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KATA PENGANTAR 
 
 

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap daerah berhak untuk 

mengatur urusan pemerintahannya sendiri sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pengaturan lebih tegas tentang hal tersebut diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang 

mewajibkan setiap daerah provinsi, kabupaten atau kota untuk mengatur 

dan mengelola urusan kepariwisataannya. Hal tersebut juga dituangkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Kepariwisataan, serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan 

yang secara keseluruhan secara hierarki mejadi dasar dan acuan dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata 

daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Untuk itu diperlukan sebuah kajian empirik secara sistematis dan 

mendalam sebagai argumentasi tentang perlunya pembentukan 

Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan 

Standar Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, yang meliputi 

aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Daerah ini diharapkan 

dapat menjadi dokumen acuan bagi pemerintah daerah, pengusaha, 

masyarakat dan wisatawan dalam mengelola usaha pariwisata yang 

berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui pemenuhan standar usaha 

pariwisata yang telah ditetapkan. 

Untuk memberikan arahan dalam pembinaan dan pengawasan 

penerapan usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, maka perlu disusun Naskah Akademik 
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Usaha Pariwisata 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan (tourism is a 

leading sector) dan merupakan salah satu kunci penting untuk 

pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan 

bagi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh United Nation World 

Tourism Organizations (UNWTO).  Meningkatnya destinasi dan investasi 

pariwisata, menjadikan sector pariwisata sebagai faktor kunci dalam 

pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha 

dan infrastruktur. Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan 

diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu   sektor ekonomi 

yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia.  

Data Organisasi PBB untuk Pariwisata/ United Nation World 

Tourism Organization-UNWTO (UNWTO Tourism Highlight, 2014), 

menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia 

sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, 

kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar USD 1.4 trilliun atau 

setara dengan 5% ekspor yang terjadi di dunia. Meskipun krisis global 

terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap 

menunjukkan pertumbuhan yang positif, ketika pada tahun 1950 

pergerakan wisatawan internasional di dunia hanya 25 juta orang dan 

maka tahun 2014 pergerakan wisatawan internasional telah menembus 

jumlah 1 milyar lebih orang yang melakukan pergerakan untuk 

berkunjung ke destinasi pariwisata di seluruh dunia.  UNWTO  

memperkirakan  pada  tahun  2030  jumlah  pergerakan  wisatawan 

internasional  yang  berkunjung  ke  destinasi  pariwisata  dunia  akan  

mencapai  jumlah  1,8 milyar orang dan pergerakan wisatawan domestik 

sebanyak 5 sampai 6 milyar orang. 

Sektor pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara 

ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan 
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lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi 

nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga 

pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan 

yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan 

beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan 

lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.  

Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan 

kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui 

tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, efektif dalam menumbuhkan 

dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan 

bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap 

kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan 

kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang 

efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. 

Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter 

multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu 

mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang 

pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan 

wilayah. 

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini 

memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, 

khususnya bagi Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk 

diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. 

Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor 

minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang 

perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan 

habis   dan   tidak  dapat   tergantikan   lagi,  oleh  karenanya  sektor 

pariwisata menjadi kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi 

penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas. 

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan 

idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 

1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional 
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dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. 

Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang 

bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, 

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis 

mendukung kepariwisataan nasional. 

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara 

komprehensif dan integratif dengan memanfaatkan kekayaan sumber 

daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan 

tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi 

seluruh rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan 

ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-

aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh 

pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: 

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang 

berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang 

mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara 

persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal 

penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa; 

2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang 

berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan 

memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta 

kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif; 

3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian 

bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung 

kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing 

yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan 

merata; 

4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya 

bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, 

yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan 

sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan 
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bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam 

kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan 

menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan 

kebudayaan nasional; dan 

5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal 

bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang 

mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, 

mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan 

kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. 

 

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta 

meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka 

pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui 

pengembangan kuantitas dan kualitas usaha pariwisata. Strategi 

tersebut mampu memacu pertumbuhan investasi usaha pariwisata, 

pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada 

sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan 

memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan 

pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi. 

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah 

pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 

Usaha di Bidang Pariwisata.  

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan 

nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum pada 

hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat  Indonesia  yang  menekankan  pada 

keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan 

batiniah, dalam suatu kesatuan masyarakat Indonesia yang maju dan 

berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila . 

Secara filosofis, pembangunan kepariwisataan Kabupaten 
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Kepulauan Selayar tidak terlepas pada visi dan misi kabupaten 

Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021, yaitu "Terwujudnya 

Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan 

Kultural". Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya berbagai 

konflik kepentingan yang sewaktu-waktu dapat muncul secara horizontal 

dan sektoral setelah kegiatan pariwisata mulai berkembang di daerah ini. 

Berbagai dampak negatif yang perlu diantisipasi seperti masalah 

lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. 

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu 

pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri 

khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 

1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten 

Kepulauan Selayar merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai 

budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan 

kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar menyangkut hubungan 

kehidupan yang berkeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara 

manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan 

kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan 

spiritual, moral, dan etika.  

Pembangunan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 

diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum. Oleh karena itu, rumusan 

Visi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Selayar adalah 

"Terwujudnya Kabupaten Selayar sebagai Destinasi Pariwisata 

Bahari Andalan Nasional". Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan 

ketersediaan usaha pariwisata yang berkualitas dan memenuhi 

peraturan tentang standar usaha pariwisata yang mempunyai peranan 

sangat strategis dalam menjamin daya saing kepariwisataan daerah dan 



NASKAH AKADEMIK 
 

PERATURAN DAERAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR 
USAHA PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

10 

 

nasional. Untuk itu maka penyelenggaraan usaha pariwisata perlu diatur 

dan diawasi demi perkembangan dan kemajuan kepariwisataan 

daerah. Melalui penetapan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan 

dan pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pariwisata Daerah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan 

provinsi dan nasional. 

Dari aspek sosiologis, paradigma baru pembangunan 

kepariwisataan yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi 

dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru 

memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang 

mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan 

yang bersifat eksploitatif. Pembangunan kepariwisataan dilakukan 

dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum 

pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, 

sampai kehilir, yaitu pada fase kepariwisataan tersebut sudah 

berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun 

pemerintah. Dengan demikian, maka perencanaan, pembangunan, 

pengembangan, dan pengawasan usaha pariwisata yang terus 

tumbuh dan berkembang pesat perlu untuk ditata dan diatur dengan 

baik, terencana dan berkelanjutan. 

Dari aspek yuridis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sampai akhir tahun 2017 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi 

terkait dengan keperiwisataan namun belum memiliki peraturan daerah 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sert if ikasi 

Usaha Pariwisata. Mengacu kepada Undang-Undang No.10 tahun 

tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah No.52 

tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata, 

maka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi 
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usaha sebagai sebuah langkah dalam pengendalian pembangunan 

kepariwisataan daerah yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem 

pengawasan dan pengendalian sektor lain tetapi merupakan bagian 

dari perencanaan pembangunan usaha pariwisata yang berfungsi untuk 

mengintegrasikan antara permintaan kebutuhan wisatawan dengan 

penyediaan usaha pariwisata kabupaten Kepulauan Selayar secara utuh. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran secara filosofis, sosiologis, 

dan yuridis tersebut di atas, maka penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 

Daerah dipandang perlu guna mendapatkan kajian yang mendalam dan 

komprehensif dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah. 

 

B. Isu-isu Strategis Kepariwisataan Kab. Kepulauan Selayar 

Dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten kepulauan 

Selayar, terdapat beberapa isu strategis sebagai fokus perhatian yang 

menjadi skala prioritas untuk diperhatikan dan ditangani secara 

terstruktur dan terencana sehingga dapat mendorong pembangunan 

kepariwisataan yang lebih maju dan berkembang. Untuk itu diperlukan 

pengaturan melalui penetapan produk hukum berupa Peraturan Daerah 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Daerah. 

Kajian hukum perundang-undangan atau kajian terhadap suatu 

pengaturan senantiasa menyangkut dua isu pokok, yaitu penormaan 

materi muatan dan prosedur pembentukan. Kajian tersebut difokuskan 

pada upaya penyusunan naskah  akademik  rancangan  peraturan  

daerah sehingga berada pada  isu  penormaan  materi  muatan  atau  

perumusan  materi  muatan sebagai suatu aturan yang mengandung 

norma hukum. 
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Isu perumusan aturan melingkupi beberapa sub isu yaitu : 

a)landasan, b) azas-azas dalam pengaturan, c) batas-batas kewenangan 

pengaturan dan d) ruang lingkup materi muatan pengaturan. Dikaitkan 

dengan isu pembangunan usaha pariwisata sebagai bagian integral 

pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar,maka 

isu-isu strategis yang dihadapi oleh kabupaten Kepulauan Selayar 

serta identifikasi permasalahannya berkaitan dengan persoalan- 

persoalan  dalam bidang usaha dan industri pariwisata sebagai berikut : 

1. Rendahnya investasi usaha/ industri pariwisata; 

2. Kurangnya kualitas produk usaha pariwisata; 

3. Rendahnya sistem manajemen pengelolaan usaha pariwisata; 

4. Rendahnya kualitas pelayanan usaha pariwisata; 

5. Rendahnya kualitas SDM usaha pariwisata 

6. Rendahnya penerapan standar usaha pariwisata 

 

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Daerah merupakan panduan dalam pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi terhadap usaha pariwisata oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha berlisensi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

sesuai dengan jenis dan standar usaha yang telah ditetapkan,  yang memuat 

materi pokok ketentuan sertifikasi usaha daerah kabupaten, 

penyelenggaraan usaha pariwisata, pelaksanaan sertifikasi usaha, 

penilaian standar usaha, dan pemberian izin usaha pariwisata.  

Dengan demikian maksud penyusunan Peraturan Daerah 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai landasan 

pengembangan dan pengendalian pengembangan investasi dan 

pembangunan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar usaha 

pariwisata. Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen pengendali 

atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi acuan 

bagi pemberian perijinan pengembangan usaha pariwisata. Secara 
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khusus tujuannya meliputi : 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai destinasi 

pariwisata dunia 

2. Sebagai penjabaran kebijakan pelaksanaan sertifikasi usaha  

pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 

tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, 

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata, serta Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Kepulauan Selayar. 

3. Merupakan wujud pengejewantahan visi dan misi pembangunan 

Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dalam sektor pariwisata 

sebagai destinasi wisata bahari andalan nasional 

4. Membina dan mengawasi pengembangan usaha pariwisata sesuai 

standar usaha pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

dan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai destinasi 

wisata yang kompetitif. 

5. Sebagai pedoman utama bagi berbagai stakeholders pariwisata 

dalam pengembangan usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan 

Selayar melalui pelaksanaan sertifikasi usaha. 

 

6. Diharapkan dengan berkembangnya usaha pariwisata Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang memenuhi standar usaha, dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

D. Ruang Lingkup 

Peraturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengawasi dan 
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membina pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sehingga dalam 

proses penyusunannya, mengacu pada dokumen pelaksanaan sertifikasi 

usaha yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang 

tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan 

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia.  

Sebagai bagian dari pengembangan salah satu komponen 

sektor pariwisata daerah, maka penyusunan dokumen Peraturan Daerah 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar ini harus mengacu dan sinergis 

pula dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

(RIPPARKAB) kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dengan 

memperhatikan dan mengaitkan pada hirarki tersebut, pembangunan 

usaha pariwisata yang dilakukan di kabupaten Kepulauan Selayar 

merupakan sebuah pengembangan yang terintegrasi dan saling 

mendukung. 

 

1. Ruang Lingkup Wilayah 
 

Lingkup wilayah studi dalam Peraturan Daerah Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pada seluruh usaha 

pariwisata dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar 

dengan luas wilayah tercatat 10.503,69 km2, yang terdiri dari luas 

daratan 1.357,03 km2 dan luas lautan 9.146,66 km2 dengan panjang 

garis pantai 670 km yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. 

  

2. Ruang Lingkup Kajian 
 

Lingkup materi kajian dalam Peraturan Daerah Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah : 

a. Jenis usaha pariwisata di kabupaten Kepulauan Selayar sesuai 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan,   

b. Penyelenggaraan usaha pariwisata 
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c. Standar usaha pariwisata meliputi aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha pariwisata 

d. Pelaksana sertifikasi usaha pariwisata 

e. Pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata 

f. Tatacara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, dan 

g. Sanksi  

 

Lingkup kajian penyusunan naskah akademik ini mengacu pada 

ketentuan yang mengatur pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. Dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada 

Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa Untuk dapat menyelenggarakan 

usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha 

pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; selanjutnya dalam Pasal 54 bahwa  

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki 

standar usaha, (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sertifikasi usaha, dan (3) Sertifikasi usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Metodologi 

Sebagai sebuah produk hukum yang bersifat mengikat dan 

memaksa, maka metodologi yang digunakan dalam kegiatan penelitian, 

analisis dan penyusunan naskah akademik ini adalah adalah penelitian 

hukum melalui metode yuridis normative dengan melakukan studi 

pustaka dalam menelaah bahan hukum primer berupa Peraturan 

Perundang- undangan dan dokumen hukum lainnya.  

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk melakukan 

verifikasi bahan hukum primer dan diskusi (focus group discussion), 

dan rapat dengar pendapat. Berdasarkan metode penelitian hukum di   

atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konsep (conseptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), 

pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis 

(historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik 

Ranperda ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan 

analitis (analytical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical 

approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pembangunan kepariwisatan.  

Pendekatan konsep hukum (conceptual approach) dilakukan 

dengan menelaah konsep-konsep dan teori yang dikemukakan para ahli 

mengenai kepariwisataan, pengelolaan usaha pariwisata dan konsep-

konsep lain yang terkait. Pendekatan analitis (analytical approach) 

adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan aturan 

hukum yang terkait dengan sertifikasi usaha pariwisata sehingga 

mendapatkan komponen-komponen pengelolaan usaha pariwisata atau 

unsur-unsurnya untuk dapat ditetapkan dalam suatu masalah tertentu. 

Pendekatan filsafat (philosophical approach) adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah azas-azas yang terkandung dan/ atau 

melandasi kaidah hukum kepariwisataan. 

 

2. Sumber Bahan Hukum. 

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan 

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini, 

bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan naskah 

akademik ini terdiri atas: 
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a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657). 

b. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311). 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140). 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 

g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pariwisata  
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Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperi hasil 

penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. Bahan hukum informatif berupa informasi dari 

lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar maupun para pihak yang membidangi tentang 

kepariwisataan. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk 

mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder. 

 

3. Pengumpulan Bahan Hukum. 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum 

dilakukan dengan cara: 

a. Studi dokumenter dan kepustakaan untuk bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

b. Untuk bahan informatif dilakukan dengan studi lapangan yaitu 

wawancara dan FGD (focus group discussion). 

 

4. Analisis 

Analisis terhadap bahan-bahan hukum  yang  terkumpul  dilakukan 

interpretasi secara hermeneutikal yaitu: (a) berdasarkan pemahaman 

tata bahasa (gramatikal) berdasarkan makna kata dalam konteks 

kalimatnya; (b) aturan hukum dipahami dalam konteks latar belakang 

sejarah pembentukannya (historikal); (c) dalam kaitannya dengan tujuan 

yang ingin diwujudkannya (teleologikal) yang menentukan isi hukum 

positif (untuk menemukan ratio legis-nya); dan (d) dalam konteks 

hubungannya dengan aturan hukum positif yang lainnya (sistimatikal) 

dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan 

kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan 

mengacu pandangan hidup serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan 

fundamental (philosophical) dalam proyeksi ke masa depan (future 

logikal). 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis Tentang Kepariwisataan 

1. Konsep Pariwisata 

Kepariwisataan adalah fenomena politik, social, ekonomi, 

budaya, dan fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia 

dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat 

tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha 

berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. 

Segala ihwal yang berkaitan dengan parawisata ini hendaknya 

didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian sumberdaya 

alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

Destinasi wisata adalah suatu tempat wilayah yang tidak selalu 

identik dengan wilayah administratif, tempat yang terbentuk karena 

karekteristik keruangan (spasial), temporal, dan sosiokultural; 

memiliki nama dan makna dan karenanya memiliki citra tertentu. 

Didalamnya tercakup komponen-komponen produk pariwisata 

berupa daya tarik, pelayanan dan sumber daya wisata lainnya 

termasuk masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam 

sebuah destinasi. 

Dari berbagai definisi tentang pariwisata yang dikemukakan 

para ahli, dapat dirangkum hubungan dan fenomena yang timbul 

akibat perjalanan dan tinggal untuk sementara dengan maksud 

bersenang-senang, bersantai dan rekreasi, atau berniaga dan 

keperluan-keperluan lainnya. Dalam makna geografis, perbedaan 

utama antara berwisata dengan bersantai, adalah pada komponen 

perjalanan dan tenggang waktu (jangka waktu, duration).  

