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SARI 

Yanuarsyad, Mochammad Akbar. 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota 

Semarang Tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang Guna Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Di Sektor Pariwisata. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik 

dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Nugraheni Arumsari, S.Sos.,M.I.Kom. 99Halaman. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pariwisata, Pengembangan, Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Implementasi kebijakan merupakan tolak ukur keberhasilan kebijakan 

dijalankan oleh para agen pelaksana. Berhasilnya pengembangan kepariwisataan dapat 

berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang 

revitalisasi Kota Lama Semarang guna mengembangkan sebagai destinasi wisata untuk 

meningkatkan PAD Kota Semarang. untuk mengetahui faktor pendorong dan 

penghambat dalam pengembangan kawasan Kota Lama Semarang. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif meliputi credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi kebijakan revitalisasi 

Kota Lama Semarang pertama kali dilaksanakan dengan mendirikan dan membentuk 

Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang, lalu kebijakan dan strategi 

dirumuskan dan direncanakan dengan matang oleh Pemerintah Kota Semarang bersama 

Dinas-Dinas terkait, BPK2L, dan juga pihak swasta yang ingin berkontribusi dalam 

proses revitalisasi Kota Lama Semarang. Promosi pariwisata Kota Lama dilakukan 

melalui media cetak, media sosial, dan pengadaan event. Pengembangan pariwisata 

Kota Lama Semarang mengejar titel World Heritage 2020 sebagai obyek wisata yang 

bertaraf internasional. Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang sektor pariwisata 

mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kota Lama Semarang memiliki potensi besar 

untuk menjadi penyumbang paling besar dibanding obyek wisata yang lain. 

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: Kepada Pemerintah Kota 

Semarang untuk mempertegas lagi tugas, fungsi dan kewenangan BPK2L. Kepada 

Pemerintah Kota Semarang agar menganggarkan gaji untuk kepengurusan lembaga 

BPK2L. 
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ABSTRACT 

Yanuarsyad, Mochammad Akbar. 2020. Implementation of Semarang City 

Government Policy Regarding the Revitalization of the Kota Lama Semarang to 

Increase Local Revenue in the Tourism Sector. Essay. Political Science Study Program, 

Politics and Citizenship Department. Faculty of Social Science. Semarang State 

University. Advisor I Nugraheni Arumsari, S.Sos., MIKom. 99Pages.  

Keywords : Policy Implementation, Tourism, Development, Regional Original 

Income 

 

Policy implementation is a measure of the success of policies implemented by 

implementing agencies. The success of tourism development can have an impact on 

increasing Regional Original Income. The purpose of this research is to analyze the 

implementation of the Semarang City Government's policy regarding the revitalization 

of the Kota Lama Semarang in order to develop it as a tourist destination to increase 

Semarang's  Regional Original Income. To determine the driving and inhibiting factors 

in the development of the Kota Lama Semarang area.  

The research method in this research is qualitative. The types of data used are 

primary data and secondary data. Data collection techniques using observation, 

interview and documentation techniques. This study uses qualitative analysis including 

credibility, transferability, dependability, and confirmability.  

The results of this study indicate that: The implementation of the Kota Lama 

Semarang  revitalization policy was first carried out by establishing and forming the 

Kota Lama Semarang Management Agency, then policies and strategies were 

formulated and carefully planned by the Semarang City Government together with 

related agencies, Kota Lama Semarang Management Agency, and also private parties 

who want to contribute to the revitalization process of the Kota Lama Semarang. Kota 

Lama Semarang tourism promotion is carried out through print media, social media, and 

procurement event. The tourism development of Kota Lama Semarang is pursuing the 

title of World Heritage 2020 as an international tourism object. Original Regional 

Revenue of Semarang City in the tourism sector has increased every year. Kota Lama 

Semarang has great potential to be the biggest contributor compared to other tourism 

objects.  

The suggestions put forward by researchers are as follows: To the Semarang 

City Government to reaffirm the duties, functions and authorities of Kota Lama 

Semarang Management Agency. To the Semarang City Government, it is advisable to 

budget salaries for the management of the Kota Lama Semarang Management Agency 

institution.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan wujud cita-cita bangsa demi 

kesejahteraan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat. Pembangunan 

nasional merupakan usaha pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengelola 

potensi-potensi yang dapat digali agar dapat berguna bagi kelangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional bukan hanya tetang 

infrastruktur, tetapi juga pembangunan atau pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

yang memadai. Pembangunan nasional menyasar pada berbagai macam sektor, 

salah satunya adalah sektor pariwisata.  