The Association Internationale des Experts Scientifique du 

Turisme (AIEST) mendefinisikan parawisata sebagai keseluruhan 

hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan 
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pertinggalan  (stay)  para  pendatang,  namun  yang  dimaksud  

pertinggalan  bukan  berarti  untuk bermukim tetap [Huzeiker & 

Krapf, 1942]. Bertolak dari pengertian ini maka keberadaan tenaga 

kerja (ahli) pendatang sementara waktu, dapat dianggap sebagai 

pariwisata dan yang bersangkutan adalah wisatawan. 

Dalam pengertian kepariwisataan sekarang ini, dapat dikatakan 

hampir semua perjalanan dibarengi dengan perjalanan pariwisata. 

Layak diperhatikan bahwa pariwisata adalah suatu industri yang 

produknya dapat dikonsumsi/ dinikmati hanya ditempat keberadaan 

sehingga dapat dikatakan sebagai barang ekspor maya. Produk 

industri pariwisata dapat dinikmati hanya di tempat keberadaannya 

sehingga konsumen/wisatawan harus mendatangi/mengunjungi 

tempat keberadaan objek. Manfaat pariwisata dapat dirasakan pada 

kehidupan ekonomi-sosial budaya masyarakat, karena dalam 

kunjungan tersebut terjadi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya. 

Berkelana (travelling) dan berwisata (tour) erat kaitannya 

dengan sektor pelayanan seperti: hotel, motel, resort, rumah makan, 

sewa kendaraan, perkemahan. Dapat pula dikaitkan dengan 

perniagaan yang melayani kebutuhan para wisatawan, seperti: 

perlengkapan olahraga, stasiun BBM, foto, dan lain-lain. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa pariwisata membentuk mata rantai kegiatan 

yang amat luas dan beragam. Perjalanan adalah “barang ekspor” 

terbesar bagi sejumlah negara termasuk negara-negara besar 

seperti Amerika, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Demikian pula 

dengan pariwisata yang didalamnya mengandung unsur 

perjalananmsangat erat kaitannya dengan sektor pelayanan serta 

produk industri jasa maupun manufaktur yang langsung maupun 

tidak langsung terkait dengan kepariwisataan. 

Berdasarkan keterlibatan wistawan dalam berwisata, 

diidentifikasi terdapat dua jenis wisatawan, yakni: 1) Wisatawan aktif, 

yaitu mereka mereka yang terlibat atau melibatkan diri secara fisik 

atau ikut serta atau bersentuhan langsung dengan kegiatan 
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pariwisata, menjadi pelaku, dan 2) Wisatawan pasif yaitu mereka 

yang hanya melihat, mendengar, merasakan/ menikmati objek dan/ 

atau atraksi wisata, mereka hanya terlibat secara emosional.   

Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud 

berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, maka 

pariwisata dikategorikan menjadi: 

a. Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang dikaitkan 

dengan kegiatan industri pertanian  

b. Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang 

ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain. 

c. Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang sudah 

menjadi tradisi dan sering kali wisatawan melakukannya 

dengan maksud mengadakan riset budaya, mempelajari budaya 

setempat, mengunjungi situs bersejarah, dan sebagainya. 

d. Wisata Iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu 

benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan 

mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk ’berburu’ panas 

sinar matahari. Bagi masyarakat tropis seperti Indonesia, 

kunjungan kesuatu tempat berkaitan dengan maksud mencari 

perubahan iklim setempat.   

e. Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata yang 

para wisatawannya berkunjungan dengan maksud dinas atau 

tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/ inspeksi daerah, sigi 

lapangan. Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah 

orang disuatu DTW memang untuk melaksanakan tugas 

profesi/pekerjaannya, namun dalam waktu senggang, atau 

sengaja diacarakan, mereka melakukan rekreasi atau 

kunjungan wisata kebeberapa objek. 

 

f. Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud penyembuhan 

suatu penyakit.      

g. Wisata konvensi : dilakukan dengan sengaja memilih salah satu 

DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan 
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dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan. 

Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan suatu konvensi, baik 

nasional maupun internasional, sering dikaitkan dengan 

kebijakan pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan 

pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas 

diwarnai oleh kepentingan pariwisata. 

h. Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan (usaha 

perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan 

diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi kebiasaan 

usaha bahwa berwisata digunakan sebagai media berniaga 

mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi niaga 

i. Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di dunia 

olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, pekan 

olahraga, asean games, olimpiade, atau sekedar pertandingan 

persahabatan. Para wisatawan adalah para olahragawan, 

penonton, dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga. 

j. Wisata pelancongan/ pesiar/ pelesir/ rekreasi: dilakukan untuk 

berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, 

melihat suatu yang baru, menikmati keindahan alam, 

melepaskan ketengangan (lepas dari kesibukan kerja rutin). 

Maksudnya adalah memulihkan kesegaran dan kebugaran 

jasmani dan rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau 

mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim tempat 

tinggalnya, ragam wisata rekreasi lebih kurang sama dengan 

wisata santai, yakni bepergian mengunjungi suatu tempat untuk 

memuaskan hasrat “ingin tahu”, baik objek itu berupa keindahan 

alam, peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat. 

k. Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga yang 

sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan. 

Termasuk dalam jenis wisata petualangan adalah kegiatan 

pelatihan (kepemimpinan) dialam terbuka dengan berbagai 

atraksi yang menantang dan kadang mengundang risiko.  
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l. Wisata Ziarah; dalam kegiatan dengan agama atau budaya. 

Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu 

tertentu,  

m. Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang-

senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar 

ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari. 

n. Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, kampung, 

dsb) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk 

mempelajari seni budaya masyarakat, mengunjungi dan meneliti 

cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut 

ilmu selama waktu tertentu,   

 

Ragam kegiatan pariwisata tersebut di atas menempati ruang 

wilayah (geografis) di suatu daerah tujuan wisata (DTW) yang 

seharusnya terkoordinasi dalam suatu kebijakan kepariwisataan 

nasional maupun dalam tata ruang wilayah suatu daerah. Dengan 

kata lain, DTW adalah bagian dari tata ruang wilayah– provinsi atau 

kabupaten/ kota yang penataan dan pengembangannya harus tetap 

dalam bingkai pengembangan menyeluruh wilayah daerah yang 

bersangkutan. Lebih dari itu, harus berada tata jaringan 

kepariwisataan nasional sehingga dapat menjangkau pasar 

pariwisata mancanegara serta pasar pariwisata dalam negeri. Bagi 

Negara Indonesia dalam jumluh penduduk lebih dari 200 juta jiwa 

dan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, kepariwisataan 

dalam negeri merupakan potensi yang tak dapat diabaikan. 

2. Komponen Pembangunan Pariwisata 

Dalam merencanakan kebijakan dan perencanaan 

Pembangunan Kepariwisataan, sangat penting untuk memahami 

perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata yang 

sesuai untuk suatu Negara atau wilayah. Untuk mendukung 

perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan pencarian data 

sebagai tahap awal dalam analisis perencanaan pariwisata 
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diperlukan komponen-komponen dasar pariwisata yang disebutkan 

oleh Inskeep (1991:38), yaitu: 

a. Home, komponen pariwisata yang merupakan tempat tinggal 

wisatawan, yang dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan 

pariwisata. 

b. Destinasi, komponen pariwisata yang merupakan tujuan 

wisatawan untuk bepergian menikmati obyek wisata. 

c. Transportasi, komponen pariwisata yang merupakan pembawa 

(carrier) wisatawan dari home ke destinasi dan sebaliknya. 

Menurut Mc.Intosh (1995:269), komponen pariwisata di 

klasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu : 

a. Sumber daya alam, meliputi : iklim, bentuk alam, flora, fauna, 

sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, 

dan lain sebagainya. 

b. Infrastruktur, meliputi : jaringan air bersih, limbah, gas, listrik 

dan telepon, drainase, jalan raya, bandara, stasiun kereta api, 

terminal, resort, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-

tempat hiburan, museum, pertokoan dan infrastruktur lainnya. 

c. Transportasi, meliputi : kapal laut, pesawat terbang, kereta api, 

bus, dan fasilitas transportasi lainnya. 

d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan dalam 

bentuk sikap ramah dan sopan santun penduduk setempat 

dalam menerima wisatawan termasuk ke dalam sumber daya 

budaya meliputi seni, sejarah, musik, tari-tarian, drama, festival, 

pameran,pertunjukan,  museum dan galeri seni, perbelanjaan, 

olah raga dan aktivitas budaya lainnya. 

 
Sedangkan menurut Pendit (1998;8) mengemukakan 

bahwa komponen dasar dalam pengembangan pariwisata, yaitu : 

a. Politik pemerintah, yaitu sikap pemerintah dalam menerima 

kunjungan wisatawan ke negaranya.Unsur ini terdapat dua 

bagian yaitu polotik pemerintah yang langsung yaitu politik yang 

langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara 
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tersebut, dan politik pemerintah yang tidak langsung, yaitu 

keadaan atau kondisi sosial, ekonomi dan politik yang secara 

tidak langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata. 

b. Perasaan ingin tahu. Dasar yang paling hirarki yang 

melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang selalu 

ingin mengetahui segala sesuatau selama hidupnya. 

c. Sifat ramah tamah yang merupakan faktor potensial dalam 

pengembangan pariwisata. 

d. Jarak dan waktu (aksesibilitas). Ketepatan, kecepatan dan 

kelancaran merupakan hal yang dapat mengurangi waktu 

tempuh yang dipergunakan. 

e. Daya tarik, merupakan segala sesuatau yang menarik dan 

bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.  

f. Akomodasi, merupakan unsur dengan sendirinya dibutuhkan 

dan merupakan rumah sementara bagi wisatawan. 

g. Pengangkutan. Syarat-syarat tertentu dalam pengangkutan 

jalan yang baik lalu lintas yang lancer, alat yang cepat. 

h. Harga-harga  :  dalam  menentukan  harga-harga,  baik  itu  

ongkos  transportasi,  akomodasi, souvenir dan lainnya tidak 

melebihi harga standar. 

i. Publisitas dan promosi, berupa propaganda yang didasarkan 

atas rencana atau program yang berkesinambungan. 

j. Kesempatan berbelanja, yaitu kesempatan untuk membeli 

barang-barang atau oleh-oleh unhtuk dibawa ke tempat 

asalnya. 

 
Dalam pengembangan pariwisata, untuk memenuhi 

keinginan wisatawan agar memperoleh kepuasan dalam rangka 

perjalanan wisatanya diperlukan pelayanan dan fasilitas sejak 

keberangkatan, ditengah perjalanan serta ditempat tujuan. 

Pelayanan dimaksud dapat melibatkan sektor-sektor dalam 

berbagai bidang, baik yang berdiri sendiri atau satu rangkaian yang 

mencakup berbagai bidang sehingga merupakan suatu paket atau 
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suatu industri (pariwisata), seperti transportasi, akomodasi, 

restoran, katering, toko-toko cinderamata, pos, dan telekomunikasi 

(Kaelany HD, 2002). 

 
 

3. Sistem Kepariwisataan 

 

Secara umum untuk merumuskan sistem kepariwisataan 

yang dapat berfungsi dengan baik, inti dari keseluruhan proses 

pembangunan dan operasional pariwisata terdiri dari 

duakomponen utama, yaitu sisi permintaan dan sisi sediaan 

(Gunn, 1988:69). Lebih lanjut Gunn berpendapat bahwa untuk 

memuaskan permintaan pasar, sebuah negara, wilayah, atau 

masyarakat harus menyediakan beragam pembangunan dan 

pelayanan (sisi sediaan). Kesesuaian antara sisi sediaan dengan 

sisi permintaan adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan 

kepariwisataan yang benar (Gunn 2002). 

Gunn kemudian menjelaskan bahwa keberhasilan sistem 

kepariwisataan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal. 

Beberapa faktor dapat memberikan pengaruh yang besar 

terhadap bagaimana kepariwisataan harus dikembangkan. Gunn 

mengidentifikasi sembilan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi sistem kepariwisataan, yaitu sumber daya alam, 

sumber daya budaya, organisasi/ kepemimpinan, keuangan, 

tenaga kerja, kewirausahaan, masyarakat, kompetisi, dan 

kebijakan pemerintah (Gunn 2002). 

Dalam sistem kepariwisataan, menurut Leiper dalam Cooper 

et.al (1998:5) terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan 

tersebut dapat berlangsung, yaitu : 

a. Wisatawan, adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata 

menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, 

mengantisipasi dan mengingatkan siatu masa dalam kehidupan. 

b. Elemen Geografi, merupakan pergerakan wisatawan yang 

berlangsung pada tiga area geografi, seperti : 
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1) Daerah  Asal  Wisatawan  (DAW),  mwrupakan  tempat  asal  

wisatawan  untuk  melakukan aktifitas kesehariannya, seperti 

bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas 

tersebut sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang 

berwisata. Dari DAW ini calon wisatawan dapat memperoleh 

informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, 

membuat pesanan dan berangkat menuju daerah tujuan. 

2) Daerah Transit (DT), tidak semua wisatawan harus 

berhentia pada suatu daerah sebelum sampai ke daerah 

tujuannya. Namun seluruh wisatan pasti akan melalui 

daerah tersebut sehingga peranan DT pun sangat penting. 

Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit 

bukan di daerah tujuan, hal inilah yang membuat beberapa 

Negara menjadikan daerahnya multifungsi, yakni  sebagai 

daerah transit dan daerah tujuan wisata. 

3) Daerah Tujuan Wisata (DTW), daerah ini seringkali dikatakan 

sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini 

dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan 

perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk 

menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan 

sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk 

perjalanan dari DAW. DTW juga merupakan raison d’etre 

atau alas an utama perkembangan pariwisata yang 

menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas 

keseharian wisatawan. 

c. Industri Pariwisata, merupakan industri yang menyediakan jasa, 

daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit 

usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga 

area geografi tersebut. 

   

4. Produk Pariwisata 

Produk wisata sebagai suatu hal yang paling penting 

dalam sistem kepariwisataan yang dipandang sebagai sisi 
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penawaran. Menurut Suswantoro (2007:75) produk wisata adalah 

keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau 

dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya 

sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai 

kembali ke rumah dimana ia berangkat semula. 

Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran 

dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang 

terdiri 3 bagian (Yoeti, 2002:211), yaitu : 

a. Atraksi atau daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk 

didalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan 

b. Amenitas atau fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, 

meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, 

trasportasi, rekreasi dan lain-lain. 

c. Aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai daerah tujuan 

wisata tersebut. 

Menurut Medlik dan Middleton, produk pariwisata terdiri 

dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang 

satu sama lainnya tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan 

wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai 

ketempat tujuannya dan kembali lagi ketempat asalnya. 

Sedangkan Gooddall (1991: 63) menyatakan bahwa produk 

wisata dimulai dari ketersediaan sumber yang berwujud (tangible) 

hingga tak berwujud (intangible) dan secara totalitas lebih 

condong kepada kategori jasa yang tak berwujud (intangible). 

Lebih lanjut, Inskeep (1991) kemudian menjelaskan bahwa 

produk wisata merupakan komponen penting dalam dunia 

pariwisata sebagai penawaran (supply) bagi wisatawan, yang 

terdiri dari : 

a. Atraksi wisata atau daya tarik wisata dimana potensi daya tarik 

wisata ini diidentifkasi sebagai sumber daya alam, sumber 

daya budaya yang perlu dikembangkan untuk menjadi daya 

tarik. Kriteria atraksi atau daya tarik wisata adalah syarat-

syarat atau unsur daya tarik yang melekat pada objek wisata. 
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b. Akses yang merupakan unsur-unsur kemudahan yang 

disediakan bagi wisatawan untuk berkunjung, seperti terminal, 

kendaraan, rute jalan, dan pencapaian. 

c. Fasilitas dan layanan lainnya yang diperlukan dalam 

pengembangan pariwisata termasuk tour and travel, restoran, 

tempat kerajinan, cinderamata, pusat informasi, dan pelayanan 

keamanan. Fasilitas wisata dan servis yang memiliki 

keistimewaan tersendiri kemudian dapat menjadi atraksi atau 

daya tarik wisata untuk fasilitas itu sendiri dan dapat menarik 

wisatawan untuk datang berkunjung. 

d. Pemasaran yang merupakan suatu rancangan untuk 

memperkenalkan atraksi atau daya tarik wisata yang 

ditawarkan dan cara bagaimana atraksi atau daya tarik 

tersebut dapat dikunjungi wisatawan. 

e. Infrastruktur yang diperlukan daerah tujuan wisata seperti air 

bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah, telekomunikasi, 

sistem drainase dan lainnya. 

f. Institusional, yaitu elemen-elemen kelembagaan yang 

diperlukan untuk mengembangkan dan mengolah pariwisata 

termasuk perencanaan tenaga kerja, program pendidikan dan 

pelatihan, program promosi dan pemasaran, struktur organisasi 

wisata sektor publik dan swasta, peraturan, program dan 

pengendalian dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial 

budaya. 

 

Sedangkan menurut Gunn (1994:41-42), dalam sisi 

penawaran, produk wisata ini mencakup semua program-program 

dan penggunaan tempat yang dirancang dan dikelola untuk 

menerima pengunjung atau dalam hal ini wisatawan. 

Kesemuanya diatur oleh tiga sektor, pihak swasta, organisasi 

nonprofit, dan pemerintah.   
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Ahyani (2011:31) mengemukakan bahwa produk wisata 

sangat berperan untuk memberikan dorongan bagi wisatawan 

untuk mengadakan kunjungan kembali atau loyalitas pelanggan. 

Produk paling mendasar dan harus dimiliki suatu kawasan wisata, 

yaitu keberadaan atraksi atau daya tarik wisata yang baik, 

kebersihan lingkungan, dan ketersediaan makanan. Sedangkan 

menurut Moecardo (1996) terdapat lima hal di dalam produk 

wisata yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong kesadaran 

dan komunikasi yang efektif dengan pengunjung, yaitu : 

a. Menciptakan hubungan dengan pengunjung, dengan membuat 

personal seperti percakapan dari kehidupan sehari-hari. 

b. Mempermudah perjalanan wisatawan, yaitu seperti membuat 

jalan setapak, penyusunan peta, tanda-tanda (signage), pusat 

informasi. 

c. Menawarkan keragaman dengan menggunakan keragaman 

perasaan, menyediakan berbagai pengalaman sosial. 

d. Menggunakan tema dan cerita yang dapat menambah 

informasi suatu kawasan wisata kepada pengunjung. 

e. Mempelajari karakteristik pengunjung atau wisatawan, meliputi 

preferensi dan motivasi serta respon melalui wawancara dan 

survey. 

 

Memahami produk pariwisata secara mendalam dapat 

dilakukan dengan terlebih dahulu memehami ciri-ciri produk 

pariwisata, antara lain tidak dapat dipindahkan; tidak memerlukan 

perantara (middlemen) untuk mencapai kepuasan; tidak dapat 

ditimbun atau disimpan; sangat dipengaruhi oleh faktor non 

ekonomis; tergantung pada faktor manusia; memiliki tingkat resiko 

yang tinggi dalam hal investasi; tidak memiliki standar atau ukuran 

yang objektif dalam menilai tingkat mutu produk. 
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5. Usaha Pariwisata 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, Usaha pariwisata diklasifikasikan ke dalam: 

a. Daya Tarik Wisata. Merupakan segala sesuatu yang 

mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud 

keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para 

wisatawan. 

Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha 

pengelolaan daya tarik wisata dan subjenis usaha meliputi: 

1) Pengelolaan pemandian air panas alami; 

2) Pengelolaan gua; 

3) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa 

candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno; 

4) Pengelolaan museum; 

5) Pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat; 

6) Pengelolaan objek ziarah; dan 

7) Subjenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan 

daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota 

dan/ atau Gubernur. 

b. Kawasan Pariwisata. Merupakan usaha yang kegiatannya 

membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

Bidang usaha kawasan pariwisata belum memiliki jenis 

maupun subjenis usaha. 

c. Jasa Transportasi Wisata. Yakni merupakan usaha khusus 

yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan 

pariwisata. 

Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha: 

1) Angkutan jalan wisata; 

2) Angkutan kereta api wisata; 

3) Angkutan sungai dan danau wisata; 
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4) Angkutan laut domestik wisata; dan 

5) Angkutan laut internasional wisata 

d. Jasa Perjalanan Wisata. Merupakan usaha biro perjalanan 

wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro 

perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa 

perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan 

penyelenggaraan pariwisata, Usaha agen perjalanan wisata 

meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan 

tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen 

perjalanan. 

e. Jasa Makanan dan Minuman. Merupakan usaha jasa 

penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan.  

Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis 

usaha: 

1) Restoran; 

2) Rumah makan; 

3) Bar/ Rumah minum; 

4) Kafe; 

5) Jasa boga; 

6) Pusat penjualan makanan; dan 

7) Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan 

minuman yang   ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ 

atau Gubernur. 

f. Penyediaan Akomodasi. Merupakan usaha yang 

menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi 

dengan pelayanan pariwisata lainnya. 

Bidang  usaha  jasa  penyediaan  akomodasi  meliputi  jenis 

usaha: 

1) Hotel meliputi subjenis: hotel bintang; dan hotel 

nonbintang. 

2) Bumi perkemahan; 
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3) Persinggahan karavan; 

4) Vila; 

5) Pondok wisata; 

6) Akomodasi lain meliputi: motel; dan  

7) Jenis usaha lain bidang usaha jasa penyediaan 

akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ 

atau Gubernur. 

g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. 

Merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa 

usaha seni pertunjukan, arena permainan, serta kegiatan 

hiburan dan rekreasi lainnya untuk pariwisata. 

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan 

rekreasi meliputi jenis usaha: 

1) Gelanggang olahraga, yang meliputi subjenis usaha 

lapangan golf; rumah bilyar; gelanggang renang; 

lapangan tenis; gelanggang bowling; dan subjenis 

usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/ atau 

Gubernur. 

2) Gelanggang seni, yang meliputi subjenis sanggar seni; 

galeri seni; gedung pertunjukan seni; dan subjenis 

usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang 

ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/ atau Gubernur. 

3) Arena permainan, yang meliputi subjenis usaha arena 

permainan; dan subjenis usaha lainnya dari jenis usaha 

arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati, 

Walikota, dan/ atau Gubernur. 

4) Hiburan malam, yang meliputi subjenis usaha kelab 

malam; diskotek; pub; dan subjenis usaha lainnya 

dari jenis usaha hiburan malam  yang ditetapkan 

oleh Bupati, Walikota, dan/ atau Gubernur. 

5) Panti pijat, yang meliputi subjenis usaha panti pijat; dan 
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subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/ atau 

Gubernur. 

6) Taman rekreasi, yang meliputi subjenis usaha taman 

rekreasi; taman bertema; dan subjenis usaha lainnya 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/ atau 

Gubernur. 

7) Karaoke, yang meliputi subjenis usaha karaoke. 

8) Jasa impresariat/ promotor, yang meliputi subjenis 

usaha jasa impresariat/ promotor. 

h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, 

koneferensi, dan Pameran. Merupakan usaha yang 

memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, 

menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra 

usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta 

menyelenggarakan pameran dalam rangka 

menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan 

jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. 

i. Jasa Informasi Pariwisata. Merupakan usaha yang 

menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil 

penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam 

bentuk bahan cetak atau elektronik. 

j. Jasa Konsultan Pariwisata. Merupakan usaha yang 

menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi 

kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan 

pemasaran di bidang kepariwisataan. 

k. Jasa Pramuwisata. Merupakan usaha yang menyediakan 

atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro 

perjalanan wisata. 

l. Wisata Tirta. Merupakan usaha yang menyelenggarakan 

wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan 
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prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial 

di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. 

Bidang usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha: 

1) Wisata bahari, yang meliputi subjenis usaha wisata 

selam; wisata perahu layar; wisata memancing; wisata 

selancar; dermaga bahari; dan subjenis usaha lainnya 

dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh 

Bupati, Walikota, dan/ atau Gubernur. 

2) Wisata sungai, danau, dan waduk, yang meliputi subjenis 

usaha: wisata arung jeram; wisata dayung; dan subjenis 

usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan 

waduk yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/ atau 

Gubernur. 

m. Spa. Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan 

metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – 

rempah dan olah aktivitas fisik dengan tujuan 

menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap 

memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. 

 

B. Kajian Terhadap Azas/ Prinsip Norma Hukum Kepariwisataan 

 

1. Azas dan Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata 

a. Azas Penyelenggaraan Pariwisata 

Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar 

diselenggarakan berdasarkan azas: 

1) Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan 

kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi 

yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun 

khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan 

pemberdayaan masyarakat setempat. 

2) Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan 

kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/ 
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warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki 

dan terhubung satu sama lain. 

3) Adil  dan  merata;  dalam  arti  harus  diupayakan  bahwa  

semua  warga  masyarakat  mempunyai kesempatan 

untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya. 

4) Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan 

harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan 

wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan 

kearifan lokal setempat. 

5) Kemandirian; dalam arti semua anggota/ warga 

masyarakat mempunyai kemampuan untuk membangun 

norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan 

pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya. 

6) Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan 

harus tanggap dan memperhatikan upaya untuk menjaga 

kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, 

dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan 

dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas 

lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi. 

7) Partisipatif;  dalam  arti  semua  anggota/ warga  

masyarakat  mampu  memberikan  suaranya  dalam 

pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui 

perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi 

yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan 

menyampaikan pendapat secara konstruktif. 

8) Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan pembangunan 

kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh 

lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya. 

9) Demokratis; dalam arti semua anggota/warga 

masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan 

keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik 

sejak tahap penyusunan rencana sampai pada 

pelaksanaannya 
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10) Kesetaraan; dalam arti semua warga masyarakat dapat 

berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan sejak 

tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya. 

11) Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus 

lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam 

rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari 

berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, 

baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada 

pelaksanaannya. 

 

b. Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata 

Pembangunan Kepariwisataan kabupaten kepulauan 

Selayar dikembangkan melalui prinsip-prinsip: 

1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai 

pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan 

hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, 

hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan 

hubungan antara manusia dan lingkungan; 

2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, 

dan kearifan lokal; 

3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, 

kesetaraan, dan proporsionalitas; 

4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; 

5) Memberdayakan masyarakat setempat; 

6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara 

pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik 

dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan 

antarpemangku kepentingan; 

7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan 

kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan 

8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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2. Azas Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan 

Azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baik, secara teoritis meliputi azas pembentukan peraturan 

perundang-undanganyang bersifat formal dan azas pembentukan   

peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil. Azas 

pembentukan perundang-undangan  yang  baik  dan  bersifat  formal  

dituangkan  dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya 

dalam pembentukan Peraturan Daerah, azas-azas tersebut diatur 

pula dalam pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), yaitu 

“Perda dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan peraturan 

perundang-undangan” yang meliputi : 

a. Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. Dapat dilaksanakan; 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan rumusan; dan  

g. Keterbukaan. 

 

Sedangkan azas-azas materiil pembentukan peraturan 

perundang- undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan 

ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan 

peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 

Pemda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

mengandung azas: 

a. Pengayoman; 

b. Kemanusiaan;  

c. Kebangsaan;  

d. Kekeluargaan; 

e. Kenusantaraan; 

f. Bhineka tunggal ika; 
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g. Keadilan; 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

 

Selain azas tersebut, Peraturan Perundang-undangan 

tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum 

Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan. Mengenai 

azas-azas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan 

Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam  Penjelasan  Pasal  6  

ayat  (2)  UU  Nomor  12  Tahun  2011,  yang dimaksud dengan azas 

sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain: 

a. Dalam Hukum Pidana misalnya azas legalitas, azas tiada 

hukuman tanpa kesalahan, azas pembinaan narapidana, dan 

azas praduga tak bersalah. 

b. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara 

lain azas kesepakatan, azas kebebasan berkontrak, dan azas 

itikad baik. 

 

Relevansi azas-azas formal pembentukan perundang-

undangan yang baik dengan pengaturan pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan sertif ikasi usaha pariwisata di 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pertama, Azas kejelasan tujuan.  

Pengaturan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

sertif ikasi usaha pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar 

bertujuan: 

1) meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pariwisata sesuai 

standar usaha pariwisata melalui sertifikasi usaha untuk 

mewujudkan kabupaten Kepulauan Selayar sebagai 

destinasi wisata unggul; 
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2) mewujudkan usaha pariwisata yang mampu menggerakkan 

perekonomian masyarakat, daerah dan nasional;serta tata 

kelola pariwisata yang mampu: 

a) Mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, 

dan industri pariwisata secara efektif dan efisien. 

b) Ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan 

dan operasionalisasi usaha kepariwisataan. 

c) Ketertiban dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. 

d) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam pembangunan pariwisata. 

b. Kedua, azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.  

Pengaturan pembinaan dan pengawasan palaksanaan sertifikasi 

usaha pariwisata melalui Peraturan Daerah dilakukan Bupati 

dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Dalam konteks ini Rancangan Perda tentang 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah ini merupakan inisiatif 

eksekutif. 

c. Ketiga, azas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 

Pengaturan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan sertifikasi 

usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Daerah. Adapun materi 

pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pembangunan usaha pariwisata, seperti kajian dalam bab-bab 

berikutnya dalam kajian naskah akademis ini. 

d. Keempat, Azas dapat dilaksanakan.  

Agar azas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan 

daerah tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

sertifikasi usaha pariwisata daerah, harus memperhatikan 

beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam 

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

sertifikasi usaha pariwisata; (2) yuridis, ada jaminan kepastian 
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hukum  dalam  penyelenggaraan  pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata, termasuk substansinya 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembinaan 

dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dapat 

memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi 

masyarakat, dan substansinya tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

e. Kelima, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

Azas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha 

pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar   memang   benar-

benar   dibutuhkan   dan   bermanfaat   dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

f. Keenam, azas kejelasan rumusan. 

Azas ini dapat terwujud dengan pembentukan peraturan daerah 

tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi 

usaha pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai 

persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, 

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa 

hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam 

Peraturan daerah tentang pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata menjamin kepastian. 

g. Ketujuh, azas keterbukaan. 

Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin 

partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya 

untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta 

kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut 

telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya 

partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah 
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Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan 

Peraturan daerah tentang pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata ini. 

 

Relevansi azas-azas materiil pembentukan peraturan 

perundang- undangan yang baik dengan pengaturan pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Pertama, azas keadilan.  

Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata harus mencerminkan 

keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa 

kecuali.Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal 

keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti 

materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan 

dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma 

hukum pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi 

usaha pariwisata dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar 

mendapatkan rumusan norma hukum tentang pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sesuai 

dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, 

maka diadakan konsultasi publik. 

b. Kedua, azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan.  

Berdasarkan azas ini materi muatan peraturan daerah tentang 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha 

pariwisata tidak berisi ketentuan-ketentuan   yang bersifat 

membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, 

suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari 

kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang 

sama, sesuai hak dan kewajibannya. 
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c. Ketiga, azas ketertiban dan kepastian hukum. 

Agar Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dapat menimbulkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian 

hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. 

Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian 

pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan 

dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum 

dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian 

jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat 

berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui 

tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud 

dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti 

kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata harus 

sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah 

serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat 

dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam 

kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

sertifikasi usaha pariwisata, termasuk norma hukum tentang 

sanksi atas pelanggarannya tidak boleh berlaku surut. 

d. Keempat, azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

Dalam konteks penyusunan norma hukum pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata harus ada 

keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak 

yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara 

sanksi antara aparatur dan masyarakat ketika melakukan 

kelalaian atau pelanggaran. 

 

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kepariwisataan 

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi saat ini, 

serta permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan usaha 
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pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah : 

1. Secara umum usaha pariwisata masih terbatas dalam jumlah, 

keragaman dan persebarannya. Usaha pariwisata yang telah ada 

umumnya terpusat di beberapa lokasi dengan jumlah yang 

sedikit dan pilihan yang terbatas. Usaha pariwisata hanya 

berada di pulau utama dan Taman Nasional Taka Bonerate.  

Beberapa usaha pariwisata yang tersedia seperti akomodasi 

pariwisata, rumah makan/restoran, transportasi pariwisata, 

perjalanan wisata dan pemanduan wisata. 

2. Usaha akomodasi pariwisata jumlah dan sebarannya masih 

terbatas. Usaha akomodasi pariwisata masih terpusat di 

kecamatan Benteng, sebagian pulau di Taman Nasional Taka 

Bonerate. Selain Jumlah dan sebaran, kualitas, fasilitas, 

kebersihan sumberdaya manusia dan manajemen 

pengelolaannya juga masih sangat rendah.    

3. Usaha rumah makan/ restoran jumlah dan sebarannya masih 

terbatas. Usaha rumah makan/ restoran belum tersedia di 

semua pulau-pulau utama. Wisatawan yang berkunjung 

menghadapi kesulitan memperoleh layanan fasilitas rumah 

makan/ restoran yang memadai. Selain itu, beberapa hal yang 

menjadi kelemahan dalam sisi sediaan fasilitas makan minum 

adalah variasi menu yang disediakan kurang beragam, penyajian 

yang kurang menarik, kualitas produk dan pelayanan yang masih 

rendah, kebersihan masih kurang, suasana rumah makan/ 

restoran serta lingkungannya yang belum tertata dengan baik dan 

belum memenuhi standar pariwisata. 

4. Pengusahaan daya tarik wisata masih terbatas. Sebagian besar 

daya tarik wisata belum dikelola oleh suatu organisasi atau 

lembaga pengelola. Dengan demikian, sebagian besar daya 

tarik wisata belum dilengkapi dengan fasilitas daya tarik wisata, 

seperti pos penerimaan pengunjung, toilet,  warung souvenir, 

furniture (tempat duduk), meeting point, fasilitas interpretasi, 
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rambu-rambu, tempat parkir, tempat sampah,fasilitas keamanan 

dan keselamatan dan pos jaga. 

5. Usaha hiburan masih terbatas jumlah dan sebarannya. Fasilitas 

hiburan hanya terdapat di beberapa rumah makan/ restoran di 

kecamatan Benteng dalam bentuk karaoke. Di pulau- pulau 

lainnya belum terdapat fasilitas hiburan yang memberikan pilihan 

menikmati hiburan pada malam hari setelah berkunjung atau 

melakukan aktivitas wisata. 

6. Usaha informasi pariwisata yang mudah diakses belum lengkap. 

Fasilitas informasi pariwisata relative memadai di Taman Nasional 

Taka Bonerate.Sementara di Kecamatan Benteng, pusat 

informasi pariwisata yang pengelolaannya oleh Dinas 

Kepariwisataan sehingga mempengaruhi waktu operasional 

karena pada saat jam kantor selesai atau hari libur maka 

operasional pusat informasi pariwisata juga tidak optimal. Untuk 

kecamatan lainnya, wisatawan menghadapi kesulitan mengakses 

informasi mengenai daya tarik wisata, paket-paket wisata dan 

perjalanan pariwisata serta informasi pariwisata lainnya yang 

dibutuhkan. 

7. Ketersediaan dan fasilitas toko cinderamata masih terbatas 

jumlah dan sebarannya. Masyarakat kabupaten Kepulauan 

Selayar memiliki beragam kerajinan tradisional serta potensi 

kreatif yang mulai berkembang yang bernilai pariwisata yang 

dapat dipasarkan sebagai produk cinderamata (souvenir). 

Pemasaran produk-produk kerajinan tradisional sebagai produk 

cinderamata terkendala oleh belum tersedianya toko 

cinderamata. Pasar seni/ galeri juga belum tersedia sebagai 

jembatan antara pengerajin dengan konsumen. Pada saat ini 

penjualan cinderamata hanya terdapat di pasar tradisional, rumah 

pengrajin, etalase Bandara H Aroepala dan Pelabuhan Pamatata, 

dengan kondisi yang masih terbatas. 
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8. Pembangunan fasilitas pariwisata belum optimal 

memperhatikan dan mengarusutamakan nilai-nilai kearifan lokal 

dalam berbagai hal, seperti arsitektur tradisional. Pembangunan 

fasilitas pariwisata diharapkan dapat dijadikan wahana untuk 

pelestarian dan memperkaya langgam arsitektur lokal yang 

sekaligus memperkuat identitas budaya. 

9. Kelompok-kelompok usaha pariwisata berbasis masyarakat 

belum berkembang optimal.  Beberapa masyarakat di desa-desa 

wisata dan kelompok sadar wisata telah membangun inisiatif 

membentuk kelompok usaha bersama di bidang pariwisata. 

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan 

upaya pendayagunaaan potensi sumberdaya lokal belum 

dikembangkan secara terpadu dan meluas. 

10. Secara keseluruhan daya saing industri pariwisata Kepulauan 

Selayar masih rendah. Faktor-faktor yang melemahkan daya 

saing industri pariwisata menurut hasil survei wisatawan yaitu 

aksesibilitas, ketersediaan moda transportasi, jumlah, keragaman 

dan pelayanan akomodasi pariwisata, jumlah, keragaman dan 

pelayanan rumah makan/restoran, fasilitas daya tarik wisata, 

ketersediaan informasi, interpretasi daya tarik wisata, kesesuaian 

harga (value for money) transportasi, layanan transportasi, 

keselamatan transportasi, jaringan jalan, fasilitas   pejalan kaki, 

aksesibilitas penyandang cacat, layanan telekomunikasi, 

kemampuan komunikasi masyarakat, fasilitas dan pelayanan 

kesehatan pariwisata, tempat belanja dan ragam produk, 

penukaran uang, peta dan rambu- rambu pariwisata, dan call 

center. 

11. Kualitas sumberdaya manusia di industri pariwisata masih 

rendah. Sebagian besar komponen-komponen pelayanan dimana 

sebagai ujung tombaknya adalah sumberdaya manusia, 

menunjukkan indeks kepuasan yang rendah dipersepsikan oleh 

wisatawan, seperti pelayanan akomodasi, rumah makan, 
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transportasi pariwisata dan pemanduan wisata. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas SDM industri pariwisata masih 

rendah. 

12. Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata belum berjalan optimal. 

Sertifikasi kompetensi SDM baru menyasar SDM di bidang 

pemandu wisata dan pelayanan restoran/ rumah makan dalam 

jumlah yang terbatas. Sementara SDM di bidang usaha lainnya 

belum memperoleh fasilitasi melalui sertifikasi kompetensi. 

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi belum dipandang sebaga 

kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan usaha 

pariwisata. 

13. Sertifikasi usaha pariwisata belum berjalan dan baru dalam 

tahapan sosialisasi. Pemenuhan tehadap standar usaha 

pariwisata merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan 

kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata dan 

secara langsung akan berkontribusi meningkatkan kualitas dan 

daya saing kabupaten Kepulauan Selayar sebagai destinasi 

pariwisata yang kompetitif. 

 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sertifikasi Usaha 
Pariwisata Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial-Budaya, dan 
Lingkungan 

 

Pariwisata telah terbukti merupakan lokomotif pembangunan 

ekonomi di banyak negara di dunia, dan para ahli menjadikan 

industri tanpa asap (smokeless industry) ini sebagai pemicu (trigger) 

yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebagai industri 

terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat 

signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta 

memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk 

meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002). 
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Bagi Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, secara tegas 

digariskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian   integral   dari   

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan 

tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya 

yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, 

serta kepentingan nasional.  S elanjutnya dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, dengan 4 (empat) hal 

pokok yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan sertifikasi usaha 

pariwisata di Indonesia, yakni aspek: standar usaha, pelaksana 

sertifikasi, tata cara sertifikasi usaha, serta tanggungjawab 

pengusaha dan pemerintah daerah. 

Dari perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik 

produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, 

membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, 

karena pada dasarnya manajemen destinasi pariwisata bertujuan 

untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan 

berwisata. Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: pertama, untuk melindungi asset, dan 

sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi 

pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua, 

meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran 

pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan. 

Semakin tinggi kualitas pengalaman yang ditawarkan, maka 

semakin tinggi pula daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang 

tinggi akan menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi, 

karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus 

meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku 

usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat 

(RAMBOLL Water & Environment, 2003). 
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Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan 

destinasi pariwisata  yang  dilakukan  secara  professional,  antara  

lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari 

semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; 

(2)meningkatnya daya saing destinasi,  sehingga  dapat  menarik  

investor  lebih  banyak  untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan 

atas keberlanjutan ekonomi, sosial- budaya dan lingkungan semakin 

kuat; (4) terciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para 

pemangku kepentingan; dan (5) perbaikan serta inovasi secara 

terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (European 

Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & 

Teguh, 2012). 

Berkaitan dengan  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  

pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar dengan berbagai manfaat di   bidang   ekonomi,  sosial  

budaya   maupun   lingkungan   hidup   bagi masyarakat lokal 

dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan 

sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam 

Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Peraturan Daerah yang akan disusun diharapkan mampu 

menjawab dan menjadi solusi terhadap berbagai isu strategis, 

tantangan serta peluang, dalam merencanakan dan membangun 

usaha pariwisata kabupaten Kepulauan Selayar yang berdaya saing 

dan menjadi penggerak perekonomian daerah dan masyarakat 

kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian integral masyarakat 

Sulawesi Selatan dalam bingkai Negara kesatuan Republik 

Indonesia.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Kebijakan Umum Pembangunan Kepariwisataan 

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar berlandaskan pada berbagai kebijakan baik yang memiliki 

ruang lingkup internasional, nasional, regional maupun lokal. Hal ini 

untuk dapat mewujudkan pengembangan pariwisata yang berdaya 

guna, berhasil guna dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan suatu rencana pembangunan akan optimal 

apabila sebelumnya telah dirumuskan dan ditetapkan dalam 

berbagai peraturan dan perundangan yang secara umum mampu 

memberikan arahan, baik yang bersifat ekonomi, sosial budaya, 

maupun sosial politik. Oleh karena itu, arahan-arahan yang berupa 

garis besar kebijakan pengembangan sangat dibutuhkan dan 

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan selanjutnya. 

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan yang dicermati 

memberikan pengaruh terhadap pengembangan pariwisata, 

khususnya kepariwisataan kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Kebijakan Kepariwisataan Internasional 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil 

pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, Indonesia dan 179 negara lainnya 

menandatangani  kesepakatan Agenda 21 Global yang secara politis 

diterima dan disetujui oleh semua negara. Agenda 21, yang 

merupakan program aksi untuk mengantisipasi perkembangan abad 

21 yang akan datang, menuangkan konsep-konsep pembangunan 

berkelanjutan, sebagai upaya menggeser konsep pembangunan saat 

itu yang lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan di bidang 
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ekonomi. Pada agenda yang disepakati oleh semua pihak, 

diharapkan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat harus 

lebih memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari, melakukan pembangunan 

seimbang antara membangun ekonomi, sosial dan faktor lingkungan. 

Formulasi Agenda 21 Global ke dalam tatanan nasional 

dikenal dengan Agenda 21 Nasional dengan fokus pengentasan 

kemiskinan, perubahan pola konsumsi, perbaikan tingkat kesehatan, 

pembangunan pemukiman dan memadukan pertimbangan 

lingkungan dalam penentuan keputusan. Agenda 21 Nasional 

menjadi panduan dan dasar tindak pembangunan di daerah dan 

sektor yang kemudian dituangkan ke dalam Agenda 21 Sektoral 

sebagai pendekatan untuk memperkuat   peran   kelembagaan   di   

dalam   menangani   dan   mewujudkan   pembangunan 

berkelanjutan di  tingkat  sektor  maupun  daerah.  Agenda 21 

Sektoral meliputi lima sektor pembangunan, yaitu; kehutanan, 

pariwisata, pemukiman dan pertambangan. 

Agenda 21 Sektoral merupakan dokumen panduan yang dapat 

digunakan oleh unsur-unsur di kabupaten Kepulauan Selayar  dalam 

merencanakan pembangunan berkelanjutan. Panduan yang dapat 

dipedomani untuk perencana lokal dalam pengembangan pariwisata 

yang berkelanjutan, adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan pengembangan pariwisata selayaknya menjadi 

bagian dari strategi konservasi pembangunan berkelanjutan di 

daerah; lintas sektoral, terpadu, melibatkan berbagai lembaga 

pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan individu. 

b. Semua pihak seyogyanya mengikuti prinsip-prinsip etikal yang 

terkait dengan budaya (masyarakat) dan lingkungan setempat, 

kehidupan ekonomi dan tradisi pola kepemimpinan. 

c. Perencanaan harus didasarkan pada upaya perlindungan dan 

pemanfaatan yang tepat guna terhadap sumber daya. 
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d. Pariwisata dijalankan dengan prinsip equity, pembagian 

keuntungan dan biaya secara adil di antara para pelaku, 

masyarakat dan pemerintah. 

e. Informasi tentang pariwisata dan dampaknya terhadap manusia 

dan lingkungannya perlu disosialisasikan  kepada  masyarakat  

agar  mereka  memiliki  pemahaman  untuk  dapat berperan 

serta dalam pengambilan keputusan. 

f. Masyarakat didorong untuk berperan di dalam perencanaan 

dan pembangunan dengan posisi memimpin, dibantu oleh 

pemerintah, kalangan bisnis, lembaga keuangan dan lain- lain. 

g. Perlu dilakukan kajian tentang lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dengan pertimbangan dalam berbagai jenis 

pengembangan pariwisata dan kaitannya dengan pemanfaatan 

lahan yang sekarang serta kehidupan masyarakat dan 

lingkungan. 

h. Perlu dilakukan penjajagan, pemantauan dan pelaksanaan 

program mediasi agar masyarakat lokal dapat tetap memperoleh 

manfaat dan menanggapi perubahan. 

 
2. Kebijakan Kepariwisataan Nasional 

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada 

landasan Idiil (nilai-nilai agama dan Pancasila) dan landasan 

Konstitusional (UUD 1945) yang secara operasional dilaksanakan 

oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Landasan 

idiil dan konstitusional tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah sebagai 

regulasi yang secara hirarkis dapat dijadikan acuan dalam 

pembangunan kepariwisataan di Indonesia  Adapun peraturan 

perundang-undangan yang relevan sebagai rujukan dalam 

penyusunan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut : 

 

 



NASKAH AKADEMIK 
 

PERATURAN DAERAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR 
USAHA PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

53 

 

a. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
 

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 

2009 tentang kepariwisataan lebih menyeluruh dalam menjawab 

dinamika kegiatan kepariwisataan secara berkelanjutan yang 

meliputi; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan 

yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, 

pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, 

dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan 

promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, 

kompetensi pekerta pariwisata, serta pemberdayaan pekerja 

pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. Adapun 

penetapan pasal-pasal yang relevan dengan naskah akademik ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Ketentuan umum, menjelaskan bahwa kepariwisataan 

merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan 

pengusaha. Adapun yang menjadi azas dalam penyelenggaraan 

pariwisata meliputi; azas manfaat, kekeluargaan, adil dan 

merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, 

berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.  

2) Pasal 3, menjelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan 

berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual 

setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta 

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

3) Pasal 4 menjelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan 

kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi 
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pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber 

daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; 

memupuk rasa cinta tanah air; memupuk jati diri dan kesatuan 

bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.  

4) Pasal 5, menjelaskan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan 

dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai 

budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam 

keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang 

Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, 

dan hubungan antara manusia dan lingkungan; menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan 

lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, 

kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam 

dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; 

menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat 

dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam 

kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku 

kepentingan; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan 

kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan 

memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5) Pasal 7, menjelaskan bahwa Pembangunan kepariwisataan 

meliputi industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran; 

dan kelembagaan kepariwisataan. 

6) Pasal 14, menjelaskan bahwa Usaha pariwisata meliputi, antara 

lain: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi 

wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; 

penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan 

rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa 

konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. 

7) Pasal 15, menjelaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan 

usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih 
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dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah; serta 

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

8) Pasal 16, menjelaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran 

usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata 

cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

9) Pasal 17, menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, 

kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata 

dengan cara : membuat kebijakan pencadangan usaha 

pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 

dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi dengan usaha skala besar. 

10) Pasal 20, menjelaskan bahwa setiap wisatawan berhak 

memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 

pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan 

hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak 

pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata 

yang berisiko tinggi. 

11) Pasal 22, menjelaskan bahwa Setiap pengusaha pariwisata 

berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha 

di bidang kepariwisataan; membentuk dan menjadi anggota 

asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum 

dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12) Pasal 23, menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, 

perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada 

wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk 

perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya 

kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan 
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memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, 

dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata 

dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka 

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi 

masyarakat luas; dan ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan 

Presiden. 

13) Pasal 26, menjelaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata 

berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat 

istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung 

jawab; memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 

memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan 

keamanan, dan keselamatan wisatawan; memberikan 

perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan 

yang berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usaha 

mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, 

memperkuat, dan menguntungkan; mengutamakan 

penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam 

negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; 

meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan 

pendidikan; berperan aktif dalam upaya pengembangan 

prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; turut serta 

mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan 

dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat 

usahanya; memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; 

memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; menjaga 

citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha 

kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan menerapkan 

standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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14) Pasal 30, menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten/ kota 

berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan 

destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik 

wisata kabupaten/kota; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, 

dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur 

penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di 

wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi 

pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; 

memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; 

menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan 

dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan 

daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; 

menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan 

mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 

15) Pasal 54, menjelaskan bahwa (1) Produk, pelayanan, dan 

pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha; 

(2)Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sertifikasi usaha; dan (3) Sertifikasi usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga 

mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

16) Pasal 55, menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 

sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
 

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan titik 

tolak yang sangat strategis untuk dapat mengoptimalkan dengan 

menggali, mengembangkan dan mengelola asset-aset dan 

sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi 
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bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena 

itu, setiap daerah harus mencermati sektor- sektor strategis dan 

potensial untuk dikembangkan sehingga produktif dan dapat 

membantu menopang Pembangunan Daerah, memberikan nilai 

manfaat serta menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi 

Pembangunan Daerah maupun Peningkatan Kesejahteraan. 

Dalam mendukung program pemerintah pusat yang ingin 

menjadikan beberapa daerah di Nusantara ini menjadi daerah 

unggulan dalam sektor pariwisata yang mempunyai daya tarik 

tersendiri maka masing-masing daerah dituntut untuk 

mengembangkan sektor pariwisata unggulan masing-masing daerah. 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor parwisata merupakan salah 

satu penghasil devisa negara yang sangat besar. Upaya tersebut 

dapat dilaksanakan dengan mengembangkan daerah/ kawasan 

wisata secara terpola, terpadu dan dengan rencana program yang 

baik. Hal ini dimaksudkan agar target pengembangannya dapat 

dicapai dalam waktu yang cepat dan dari segi pembiayaan dapat 

lebih efisien. Salah satu program yang perlu dilaksanakan agar 

dapat merealisasikan upaya diatas adalah dengan membuat 

pengaturan tentang Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata yang dapat digunakan sebagai 

pedoman pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata di 

daerah sehingga acuan pengembangannya menjadi lebih jelas dan 

terarah. 

Dalam Pasal 9 UU No.23 tahun 2014, dijelaskan bahwa urusan 

pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan 

pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala 

pemerintahan. Urusan pemerintahan absolute merupakan urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah 

pusat. Urusan pemerintahan konkruen merupakan urusan 

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah 
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provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen 

yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi 

daerah. 

Dalam Pasal 11 UU No.23 tahun 2014, selanjutnya dijelaskan 

bahwa urusan pemerintah konkruen terdiri atas urusan pemerintahan 

wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sektor pariwisata merupakan 

kewenangan pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Selanjutnya dalam pasal 260, dijelaskan bahwa dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Pada dasarnya, Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola daerahnya terhadap berbagai sektor sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan. Dalam konteks pengelolaan 

pembangunan oleh pemerintah daerah, maka Peraturan Daerah 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata ini disusun sebagai acuan yang memuat jenis usaha 

pariwisata, standar usaha pariwisata, pelaksanaan sertifikasi usaha, 

tatacara pelaksanaan sertifikasi usaha, pembinaan usaha 

pariwisata, pengawasan usaha pariwisata, serta sanksi terhadap 

pelanggaran peraturan daerah. 

 

c. PP Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan 
Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 merupakan 

produk hukum yang lahir sebagai tindaklanjut dari amanah yang 

tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang kepariwisataan. Adapun ketetapan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 yang relevan dengan naskah 

akademik ini adalah sebagai berikut : 
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1) Pasal 3, menjelaskan bahwa Sertifikasi Usaha Pariwisata 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepariwisataan; dan produktivitas usaha pariwisata. 

2) Pasal 5, menjelaskan bahwa Sertifikasi Usaha Pariwisata 

berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Sertifikat Usaha 

Pariwisata. 

3) Pasal 16, menjelaskan bahwa Pengembangan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata meliputi standardisasi; kelembagaan; penunjukan 

dan penetapan LSU Bidang Pariwisata; tatacara Sertifikasi 

Usaha Pariwisata; dan Sertifikat Usaha Pariwisata. 

4) Pasal 17, menjelaskan bahwa  

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan 

Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha 

pariwisata. 

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi bidang usaha daya tarik wisata; kawasan 

pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; 

jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; 

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa 

konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan 

spa. 

(3) Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus 

memiliki Standar Usaha Pariwisata. 

(4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha. 

5) Pasal 18, menjelaskan bahwa  

(1) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata untuk setiap 

bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha mencakup 

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha. 
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(2) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama 

oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, 

asosiasi profesi, dan akademisi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Usaha Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan  Menteri. 

6) Pasal 19, menjelaskan bahwa  

(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh LSU 

Bidang Pariwisata. 

(2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di wilayah 

Republik Indonesia. 

(3) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengacu 

pada     Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3). 

(4) LSU  Bidang  Pariwisata  dapat  memiliki  cabang  di 

daerah lain. 

 

7) Pasal 20, menjelaskan bahwa LSU Bidang Pariwisata didirikan 

dengan memenuhi persyaratan berbentuk badan usaha yang 

berbadan hokum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; memiliki perangkat kerja; dan memiliki 

auditor. 

8) Pasal 21 menjelaskan bahwa LSU Bidang Pariwisata 

mempunyai tugas melakukan Audit; memelihara kinerja auditor; 

dan mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata. LSU 

Bidang Pariwisata mempunyai wewenang menetapkan biaya 

pelaksanaan audit usaha; menerbitkan Sertifikat Usaha 

Pariwisata; dan mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata. 

9) Pasal 23, menjelaskan bahwa Sertifikasi Usaha Pariwisata 
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dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, 

objektif, dan kredibel sesuai dengan tatacara Sertifikasi Usaha 

Pariwisata; dan ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    

cara Sertifikasi Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

10) Pasal 24, menjelaskan bahwa Pengusaha Pariwisata wajib 

memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11) Pasal 25, menjelaskan bahwa Sertifikat Usaha Pariwisata 

berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan; 

Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah 

berakhir wajib diperbarui oleh Pengusaha Pariwisata; dan 

Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dilakukan 

sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata   

12) Pasal 27, menjelaskan bahwa biaya pelaksanaan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha 

Pariwisata yang disertifikasi; dan penetapan struktur biaya 

Sertifikasi Usaha Pariwisata dikoordinasikan oleh Menteri. 

13) Pasal 29, menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri; 

pengawasan    penyelenggaraan    Sertifikasi   Usaha 

Pariwisata mencakup   pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata; penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan kinerja 

LSU Bidang Pariwisata. 

14) Pasal 30, menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan 

Pengusaha Pariwisata terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 24 dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan 

usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha. 

Teguran tertulis dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling 

banyak 3 (tiga) kali; Sanksi pembatasan kegiatan usaha 

dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi 
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teguran; dan sanksi   pembekuan   sementara   kegiatan   

usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak 

memenuhi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan 

usaha. 

15) Pasal 31, menjelaskan bahwa Sertifikasi Usaha Pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat 

diberlakukan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini 

ditetapkan. 

 

d. Perpres Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Kepariwisataan 

 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan merupakan 

kebijakan yang dibuat sebagai tindaklanjut dari amanah yang 

ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Adapun pasal-pasal dari 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan yang 

relevan dengan rancangan Peraturan Daerah kabupaten kepulauan 

Selayar Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah ini adalah : 

1) Pasal 2, menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan 

pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka 

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi 

masyarakat luas; Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan 

kepariwisataan yang dilakukan Oleh Pemerintah dilaksanakan 

oleh Menteri; dan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan 

kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya 
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2) Pasal 3, menjelaskan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/ 

walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh 

Setiap Orang, Wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata yang 

mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat luas. 

3) Pasal 4, menjelaskan bahwa Pengawasan kegiatan 

kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/ walikota dilakukan 

oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya 

menangani bidang pengawasan; dan dalam hal Pemerintah 

Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah 

kepariwisataan, gubernur dan bupati/ walikota, dapat menunjuk 

satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan 

tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan 

4) Pasal 5, menjelaskan bahwa Satuan kerja perangkat daerah 

dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta 

Setiap Orang; selain melibatkan peran serta setiap orang, 

satuan kerja perangkat daerah dapat melibatkan Wisatawan dan 

Pengusaha Pariwisata; peran serta disampaikan dalam bentuk 

laporan tertulis yang memuat identitas pelapor; tanggal 

pelaporan; waktu dan tempat kejadian; dan kegiatan 

kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak 

negatif. 

5) Pasal 6, menjelaskan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/ 

walikota melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan 

yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas 

dengan cara pencegahan; dan penanggulangan. 

6) Pasal 7, menjelaskan bahwa pencegahan kegiatan 

kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan 

dengan cara menaati tata ruang; menaati peraturan perundang-

undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; melibatkan 

masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; melakukan 
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pemantauan lingkungan; mensosialisasikan kepariwisataan; dan 

menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

7) Pasal 9, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh 

Menteri untuk lintas provinsi dan kawasan strategis pariwisata 

nasional; Gubernur untuk lintas kabupaten dan kawasan 

strategis pariwisata provinsi; dan Bupati/ walikota untuk wilayah 

kabupaten/ kota dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ 

kota masing-masing. 

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian 

kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis 

terkait. 

Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan 

bupati/ walikota dilakukan berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Menteri. Menteri dalam menetapkan pedoman, 

melibatkan kementerian/ lembaga terkait 

8) Pasal 10, menjelaskan bahwa pendanaan dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang 

dilakukan oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang 

dilakukan oleh gubernur dan bupati/ walikota dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

e. Permen Parekraf Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 
Sertifikasi Usaha Pariwisata 

 

Ketetapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 yang relevan dengan 

rancangan peraturan Daerah kabupaten kepulauan Selayar Tentang 
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Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Daerah, sebagai berikut : 

1) Pasal 11, menjelaskan bahwa  dalam melaksanakan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata wajib menerapkan 

prinsip ketidakberpihakan; kompetensi; tanggung jawab; 

keterbukaan; kerahasiaan; dan cepat tanggap terhadap 

keluhan.  

2) Pasal 12, menjelaskan bahwa pengawasan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata dilakukan dalam rangka menjaga dan memelihara 

tata tertib terselenggaranya Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai 

dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. 

Pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata mencakup seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Standar Usaha 

Pariwisata dan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 

meliputi pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata; penggunaan 

Sertifikat Usaha Pariwisata; dan kinerja LSU Bidang Pariwisata.  

3) Pasal 13, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap 

pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan melalui 

pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU Bidang 

Pariwisata; pengumpulan data/ informasi, baik langsung 

maupun tidak langsung; dan pemantauan terhadap proses 

pelaksanaan sertifikasi mulai dari kegiatan audit sampai dengan 

tindak lanjut diterbitkannya Sertifikat Usaha Pariwisata.  

4) Pasal 14, menjelaskan bahwa setiap Usaha Pariwisata yang 

telah memperoleh sertifikat harus memasang Sertifikat Usaha 

Pariwisata di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Sertifikat 

Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 

diterbitkan. Usaha Pariwisata wajib memperbaharui Sertifikat 

Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir  

5) Pasal 15, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap 

penggunaan sertifikat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 

kesesuaian antara kegiatan usaha pariwisata dengan sertifikat 
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yang diterbitkan; dan pemantauan terhadap masa berlaku 

sertifikat dan tindak lanjut pembaharuannya.  

6) Pasal 17, menjelaskan bahwa Menteri melakukan pembinaan 

penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata terhadap LSU 

Bidang Pariwisata; Usaha Pariwisata; dan masyarakat. 

Pembinaan terhadap LSU Bidang Pariwisata meliputi sosialisasi 

Standar Usaha Pariwisata, Pedoman Penyelenggaraan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata dan regulasi terkait lainnya; dan 

pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi calon Auditor. Pembinaan 

terhadap Usaha Pariwisata dapat dilaksanakan melalui 

sosialisasi Standar Usaha Pariwisata dan melakukan bimbingan 

tatacara dan penerapan sertifikasi. Pembinaan terhadap 

masyarakat dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi 

tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata.  

7) Pasal 18, menjelaskan bahwa LSU Bidang Pariwisata wajib 

menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

sekali kepada Menteri dengan tembusan Gubernur, Bupati atau 

Walikota. Penyusunan laporan kegiatan dibuat sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata. 

8) Pasal 19, menjelaskan bahwa biaya pelaksanaan sertifikasi 

menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata. LSU Bidang 

Pariwisata menetapkan besaran biaya pelaksanaan sertifikasi 

berdasarkan struktur pembiayaan sesuai dengan ketentuan 

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata   

 

B. Matriks Keterkaitan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisataan 

Matriks keterkaitan dan norma peraturang Perundang-

Undangan yang terkait dengan Rencana Penyusunan Peraturan 

Daerah Tentang Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

dapat dilihat pada lampiran 1 Peraturan Daerah ini. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

pengembangan usaha pariwisata kabupaten Kepulauan Selayar mengacu 

pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri 

khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 

1945. 

Dengan demikian, pengembangan usaha pariwisata kabupaten 

Kepulauan Selayar merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai 

budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan 

kepariwisataan kabupaten Kepulauan Selayar menyangkut hubungan 

kehidupan yang berkeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara 

manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan 

sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, 

dan etika. 

Pengembangan usaha pariwisata kabupaten Kepulauan Selayar 

juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, 

bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak azasi manusia 

(HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan usaha pariwisata 

kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan keseimbangan mikro 

(manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, 

dan pengrusakan (vandalism) terhadap budaya dan alam Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Secara lebih jelas mengenai landasan filosofi 

pengembangan usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Pancasila 

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan 

Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. 
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Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 

hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti 

melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua 

peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber 

pada Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, maka nilai- nilai yang 

terkandung dalam Pancasila tentunya terefleksi dalam jiwa bangsa 

Indonesia yang terwujud dalam nilai-nilai kebudayaannya. Hal tersebut 

dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila 

tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh 

karena Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka 

Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-

cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau 

kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, maka nilai dasar yang melingkupi penyusunan 

peraturan daerah tersebut berasal dari Pancasila. Nilai dasar tersebut 

selanjutnya termanifestasi dalam nilai budaya yang berkembang dalam 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai budaya tersebut 

mengandung nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika 

di Kabupaten Kepulauan Selayar. Budaya dan tradisi dalam nilai luhur 

Pancasila tersebut menjadi falsafah Pembangunan seluruh aspek bangsa. 

Falsafah pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep 

hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia 

dan manusia dengan lingkungan alam. 

Hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan YME, adalah 

bahwa segala usaha dan kegiatan pengembangan usaha pariwisata 

hendaknya digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi 
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landasan spritual, moral dan etika. Dengan demikian segala bentuk 

kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut di atas, seperti 

perjudian, narkoba dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak 

dapat ditolerir dan bukan merupakan bagian dan pengembangan 

pariwisata Indonesia. 

Hubungan antara manusia dengan sesama manusia menunjukkan 

bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh 

karena itu manusia harus berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam 

lingkup keluarga maupun lingkungan masyarakat. Interaksi yang dijalin 

harus tetap mengedepankan toleransi dan rasa saling mengasihi, serta 

menjunjung tinggi azas keadilan dan kesetaraan. 

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya diwujudkan 

dalam kesadaran bahwa manusia hidup ditengah-tengah lingkungan alam 

dan mendapatkan kehidupannya dengan memanfaatkan alam, sehingga 

dalam rangka menjaga kesinambungan kehidupannya manusia wajib 

memelihara dan melestarikan alam. Pengembangan usaha pariwisata di 

Indonesia memanfaatkan lingkungan, baik berupa sumber daya alam 

maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan 

mikro kosmos (manusia) dan makro kosmos (alam) untuk mencegah 

ketidakadilan, keserakahan dan pengrusakan terhadap budaya dan alam. 

Konsep kehidupan yang berkeseimbangan tersebut di atas 

mengajarkan manusia untuk tidak menjadi rakus dan selalu 

mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan 

pelestariannya. Konsep dimaksud sesungguhnya telah dimiliki oleh 

bangsa Indonesia sejak dahulu dengan berbagai keunikan konsep 

pemikiran yang dihasilkan dari dalam masyarakat sendiri tanpa campur 

tangan pihak luar (local genius/ local wisdom). 

Filosofi dan hakekat pembangunan kepariwisataan nasional yang 

menonjolkan prinsip keseimbangan dalam operasionalnya menekankan 

pada aspek keseimbangan antara unsur pemanfaatan sumber daya dan 

konservasi, dimana hal ini merupakan jiwa yang dianut dalam konsep 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 
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Di samping itu, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam 

pengembangan usaha pariwisata juga merupakan faktor penentu yang 

secara nyata diwujudkan melalui partisipasi masyarakat. Kepariwisataan 

nasional adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Pelibatan masyarakat secara aktif merupakan salah satu landasan 

penting keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

2. Nilai Budaya Tradisional 

 

Kepulauan Selayar merupakan kabupaten dengan penduduk 

yang multi etnik dan memiliki perjalanan sejarah panjang serta warisan 

budaya yang sangat beragam baik dari 3 (tiga) etnik utama yang 

mendiami jazirah Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Makassar, dan 

Enrekang/ Toraja/ Luwu, maupun dari asosiasi dan asimilasi dengan 

budaya luar baik dari etnik lain dalam wilayah Indonesia maupun dari 

etnik asing khususnya China, dan Arab. Hal ini terlihat dengan datang 

dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain.  

Arus migrasi ini berlangsung terus menerus dan diikuti dengan 

pembauran atau asimilasi antara suku asli dengan suku-suku 

pendatang tersebut. Asimilasi budaya ini melahirkan berbagai 

tinggalan dan attraksi budaya berupa ritual budaya, rumah adat 

tradisional, baju tradisional, senjata tradisional, musik dan lagu 

tradisional, tari Tradisional, serta makanan tradisional yang sangat 

beragam dan unik sebagai ciri khas tersendiri keragaman potensi 

budaya kabupaten Kepulauan Selayar . Beberapa jenis tarian 

tradisional dan permainan rakyat yang diiiringi oleh musik tradisional 

serta pakaian adat tradisional sering digelar dan menjadi daya tarik 

tersendiri dan telah menjadi pagelaran budaya masyarakat kabupaten 

Kepulauan Selayar yang telah dikenal oleh masyarakat termasuk 

wisatawan mancanegara. 
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Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan, nilai-nilai  

budaya  tradisional  yang  tumbuh  dan  berkembang  didalam  

masyarakat  kabupaten Kepulauan Selayar juga dipengaruhi oleh nilai-

nilai yang berlaku secara universal masyarakat Sulawesi Selatan antara 

lain : 

a. Siri’ na Pacce. Nilai ini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan 

interaksi dan kerjasama antar semua pihak ataupun dalam 

melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya, senantiasa 

mengedepankan nilai-nilai etika dan norma atau nilai-nilai yang 

berlaku dan berkembang di masyarakat yaitu budaya malu dan 

saling mengayomi. 

b. Sipakatau. Nilai ini mengisyaratkan bahwa dalam menjalin 

hubungan kerjasama antar kelompok masyarakat dan antar daerah 

senantiasa mengedepankan saling menghormati, saling 

menghargai dan memberi pengakuan terhadap eksistensi dan 

jatidiri masing-masing kelompok. 

c. Kualleangngangi Tallanga na Toalia. Nilai ini memiliki makna 

bahwa sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai 

merupakan tekad dan motivasi yang sangat besar dari masyarakat 

kabupaten Kepulauan Selayar yang senantiasa mengilhami setiap 

usaha yang sungguh-sungguh dan pantang menyerah. 

d. A’bulo sibatang. Nilai ini merupakan semangat pemersatu dengan 

tetap menghargai keragaman sebagai kekayaan sosial budaya 

yang akan menjamin kesinambungan pembangunan. Dengan 

penghargaan seperti itu diharapkan dapat terwujud harmonisasi 

dalam kehidupan kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

e. Lempu Na Getteng. Nilai ini mengisyaratkan bahwa semua 

aktivitas pembangunan dan pemberdayaan potensi pariwisata 

dikelola dengan berbasis pada prinsip keterbukaan, kejujuran, 

akuntabel dan bertanggungjawab. 
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B. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Dari aspek sosiologis, paradigma baru pembangunan 

kepariwisataan yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi 

dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru 

memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang 

mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan 

yang bersifat eksploitatif. Pembangunan kepariwisataan dilakukan 

dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum 

pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, 

sampai kehilir, yaitu pada fase kepariwisataan tersebut sudah 

berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun 

pemerintah. Dengan demikian, maka perencanaan, pembangunan, 

pengembangan, dan pengawasan usaha pariwisata yang terus tumbuh 

dan berkembang pesat perlu untuk ditata dan diatur dengan baik, 

terencana dan berkelanjutan. 

Seiring dengan perkembangan pariwisata terhadap penyediaan 

usaha pariwisata sesuai kebutuhan global, maka setiap usaha pariwisata 

dituntut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internasional sebagai 

satandar kebutuhan wisatawan. Untuk itu, melalui pelaksanaan sertifikasi 

usaha pariwisata sebagai bentuk pengakuan pemenuhan persyaratan 

standar usaha pariwisata oleh setiap usaha pariwisata yang melakukan 

kegiatan operasionalnya maka pemerintah daerah berkewajiban membina 

dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi usaha oleh lembaga sertifikasi 

usaha mandiri dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata 

sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 

pengusaha, masyarakat, dan wisatawan. 
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Fakta empiris yang dirumuskan dalam pengembangan usaha 

pariwisata dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan 

kepariwisataan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada 

khususnya. Tujuan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata Daerah meliputi: 

1. Meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian 

nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan 

masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan 

semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. 

2. Meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan 

memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta 

meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. 

3. Meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata 

yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/ 

tanggungjawab dunia usaha terhadap pemenuhan standar 

usaha pariwisata, lingkungan alam dan sosial budaya. 

4. Meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah melalui 

peningkatan kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha 

pariwisata yang terstandar dan bersertifikasi 

5. Menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya 

keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usaha 

pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai 

yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola 

kemitraan yang semakin kuat. 

6. Memberikan kepastian hukum kepada pengusaha pariwisata 

dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sebagai bentuk 

jaminan sertifikasi terhadap pemenuhan standar usaha 

pariwisata. 

7. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan wisatawan 

terhadap pemenuhan kebutuhan produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha sesuai standar usaha pariwisata. 
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C. Landasan Yuridis 

Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 

Tahun 2011 menentukan landasan yuridis merupakan pertimbangan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau 

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan   yuridis   menyangkut persoalan   hukum   yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu 

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. 

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah 

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis 

peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya 

berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 

peraturannya memang sama sekali belum ada. Persoalan hukum tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  yang akan dibentuk, dari sisi 

landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan 

peraturannya memang sama sekali belum ada, dimana Peraturan 

Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan 

berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap usaha pariwisata 

dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata yang memenuhi standar 

usaha, belum terbentuk sebagaimana diperintahkan oleh Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan tertuang 

dalam Pasal 54 dan Pasal 55. 

Dari aspek yuridis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sampai akhir tahun 2017 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi 

terkait dengan keperiwisataan namun belum memiliki peraturan daerah 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertif ikasi 

Usaha Pariwisata. Mengacu kepada Undang-Undang No.10 tahun 

tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah No.52 
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tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata, 

maka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi 

usaha sebagai sebuah langkah dalam pengendalian pembangunan 

kepariwisataan daerah yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem 

pengawasan dan pengendalian sektor lain tetapi merupakan bagian dari 

perencanaan pembangunan usaha pariwisata yang berfungsi untuk 

mengintegrasikan antara permintaan kebutuhan wisatawan dengan 

penyediaan usaha pariwisata kabupaten Kepulauan Selayar secara utuh. 

Sebagai Peraturan Daerah, maka naskah akademik ini memiliki 

tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum maupun acuan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan 

Daerah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tinjauan hukum 

tersebut antara lain, meliputi: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657). 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311). 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140). 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata  
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 
MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pengawasan dan Pembinaan 
Pelaksanaan Usaha Pariwisata. 
 

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup 

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 

Sertifikasi Usaha Pariwisata yang akan dibentuk. Sasaran yang akan 

diwujudkan dalam pengaturan Pembinaan dan Pengawasan 

Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini, terdiri atas tujuan dan 

sasaran pengembangan usaha pariwisata daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Adapun jangkauan dan arah pengaturan pengembangan 

usaha pariwisata daerah yang akan diwujudkan dalam pengaturan 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi: 

1. Tujuan, fungsi dan ruang lingkup;  

2. Penyelenggaraan usaha pariwisata; 

3. Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan; 

4. Pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata; 

5. Penilaian standar usaha; 

6. Pelaksanaan sertifikasi usaha; 

7. Pembinaan dan pengawasan; 

8. Pembiayaan; dan 

9. Sanksi administratif 

 

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pengawasan 
dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pariwisata. 

 

Ruang lingkup materi dan jangkauan pengaturan 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pariwisata 

Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup: 
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1. Ketentuan umum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, 

Lampiran II menentukan ketentuan umum sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai 

pengertian istilah, dan frasa. 

b. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam 

Peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan 

umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. 

c. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.  

d. Ketentuan umum berisi: 

1) Batasan pengertian atau definisi. 

2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan 

pengertian atau definisi. 

3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi 

pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

e. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau 

definisi atau singkatan lebih dari satu,   maka   masing-masing 

uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali 

dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

f. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum 

hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di 

dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 

g. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-

undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-

undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut 

harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

h. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan 

Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan 

Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan 
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dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan 

diatur. 

i. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun 

kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu 

bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi 

definisi. 

j. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip 

kembali di dalam ketentuan   umum   suatu   peraturan   

pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi 

di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan 

batasan pengertian atau definisi yang   terdapat   di   dalam   

peraturan   lebih   tinggi   yang dilaksanakan tersebut. 

k. Karena batasan pengertian atau  definisi, singkatan, atau 

akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau 

istilah maka batasan  pengertian  atau  definisi,  singkatan,  

atau  akronim  tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu 

harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak 

menimbulkan pengertian ganda. 

l. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah 

didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan 

umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam 

norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

m. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum 

mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1) Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 

ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus. 

2) Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi 

pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih 

dahulu. 

3) Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di 

atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. 
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Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka 

ketentuan umum yang dirumuskan dalam Pengawasan dan Pembinaan 

Pelaksanaan Usaha Pariwisata Daerah ini, antara lain: 

a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

f. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.  

g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kepariwisataan.  

h. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 

Daerah. 

i. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

j. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang 

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 

penyelenggaraan pariwisata. 

k. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. 

l. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

m. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, 
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menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang 

dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua 

pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang 

kepariwisataan. 

n. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha 

dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu 

produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan 

Kepariwisataan. 

o. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ 

laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa 

barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi 

standar yang dipersyaratkan. 

p. Produk usaha pariwisata adalah seluruh bentuk produk berupa 

barang, jasa, dan atau fasilitas sesuai dengan standar usaha 

masing-masing jenis dan subjenis usaha yang ditetapkan 

Menteri.  

q. Pelayanan usaha pariwisata adalah seluruh proses yang 

memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menikmati 

produk usaha pariwisata melalui prosedur standar pelayanan.  

r. Pengelolaan usaha pariwisata adalah suatu sistem tata kelola 

dalam menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka 

pencapaian tujuan usaha.  

s. Penilaian standar usaha pariwisata adalah penilaian yang 

digunakan untuk melakukan penggolongan kelas usaha 

pariwisata dan penetapan berdasarkan persyaratan dasar, 

kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak sesuai dengan standar 

usaha masing-masing jenis dan subjenis usaha yang 

ditetapkan Menteri.  

t. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi 

oleh suatu usaha pariwisata baik yang berupa sertifikat 

kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah 

serta tanda daftar usaha pariwisata sesuai dengan standar 
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usaha masing-masing jenis dan subjenis usaha yang 

ditetapkan Menteri.  

u. Kriteria mutlak adalah prasyarat utama mencakup aspek 

produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha pariwisata 

sesuai dengan standar usaha masing-masing jenis dan 

subjenis usaha yang ditetapkan Menteri dan harus dipenuhi 

oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.  

v. Kriteria tidak mutlak adalah prasyarat mencakup aspek 

produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata sebagai 

unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas usaha 

pariwisata sesuai dengan standar usaha masing-masing jenis 

dan subjenis usaha yang ditetapkan Menteri sesuai dengan 

kondisi usaha pariwisata.   

w. Penilaian Mandiri adalah penilaian kesesuaian pengusahaan 

usaha pariwisata dengan standar usaha pariwisata yang 

mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan 

aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata.   

x. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang 

selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga 

mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang 

pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

2. Materi Pokok Yang Diatur. 

Ketetapan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 tahun 2011, bahwa dalam menentukan materi pokok 

yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria 

sebagai berikut: 

a. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab 

ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, 

materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau 

beberapa pasal ketentuan umum. 
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b. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil 

dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian : 

1) Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang 

dilindungi. 

2) Pembagian berdasarkan urutan/ kronologis  

3) Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan. 

 

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok 

yang diatur dalam Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan 

Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri 

dari : 

 

No Bab Tentang Pasal 
 

1 I Ketentuan Umum 
 

1 

2 II Tujuan, Fungsi dan Ruang 
Lingkup 

2- 4 

3 III Penyelenggaraan Usaha 
Pariwisata 

5 

4 IV Aspek Produk, Pelayanan, dan 
Pengelolaan 

6 

5 V Pelaksana Sertifikasi usaha 
 

7 

6 VI Pelaksanaan Sertifikasi Usaha 
 

9 – 16 

7 VII Pembiayaan  
 

17 

8 VIII Pembinaan dan Pengawasan 
 

18 – 19 

9 IX Sanksi Administrasi 
 

20 - 26 

10 X Ketentuan Penutup 
 

27 

 

 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pariwisata 

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai kedudukan sebagai 

berikut : 
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a. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan 

Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku. 

b. Merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-

2022  

c. Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam 

pemberian izin usaha pariwisata di daerah. 

d. Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian 

pengembangan usaha pariwisata daerah.   

 

3. Ketentuan Sanksi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, 

khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan 

jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam 

Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pariwisata 

Daerah yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang 

sanksi pidana. 

 

4. Ketentuan Peralihan. 

Ketentuan   peralihan   memuat   penyesuaian   pengaturan   

tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap 

Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: 

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum.  

b. menjamin kepastian hukum. 

c.  memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena 

dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundangan. 

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat 

sementara. 
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Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan 

bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar tentang Pengawasan dan Pembinaan 

Pelaksanaan Usaha Pariwisata Daerah. Dengan tidak adanya 

peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian 

pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada 

berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan 

Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pariwisata 

Daerah ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah di lakukan, dapat ditarik 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Peraturan Daerah 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha 

Pariwisata . 

2. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan 

praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha 

Pariwisata. 

3. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan 

Daerah diatur dalam Pasal  236  ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, 

Untuk menyelenggarakan   Otonomi   Daerah   dan   Tugas   

Pembantuan, Daerah membentuk Perda.  Peraturan Daerah 

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah. Peraturan Daerah tentang  Pengawasan dan Pembinaan 

Pelaksanaan Usaha Pariwisata juga ditentukan dalam Pasal 54 

dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan. 
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B. Saran 

1. Perlu segera menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha 

Pariwisata. 

2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik dengan melibatkan 

seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) 

sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam  

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan 

Usaha Pariwisata Daerah, sesuai dengan azas keterbukaan dan 

ketentuan tentang  partisipasi masyarakat  dalam  Pasal  96  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 354 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU 

Pemerintahan Daerah 2014, partisipasi masyarakat dilakukan 

dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah. kemitraan, 

penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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Lampiran 1 : 

Matriks Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Kabupaten 

Bidang Kepariwisataan. 

 
No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

1 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

Pasal 18 ayat 6 : 
 
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan perundang- undangan lain untuk melaksanakan  otonomi 
dan tugas pembantuan 
 
 
  

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar mempunyai wewenang untuk 
menetapkan peraturan daerah dalam 
rangka melaksanakan otonomi. 
 
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Selayar, mempunyai wewenang 
untuk menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 

2 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) 

Pasal 12 
9) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 11 ayat (1) meliputi: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pariwisata; 
c.  pertanian; 
d. kehutanan; 
e.  energy  dan sumber daya mineral; 
f.   perdagangan; 
g. perindustrian; dan  
h. transmigrasi 

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah 
Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai 
dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
Salah satu daya Tarik Kabupaten 
Kepulauan Selayar dari sektor Pariwisata. 
Pariwisata bagi Pemerintah kabupaten 
Kepulauan Selayar, merupakan salah satu 
penghasil PAD, dengan demikian pariwisata 
adalah salah satu urusan pilihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Selayar  
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No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4737); 

Pasal 7 
(3)  Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

adalah urusan pemerintahan  yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah 
yang bersangkutan. 

(4)  Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 
c. kehutanan; 
d. energy dan sumber daya mineral; 
e.pariwisata; 
f. industri; 
g. perdagangan;dan 
h. ketransmigrasian  

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah. 
Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007, 
Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten diatur sebagai 
berikut : 
(5)   Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisataan.  

  a. Kebijakan 
  1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan 

kebijakan skala kabupaten: 
                1. RIPP Kabupaten. 

4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta 
penetapan pedoman pengembangan destinasi 
pariwisata skala kabupaten 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 telah ditentukan, pariwisata sebagai 
salah satu urusan pilihan.  
 
Dalam menentukan Pariwisata sebagai 
urusan pilihan, salah satu kewenangan 
yang dimiliki oleh pemerintahan daerah 
kabupaten adalah penetapan kebijakan 
skala kabupaten bidang pariwisata. 
 
Dengan demikian, Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 tahun 2007, relevan 
dipergunakan sebagai salah satu ketentuan 
mengingat dalam Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
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No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

4 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4966) 

Pasal 7 
Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata; destinasi 
pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan. 
 
Pasal 14  
Usaha pariwisata meliputi, antara lain: daya tarik wisata; kawasan 
pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa 
makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan 
kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, 
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi 
pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; 
dan spa. 
 
Pasal 15 
(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib 
mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah;  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
Pasal 16  
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau 
kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan 
ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 
 
 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata 
sebagai salah satu bagian dari 
pembangunan kepariwisataan.   
 
Jenis-jenis usaha pariwisata yang wajib 
diawasi dan dibina dalam pelaksanaan 
sertifikasi usahanya 
 
 
 
 
 
 
Kewajiban pengusaha dalam mendaftarkan 
usahanya sebelum menyelenggarakan 
kegiatan usaha pariwisata dan kewenangan 
Pemerintah Daerah dalam melakukan 
pendaftaran usaha, termasuk menunda dan 
meninjau ulang pendaftaran usaha 
pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan 
perundang-undangan 
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No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

  Pasal 17  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan 
melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam 
bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan 
pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. 
 
Pasal 20  
Setiap wisatawan berhak memperoleh: informasi yang akurat 
mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai 
dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan 
kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi 
untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. 
 
Pasal 22  
Setiap pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan 
yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; membentuk 
dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan 
perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 23,  
(1) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, 
perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada 
wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk 
perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya  

 
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam 
mengembangkan dan melindungi UMKM 
dan koperasi dalam bidang usaha 
pariwisata, termasuk didalamnya 
pelaksanaan sertifikasi usaha. 
 
 
 
Hak wisatawan dalam memperoleh 
informasi yang akurat, termasuk informasi 
kredibilitas usaha pariwisata. 
 
 
 
 
Hak pengusaha dalam memperoleh 
perlindungan hokum dalam berusaha, 
dalam hal ini pemenuhan terhadap standar 
usaha melalui sertifikasi usaha pariwisata 
 
 
 
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam 
memberikan perlindungan hokum dan 
penciptaan iklim kondusif untuk 
perkembangan usaha pariwisata. 
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No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

  kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan 
memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, 
dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata 
dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan 
mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka 
mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi 
masyarakat luas; dan 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan 
pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden 

 

  Pasal 26,  
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan 
menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi 
yang akurat dan bertanggung jawab; memberikan pelayanan yang 
tidak diskriminatif; memberikan kenyamanan, keramahan, 
perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; memberikan 
perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang 
berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, 
kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, 
dan menguntungkan; mengutamakan penggunaan produk 
masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan 
kesempatan kepada tenaga kerja lokal; meningkatkan kompetensi 
tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; berperan aktif dalam 
upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan 
masyarakat; turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di 
lingkungan tempat usahanya; memelihara lingkungan yang sehat,  

 
Kewajiban pengusaha dalam memenuhi 
standar usaha dan memberikan produk, 
pelayanan dan pengelolaan usaha 
pariwisata sesuai peraturan perundang-
undangan 
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No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

  bersih, dan asri; memelihara kelestarian lingkungan alam dan 
budaya; menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui 
kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan 
menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 30 
Pemerintah kabupaten/ kota berwenang menyusun dan menetapkan 
rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 
menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya 
tarik wisata kabupaten/kota; melaksanakan pendaftaran, 
pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur 
penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; 
memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan 
produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi 
pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan 
dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; 
memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di 
wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar 
wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 
 
Pasal 54,  
(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki 

standar usaha;  
(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui sertifikasi usaha; dan  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan pendaftaran, pencatatan, 
dan pendataan pendaftaran usaha 
pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan 
pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kewajiban Pemerintahuntuk menetapkan 
standar usaha dan Lembaga Sertifikasi 
Usaha 
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  (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 55  
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 
52 Tahun 2012 tentang 
Sertifikasi Kompetensi dan 
Sertifikasi Usaha Bidang 
Pariwisata (Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5311) 

Pasal 3 
Sertifikasi Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kepariwisataan; dan produktivitas usaha pariwisata. 
 
Pasal 5 
Sertifikasi Usaha Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk 
memperoleh Sertifikat Usaha Pariwisata. 
 
Pasal 16  
Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi standardisasi; 
kelembagaan; penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata; 
tatacara Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan Sertifikat Usaha 
Pariwisata 
 
Pasal 17  
(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan 

Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha 
pariwisata. 

 

 
Tujuan dan fungsi Sertifikasi Usaha serta 
kewajiban bagi setiap pengusaha 
dalammenerapkan standar usaha 
pariwisata melalui pelaksanaan sertifikasi 
usaha pariwisata. 
Dengan demikian, untuk menjamin 
pelaksanaan sertifikasi usaha serta 
penerapan standar usaha secara konsisten 
dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah 
dapat membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
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(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi bidang usaha daya tarik wisata; kawasan pariwisata; 
jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan 
dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan 
kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, 
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi 
pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata 
tirta; dan spa. 

(3) Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus memiliki 
Standar Usaha Pariwisata. 

(4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha. 

 
 
Pasal 18,  
(1) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata untuk setiap bidang 

usaha, jenis usaha dan subjenis usaha mencakup aspek 
produk, pelayanan dan pengelolaan usaha. 

(2) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama 
oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, 
asosiasi profesi, dan akademisi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Usaha Pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan  
Menteri. 

 

 



NASKAH AKADEMIK 
 

PERATURAN DAERAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR 
USAHA PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

100 

 

 
No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

   
Pasal 19  
(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh LSU Bidang 

Pariwisata. 
(2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di wilayah 
Republik Indonesia. 

(3) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengacu pada     
Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (3). 

(4) LSU Bidang Pariwisata dapat  memiliki  cabang  di daerah lain. 
 
 
Pasal 20 
LSU Bidang Pariwisata didirikan dengan memenuhi persyaratan 
berbentuk badan usaha yang berbadan hokum Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki 
perangkat kerja; dan memiliki auditor. 
 
 
Pasal 21  
LSU Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan Audit; 
memelihara kinerja auditor; dan mengembangkan skema Sertifikasi 
Usaha Pariwisata. LSU Bidang Pariwisata mempunyai wewenang 
menetapkan biaya pelaksanaan audit usaha; menerbitkan Sertifikat 
Usaha Pariwisata; dan mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata. 
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No 
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Pasal 23  
(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang 

Pariwisata secara transparan, objektif, dan kredibel sesuai 
dengan tatacara Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Sertifikasi Usaha 
Pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
 
Pasal 24 
Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
Pasal 25 
(1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun 

sejak tanggal diterbitkan; Sertifikat Usaha Pariwisata yang 
masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh 
Pengusaha Pariwisata; dan 

(2) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dilakukan 
sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata   

 
Pasal 27 
(1) Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi 

tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi; dan  
(2) Penetapan struktur biaya Sertifikasi Usaha Pariwisata 

dikoordinasikan oleh Menteri. 
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  Pasal 29,  
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
dilakukan oleh Menteri; pengawasan    penyelenggaraan    Sertifikasi   
Usaha Pariwisata mencakup pelaksanaan Sertifikasi Usaha 
Pariwisata; penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan kinerja 
LSU Bidang Pariwisata. 
 
Pasal 30 
Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Pariwisata terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 24 
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembatasan 
kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha. 
Teguran tertulis dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling 
banyak 3 (tiga) kali; Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan 
kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran; dan 
sanksi   pembekuan   sementara   kegiatan   usaha dikenakan 
kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi teguran tertulis 
dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. 
 
Pasal 31 
Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
paling lambat diberlakukan 2 (dua) tahun sejak Peraturan 
Pemerintah ini ditetapkan. 
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6 Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 63 Tahun 
2014 Tentang Pengawasan 
dan Pengendalian 
Kepariwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 140) 

Pasal 2  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan 
tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan 
kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi 
berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; Pengawasan dan 
pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan Oleh 
Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri; dan Pengawasan dan 
pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya 
 
Pasal 3,  
Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan 
kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan, dan 
Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan 
dampak negatif bagi masyarakat luas. 
 
Pasal 4,  
Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/ 
walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas 
dan fungsinya menangani bidang pengawasan; dan dalam hal 
Pemerintah Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah 
kepariwisataan, gubernur dan bupati/ walikota, dapat menunjuk 
satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas 
pengawasan kegiatan kepariwisataan 
 
 

 
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam 
pengawasan dan pengendalian kegiatan 
kepariwisataan di daerah.   
Dengan demikian, untuk menjamin 
pelaksanaan sertifikasi usaha serta 
penerapan standar usaha secara konsisten 
dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah 
dapat membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
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  Pasal 5 
Satuan kerja perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dapat 
melibatkan peran serta setiap orang; selain melibatkan peran serta 
setiap orang, satuan kerja perangkat daerah dapat melibatkan 
Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata; peran serta disampaikan 
dalam bentuk laporan tertulis yang memuat identitas pelapor; tanggal 
pelaporan; waktu dan tempat kejadian; dan kegiatan kepariwisataan 
yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif. 
 
Pasal 6 
Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota melakukan pengendalian 
atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif 
bagi masyarakat luas dengan cara pencegahan; dan 
penanggulangan. 
 
Pasal 7 
Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak 
negatif dilakukan dengan cara menaati tata ruang; menaati peraturan 
perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; 
melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; 
melakukan pemantauan lingkungan; mensosialisasikan 
kepariwisataan; dan menggunakan cara lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
Pasal 9  
(1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

kepariwisataan yang dilakukan oleh Menteri untuk lintas 
provinsi dan kawasan strategis pariwisata nasional; Gubernur  
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  untuk lintas kabupaten dan kawasan strategis pariwisata 
provinsi; dan Bupati/ walikota untuk wilayah kabupaten/ kota 
dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota masing-
masing. 

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian 
kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis 
terkait. 

(3) Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan 
bupati/ walikota dilakukan berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan oleh Menteri. Menteri dalam menetapkan pedoman, 
melibatkan kementerian/ lembaga terkait 

 
Pasal 10,  
Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan 
kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan dalam 
rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan 
yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/ walikota dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 

 

7 Peraturan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang 
Penyelenggaraan Usaha 
Pariwisata 

Pasal 11 
Dalam melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang 
Pariwisata wajib menerapkan prinsip ketidakberpihakan; kompetensi; 
tanggung jawab; keterbukaan; kerahasiaan; dan cepat tanggap 
terhadap keluhan.  
 
 

 
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha 
Pariwisata mengatur tentang tatacara 
pelaksanaan sertifikasi 
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  Pasal 12 
Pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan dalam rangka 
menjaga dan memelihara tata tertib terselenggaranya Sertifikasi 
Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang 
ditetapkan. Pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata mencakup 
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Standar Usaha 
Pariwisata dan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi 
pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata; penggunaan Sertifikat 
Usaha Pariwisata; dan kinerja LSU Bidang Pariwisata.  
 
Pasal 13 
Pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU 
Bidang Pariwisata; pengumpulan data/ informasi, baik langsung 
maupun tidak langsung; dan pemantauan terhadap proses 
pelaksanaan sertifikasi mulai dari kegiatan audit sampai dengan 
tindak lanjut diterbitkannya Sertifikat Usaha Pariwisata.  
 
Pasal 14 
Setiap Usaha Pariwisata yang telah memperoleh sertifikat harus 
memasang Sertifikat Usaha Pariwisata di tempat yang mudah dilihat 
oleh umum. Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal diterbitkan. Usaha Pariwisata wajib 
memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya 
telah berakhir  
 
  
 

 
Pelaksanaan pengawasan sertifikasi usaha 
pariwisata  



NASKAH AKADEMIK 
 

PERATURAN DAERAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR 
USAHA PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

107 

 

 
No 

Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

 
Rumusan Norma 

 
Analisis 

  Pasal 15 
Pengawasan terhadap penggunaan sertifikat dilakukan melalui 
pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kegiatan usaha pariwisata 
dengan sertifikat yang diterbitkan; dan pemantauan terhadap masa 
berlaku sertifikat dan tindak lanjut pembaharuannya.  
 
Pasal 17 
Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha 
Pariwisata terhadap LSU Bidang Pariwisata; Usaha Pariwisata; dan 
masyarakat. Pembinaan terhadap LSU Bidang Pariwisata meliputi 
sosialisasi Standar Usaha Pariwisata, Pedoman Penyelenggaraan 
Sertifikasi Usaha Pariwisata dan regulasi terkait lainnya; dan 
pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi calon Auditor. Pembinaan 
terhadap Usaha Pariwisata dapat dilaksanakan melalui sosialisasi 
Standar Usaha Pariwisata dan melakukan bimbingan tatacara dan 
penerapan sertifikasi. Pembinaan terhadap masyarakat dapat 
dilakukan melalui penyebarluasan informasi tentang Sertifikasi 
Usaha Pariwisata. 
 
Pasal 18 
LSU Bidang Pariwisata wajib menyampaikan laporan secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan 
Gubernur, Bupati atau Walikota. Penyusunan laporan kegiatan 
dibuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman 
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. 
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  Pasal 19, menjelaskan bahwa biaya pelaksanaan sertifikasi menjadi 
tanggung jawab Pengusaha Pariwisata. LSU Bidang Pariwisata 
menetapkan besaran biaya pelaksanaan sertifikasi berdasarkan 
struktur pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pedoman 
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
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LAMPIRAN 2 : 

 

Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata Daerah 

 

 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  

NOMOR …...  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI 

USAHA PARIWISATA DAERAH 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan 

ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 

Usaha di Bidang Pariwisata yang menyatakan bahwa 

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban 

menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam 

menjalankan usaha pariwisata; 
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b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2)  

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang 

Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan yang 

menyatakan bahwa  Menteri, gubernur, dan bupati/ 

walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan pengawasan dan  pengendalian kegiatan 

kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi terkait. 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan 

Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  Republik 

Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang 

Standar Usaha Hotel yang menyatakan bahwa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan 

Standar Usaha Hotel sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sampai dengan c  di atas, maka 

perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang  Pembinaan 

dan Pengawasan Penerapan Stándar Usaha  

Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 



NASKAH AKADEMIK 
 

PERATURAN DAERAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR 
USAHA PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

111 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang 

Pariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5311). 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 140). 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 694) 

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PELAKSANAAN USAHA PARIWISATA 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR   

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 

6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kepariwisataan.  

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kepariwisataan.  

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling 

terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 
pariwisata. 

11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata. 
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12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 
melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

13. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, 
menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan 
secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin 
kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 

14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan 
pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk 
pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. 

15. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ 
laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa 
barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar 
yang dipersyaratkan. 

16. Produk usaha pariwisata adalah seluruh bentuk produk berupa 
barang, jasa, dan atau fasilitas sesuai dengan standar usaha masing-
masing jenis dan subjenis usaha yang ditetapkan Menteri.  

17. Pelayanan usaha pariwisata adalah seluruh proses yang memberikan 
kemudahan bagi pelanggan dalam menikmati produk usaha 
pariwisata melalui prosedur standar pelayanan.  

18. Pengelolaan usaha pariwisata adalah suatu sistem tata kelola dalam 
menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan 
usaha.  

19. Penilaian standar usaha pariwisata adalah penilaian yang digunakan 
untuk melakukan penggolongan kelas usaha pariwisata dan 
penetapan berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan 
kriteria tidak mutlak sesuai dengan standar usaha masing-masing 
jenis dan subjenis usaha yang ditetapkan Menteri.  

20. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh 
suatu usaha pariwisata baik yang berupa sertifikat kelaikan yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha 
pariwisata sesuai dengan standar usaha masing-masing jenis dan 
subjenis usaha yang ditetapkan Menteri.  

21. Kriteria mutlak adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, 
pelayanan dan aspek pengelolaan usaha pariwisata sesuai dengan 
standar usaha masing-masing jenis dan subjenis usaha yang 
ditetapkan Menteri dan harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat 
disertifikasi.  

22. Kriteria tidak mutlak adalah prasyarat mencakup aspek produk, 
pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata sebagai unsur 
penilaian dalam menentukan penggolongan kelas usaha pariwisata 
sesuai dengan standar usaha masing-masing jenis dan subjenis 
usaha yang ditetapkan Menteri sesuai dengan kondisi usaha 
pariwisata.   

23. Penilaian Mandiri adalah penilaian kesesuaian pengusahaan usaha 
pariwisata dengan standar usaha pariwisata yang mencakup 
persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan 
yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata.   
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24. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya 
disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 
berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 
TUJUAN, FUNGSI dan RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu 

Tujuan 
 

Pasal 2 
 

Pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha pariwisata 
bertujuan untuk: 
   

a. menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan 
 

b. memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha pariwisata, 
tenaga kerja, dan  masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan,  
kenyamanan, keamanan, dan kemudahan  dan pelestarian 
lingkungan hidup.  

 
Pasal 3 

 
Pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha pariwisata 
berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa usaha pariwisata telah 
memenuhi dan menerapkan standar usaha pariwisata serta telah memiliki 
sertifikasi usaha sesuai peraturan perundang-undangan.   

 
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:  
a. Ketentuan Umum 
b. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup 
c. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata 
d. Aspek Produk, Pelayanan dan Pengelolaan; 
e. Pelaksana Sertifikasi Usaha Pariwisata 
f. Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata 
g. Pembiayaan 
h. Pembinaan dan Pengawasan; dan  
i. Sanksi Administratif.  
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BAB III 
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA 

 
Pasal 5 

 
(1) Setiap Usaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi 

persyaratan Standar Usaha Pariwisata. 
 

(2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:  
a. Daya tarik wisata;  
b. Kawasan pariwisata;  
c. Jasa transportasi wisata;  
d. Jasa perjalanan wisata;  
e. Jasa makanan dan minuman;  
f. Penyediaan akomodasi;  
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;  
h. Penyelenggaraan pertemuan,  
i. Perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;  
j. Jasa informasi pariwisata;  
k. Jasa konsultan pariwisata;  
l. Jasa pramuwisata;  
m. Wisata tirta; dan  
n. spa. 

 
(3) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki 

penggolongan kelas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri 

 
 

BAB IV 
ASPEK PRODUK, PELAYANAN, DAN PENGELOLAAN 

 
Pasal 6 

 
(1) Standar Usaha Pariwisata mencakup aspek: 

a. produk;  
b. pelayanan; dan   
c. pengelolaan 

 
(2) Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi Kriteria Mutlak 
dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Pariwisata.  
 

(3) Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam peraturan 
Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB V 
PELAKSANA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 

 
Pasal 7 

Pelaksana sertifikasi usaha pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang 
Pariwisata yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri dan jangka waktu 
keputusannya masih berlaku dan berkedudukan di wilayah Indonesia 

 
 

BAB VI 
PELAKSANAAN STANDAR USAHA PARIWISATA 

 
Bagian Kesatu 

Unsur Penilaian Standar Usaha Hotel 
 

   Pasal 8 
 

Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup:  
a. persyaratan dasar; 
b. kriteria mutlak; dan 
c. kriteria tidak mutlak.  
 

Pasal 9 
 

(1) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 
terdiri atas: 
a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan 
b. Persyaratan lain sebagaimana ditetapkan dalam standar usaha 

untuk masing-masing jenis usaha pariwisata. 
  

(2) Persyaratan lain sebagaimana ditetapkan dalam standar usaha untuk 
masing-masing jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, tercantum dalam peraturan Menteri yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

(3) Penilaian dan penetapan klasifikasi usaha pariwisata dilakukan 
setelah seluruh Persyaratan Dasar terpenuhi. Penilaian dilakukan 
terhadap pemenuhan : 
a. Kriteria mutlak; dan 
b. Kriteria tidak mutlak 

 
Pasal 10 

 
Apabila Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) 
huruf a tidak terpenuhi, maka penilaian dan penetapan klasifikasi usaha 
pariwisata tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha pariwisata 
tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria mutlak 
dimaksud.   
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Pasal 11 
 

(1) Kriteria Tidak Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
huruf b, terdiri atas: 
a. aspek produk; 
b. aspek pelayanan  
c. aspek pengelolaan. 

 
(2) Jumlah unsur dan sub unsur dari masing-masing aspek pada kriteria 

tidak mutlak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c 
tercantum dalam peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

(3) Kriteria unsur dan sub unsur dari masing-masing aspek pada kriteria 
tidak mutlak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c 
tercantum dalam peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Penilaian Usaha Pariwisata 
 

Pasal 12 
 

(1) Penilaian terhadap masing-masing usaha pariwisata menggunakan 
rentang nilai tercantum dalam peraturan Menteri yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 
 

(2) Usaha pariwisata yang belum mencapai nilai minimal yang 
ditentukan untuk masing-masing jenis usaha pariwisata diharuskan 
untuk memperbaiki dan/ atau memenuhi kekurangannya paling 
lambat 6 (enam) bulan; 
 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
usaha pariwisata tidak melaksanakan perbaikan, maka usaha 
pariwisata tersebut digolongkan ke dalam klasifikasi usaha yang lebih 
rendah.   
 

(4) Perbaikan dan/atau pemenuhan kekurangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemilik/ pimpinan usaha pariwisata.   

 
Bagian Ketiga 

Penilaian Mandiri 
 

Pasal 13 
 

(1) Pengusaha pariwisata dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum 
melaksanakan Sertifikasi Usaha. 
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(2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 
kemudahan bagi pengusaha pariwisata untuk memahami Standar 
Usaha dan bagi LSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar proses 
sertifikasi.  
 

(3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi kewajiban usaha pariwisata untuk melakukan sertifikasi 
Usaha.  
 

(4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pada Persyaratan Dasar, Panduan Penilaian dan Tata Cara 
Penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri.  

 
 

Tatacara Sertifikasi Usaha Pariwisata 
 

Pasal 14 
 

(1) Tata cara sertifikasi usaha pariwisata dilaksanakan dengan tahapan 
sebagai berikut:  
a. Pengusaha pariwisata mengajukan permohonan pendaftaran 

sertifikasi pada LSU Bidang Pariwisata dengan tembusan kepada 
Komisi Otorisasi;  

b. LSU Bidang Pariwisata menugaskan tim Auditor untuk melakukan 
audit di usaha pariwisata pemohon;  

c. tim Auditor melaporkan hasil audit pada LSU Bidang Pariwisata 
yang menugaskan;   

d. LSU Bidang Pariwisata mengkaji hasil audit yang dilaporkan oleh 
tim Auditor dan memutuskan sertifikasi serta menerbitkan 
Sertifikat Usaha Pariwisata; dan  

e. Dalam permohonan sertifikasi oleh Pengusaha pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LSU Bidang 
Pariwisata menginformasikan rencana pelaksanaan sertifikasi 
kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi 
di bidang kepariwisataan.   

 
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata, LSU 

Bidang Pariwisata wajib menugaskan Auditor yang memiliki sertifikat 
auditor dengan kompetensi audit sesuai usaha pariwisata yang akan 
diaudit; dan  
 

(3) Tatacara sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.  
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Pasal 15 
 

(1) Dalam melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang 
Pariwisata wajib menerapkan prinsip: 
a. ketidakberpihakan; 
b. kompetensi; 
c. tanggung jawab; 
d. keterbukaan; 
e. kerahasiaan; dan 
f. cepat tanggap terhadap keluhan. 

  
(2) Penerapan prinsip sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada 

Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi 
Usaha Pariwisata; dan 
 

(3) LSU Bidang Pariwisata wajib menyampaikan laporan secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan 
Gubernur dan Bupati.   
 
 

Penggunaan Sertifikat Usaha Hotel 
 

Pasal 16 
 

(1) Setiap usaha pariwisata yang telah memperoleh sertifikat harus 
memasang sertifikat usaha pariwisata di tempat yang mudah dilihat 
oleh umum; 
 

(2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan; dan  
 

(3) Usaha Pariwisata wajib memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata 
yang masa berlakunya telah berakhir.  

 
 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 17 

 
(1) Biaya pelaksanaan sertifikasi menjadi tanggung jawab pengusaha 

pariwisata. 
 

(2) LSU Bidang Pariwisata menetapkan besaran biaya pelaksanaan 
sertifikasi berdasarkan struktur pembiayaan sesuai dengan ketentuan 
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. 
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BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Bagian Kesatu 

Pembinaan 
 

Pasal 18 
 

(1) Bupati menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan dalam rangka 
penerapan standar usaha hotel sesuai kewenangannya;  
 

(2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan standar 
usaha hotel dan pelatihan teknis operasional bagi tenaga kerja usaha 
pariwisata.  

 
Bagian Kedua 
Pengawasan  

 
Pasal 19 

 
(1) Bupati melakukan pengawasan tehadap penerapan standar usaha 

pariwisata sesuai kewenangannya. 
 

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
ayat (1) mencakup persyaratan dasar dan pemeriksaan kepemilikan 
Sertifikat Usaha pariwisata. 
 

(3) Tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Peraturan Bupati 

 
 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 20 
 

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/ atau 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah  ini, dapat dikenakan sanksi administratif; 
  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:   
a. Teguran tertulis;  
b. Pembatasan kegiatan Usaha;   
c. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha;  
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d. Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata. 
  

(3) Proses pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD, berdasarkan hasil pengawasan, 
pengaduan masyarakat dan/ atau Penegakan Peraturan Daerah;  
 

(4) SKPD dan/ atau Tim Penertiban melaksanakan pemeriksaan atas 
dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan 
Kejadian. 

 
Bagian Kedua 

Teguran tertulis 
 

Pasal 21 
 

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud  
pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali 
dan dilaksanakan secara patut dan tertib; 
  

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPD;  
 

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata   dan/ atau 
yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan 
teguran tertulis kedua;  
 

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata dan/ atau 
yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan 
teguran tertulis ketiga;  
 

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha pariwisata dan/ atau 
yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan 
sanksi pembatasan kegiatan usaha;    

  
 

Bagian Ketiga 
Pembatasan Kegiatan Usaha 

 
Pasal 22 

 
(1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 20 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata 
dan/ atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran 
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sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini;   
 

(2) Permohonan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;  
 

(3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan.  

  
 

Bagian Keempat 
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha 

 
Pasal 23 

 
(1) Sanksi pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila 
pengusaha pariwisata masih melakukan pelanggaran sekalipun telah 
diberikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 Peraturan Daerah ini;  
 

(2) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;  
 

(3) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan 
usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
secara terus menerus.  
 

(4) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha 
pariwisata dibekukan sementara.  
 

(5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala SKPD paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhi sanksi hal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
 

Bagian Kelima 
Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata 
 

Pasal 24 
 

(1) Sanksi pencabutan izin kegiatan kegiatan Usaha dan atau Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat 2 huruf d, dikenakan apabila pengusaha pariwisata tidak 
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mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
Peraturan Daerah ini;  
 

(2) Sanksi pencabutan izin kegiatan kegiatan Usaha dan atau Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;  
 

(3) Sanksi pencabutan izin kegiatan usaha dan atau TDUP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/ 
atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, dibarengi 
penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak 
ditentukan;  
 

(4) TDUP tidak berlaku untuk apabila kegiatan usaha pariwisata 
dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;  
 

(5) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha dan TDUP 
kepada Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
 

Bagian Keenam 
Pengaktifan Kembali TDUP dan Pengembalian Izin Usaha 

 
Pasal 25 

 
(1) Pengusaha pariwisata dapat mengajukan permohonan pengaktifan 

kembali TDUP apabila telah:   
a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/ atau 

pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan   

b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali 
kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

 
(2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata disertai:   
a. dokumen yang membuktikan bahwa pelaku usaha  telah 

terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau 
pembekuan sementara kegiatan usaha; dan   

b. surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha  yang menyatakan 
kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan 
usaha pariwisata.  
 

(3) Pengusaha pariwisata wajib menjamin bahwa dokumen yang 
diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sah, benar, 
dan sesuai dengan fakta;  
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(4) Kepala SKPD, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran 
dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti 
yang menunjang.  

 
Pasal 26 

 
(1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dan ketentuan yang 
berlaku, maka Kepala SKPD dapat mengusulkan kepada Bupati 
untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan 
usaha pariwisata dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata, paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan 
pengaktipan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha 
yang bersangkutan;  
 

(2) Bupati selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan 
pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha dan TDUP 
kepada pelaku usaha yang bersangkutan.   

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 27 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 

 
Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal  
BUPATI KABUPATEN 
KEPULAUAN SELAYAR , 
 
 
MUH. BASLI ALI 

 
Diundangkan di Kepulauan Selayar 
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR , 

 
 

DR. Ir. H. MARJANI SULTAN, M.Si 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2018 NOMOR 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR : ………………….. TAHUN 
TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI 
USAHA PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 
I. UMUM 

Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya yang 
berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka 
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Tujuan pembangunan kepariwisataan antara lain meningkatkan 
kualitas  dan  kuantitas  destinasi  pariwisata,  mengkomunikasikan 
destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran 
secara efektif, efisien dan bertanggungjawab, mewujudkan industri 
pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan 
mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata 
yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, 
pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif 
dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu 
faktor keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan. 

Kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
cinta tanah air, citra bangsa, dan memberikan kontribusi bagi 
perekonomian nasional melalui penyerapan Tenaga Kerja, pemerataan 
kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa negara serta 
berperan dalam mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Sektor pariwisata, yang telah berperan sebagai penyumbang 
devisa yang cukup besar selain minyak dan gas bumi, menjadi industri 
atau sektor penting yang diandalkan pemerintah ke depan untuk 
menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional, maka 
pengembangan sektor pariwisata harus  dilaksanakan  secara  serius, 
terarah,  dan  profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-
aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan 
peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan. 

Pengembangan sektor pariwisata harus diikuti dengan adanya 
standar usaha di bidang pariwisata yang dibuktikan dengan sertifikasi 
terhadap usaha yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa produk, pelayanan 
dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Sertifikasi 
Usaha Pariwisata sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendukung 
pengembangan kegiatan kepariwisataan nasional dalam menghadapi 
persaingan globalisasi dan liberalisasi sektor jasa baik di tingkat 
regional dan internasional. 

Sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 
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2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang 
Pariwisata serta untuk menjawab tantangan ke depan, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata 
dengan lingkup pengaturan: 

 

a. Ketentuan umum 
 

b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; 
 

c. Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata; 
d. Pembiayaan; 

 

e. Pengawasan; 
 

f.  Sanksi 
Administratif; dan g. 
Ketentuan Penutup. 

 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam 
Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian 
tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam 
penafsirannya. 
 

Pasal 2 
Huruf a 

Cukup jelas 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas 

 
Pasal 4 

Cukup jelas 
 
Pasal 5 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (2) 

a. Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha 
pengelolaan daya tarik wisata dan subjenis usaha meliputi: 
1) pengelolaan pemandian air panas alami; 
2) pengelolaan gua; 
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3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa 
candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno; 

4) pengelolaan museum; 
5) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; 
6) pengelolaan objek ziarah; dan 
7) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya 

tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau 
Gubernur. 

 
b. Bidang usaha  kawasan  pariwisata  belum  memiliki  jenis 

maupun subjenis usaha. 
 

c. Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha: 
1) angkutan jalan wisata; 
2) angkutan kereta api wisata; 
3) angkutan sungai dan danau wisata; 
4) angkutan laut domestik wisata; dan 
5) angkutan laut internasional wisata. 
 

d. Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha: 
1) biro perjalanan wisata; dan 
2) agen perjalanan wisata. 
 

e. Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis 
usaha: 
1) restoran; 
2) rumah makan; 
3) bar/ rumah minum; 
4) kafe; 
5) jasa boga; 
6) pusat penjualan makanan; dan 
7) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur. 
 

f. Bidang usaha jasa penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha: 
1) hotel meliputi subjenis: 

a) hotel bintang; dan  
b) hotel nonbintang. 

2) bumi perkemahan; 
3) persinggahan karavan; 
4) vila; 
5) pondok wisata; 
6) akomodasi lain meliputi: 

a) motel; dan 
b) jenis usaha lain bidang usaha jasa penyediaan 

akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ 
atau Gubernur. 
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g. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 
meliputi jenis usaha: 
1) gelanggang olahraga, yang meliputi subjenis usaha: 

a) lapangan golf; 
b) rumah bilyar; 
c) gelanggang renang; 
d) lapangan tenis; 
e) gelanggang bowling; dan 
f) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang 

olahraga yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, 
dan/atau Gubernur. 

2) gelanggang seni, yang meliputi subjenis: 
a) sanggar seni; 
b) galeri seni; 
c) gedung pertunjukan seni; dan 
d) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau 
Gubernur. 

3) arena permainan, yang meliputi subjenis usaha: 
a) arena permainan; dan 
b) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau 
Gubernur. 

4) hiburan malam, yang meliputi subjenis usaha: 
a) kelab malam; 
b) diskotek; 
c) pub; dan 
d) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan 

malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau 
Gubernur. 

5) panti pijat, yang meliputi subjenis usaha: 
a) panti pijat; dan 
b) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang 

ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur. 
6) taman rekreasi, yang meliputi subjenis usaha: 

a) taman rekreasi; 
b) taman bertema; dan 
c) subjenis  usaha  lainnya  dari  jenis  usaha  taman 

rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau 
Gubernur. 

7) karaoke, yang meliputi subjenis usaha karaoke. 
8) Jasa impresariat/ promotor, yang meliputi subjenis usaha 

jasa impresariat/ promotor. 
h. Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,  

konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan 
pertemuan, insentif,perjalanan konferensi, dan pameran 

i. Bidang  usaha  jasa  informasi  pariwisata  belum memiliki jenis 
maupun subjenis usaha 
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j. Bidang  usaha  jasa  konsultan  pariwisata  belum memiliki jenis 
maupun subjenis usaha 

k. Bidang usaha jasa pramuwisata belum memiliki jenis maupun 
subjenis usaha 

l. Bidang usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha: 
1) wisata bahari, yang meliputi subjenis usaha: 

a) wisata selam; 
b) wisata perahu layar;  
c) wisata memancing;  
d) wisata selancar; 
e) dermaga bahari; dan 
f) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari 

yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau 
Gubernur. 

2) wisata sungai, danau, dan waduk, yang meliputi subjenis 
usaha: 
a) wisata arung jeram; 
b) wisata dayung; dan 
c) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, 

danau,dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, 
dan/atau Gubernur. 

m. Bidang usaha spa belum memiliki jenis maupun subjenis 
usaha 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Cukup Jelas.   
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Yang dimaksud dengan “lembaga mandiri” adalah bahwa LSU Bidang 
Pariwisata harus dapat bertindak sendiri, tidak terpengaruh oleh 
berbagai kepentingan dan pembiayaan operasionalnya tidak 
bergantung dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

 
Pasal 8 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 9 

Ayat (1) 
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Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11  
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 
 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 
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Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 
 

Pasal 16 
  Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 17 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 
Pasal 18 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 19 

  Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
  

Pasal 20 
  Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
 
Pasal 24 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
 
Pasal 25 

 Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
  

Ayat (4) 
Cukup Jelas 
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Pasal 26 
  Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
SELAYAR NOMOR ...... 
 