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masing-

masing daerah diberikan hak otonomi daerah dimana ditiap-tiap daerah tersebut 

diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, 

mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, 

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang 

sah. 

Mengelola kekayaan daerah dan potensi yang ada pada daerah untuk 

meningkatkan perekonomian daerah secara mandiri merupakan termasuk 
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meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan mutu serta inovasi-inovasi yang segar dan baru terhadap sumber-

sumber PAD yang sudah ada sebelumnya. Gagasan-gagasan kreatif dan 

membangun guna mengembangkan potensi-potensi daerah yang lama maupun 

yang baru sangat diperlukan agar semakin banyak sumber-sumber pendapatan 

daerah dalam membangun masing-masing daerahnya.  

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

berbagai macam potensi sebagai tempat wisata yang memiliki nilai sejarah, 

kuliner, maupun religi. Salah satu tempat wisata yang menarik perhatian 

wisatawan dalam negeri maupun luar negeri adalah Kota Lama. Pada 2020 Kota 

Lama Semarang diajukan sebagai World Heritage UNESCO sebagai situs warisan 

cagar budaya dunia. Kota Lama Semarang merupakan kawasan peninggalan masa 

pemerintahan kolonial Belanda. Kawasan ini memiliki arsitektur bangunan 

bergaya Eropa. Pada awalnya Kawasan Kota Lama Semarang ini dijadikan 

sebagai pusat pemerintahan, perkantoran dan perdagangan. Kawasan ini sangat 

banyak sekali mempunyai nilai sejarah. Dari Gereja Blenduk, Kawasan Pecinan 

sampai Taman Srigunting merupakan contoh aset sejarah yang ada di kawasan 

Kota Lama Semarang. 

Sebelum adanya perhatian yang nyata dari Pemerintah Kota Semarang 

untuk melakukan proses revitalisasi, Kota Lama Semarang terkenal akan kawasan 

yang terbilang kumuh. Bangunan-bangunan bergaya Eropa yang telah lama 

ditinggal oleh pemiliknya sudah mulai lapuk dan termakan oleh usia, tak jarang 
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bangunan-bangunan tersebut menjadi tempat tinggal bagi masyarakat sekitar yang 

menggantungkan hidupnya di kawasan Kota Lama. Tata bangunan yang kacau 

dan tidak terawatnya taman yang ada di kawasan Kota Lama menambah kesan 

yang kelam bagi Kota Lama. Kurangnya penerangan jalan pada malam hari, 

buruknya drainase yang menyebabkan kawasan Kota Lama terkena rob karena 

berdekatan dengan laut, jalan paving yang hancur karena termakan usia dan 

terkena rob sehingga para turis enggan untuk mengunjungi kawasan Kota Lama 

Semarang.  

Dari segi keamanan untuk para turis yang berkunjungpun terbilang sangat 

buruk (Kurniawan, 2015). Maraknya aksi kriminalitas seperti penjambretan, 

perampasan (pembegalan) barang milik turis yang dilakukan oleh oknum preman 

setempat yang cukup meresahkan. Penyakit sosial lain adalah para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang berjualan di sembarang tempat sehingga terkesan kumuh dan 

tidak tertata.  Tunawisma yang tinggal dengan mendirikan gubuk-gubuk atau 

memanfaatkan bangunan-bangunan kosong yang ada. Tidak jarang terdapat 

Pekerja Seks Komersial yang menjajakan jasanya pada malam hari di kawasan 

Kota Lama Semarang (Sumber : Jurnal Ardiana dkk. Masalah Dalam 

Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia). 

Tidak terawatnya kawasan Kota Lama dulu menimbulkan berbagai macam 

penyakit sosial. Lingkungan yang tidak terawat tentu akan berdampak pada 

masyarakat itu sendiri. Perlu adanya sinergitas antara masyarakat dan Pemerintah 

untuk bersama-sama maju dan berkembang demi keberlangsungan hidup 
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bermasyarakat. Tentunya Pemerintah Kota Semarang harus berani berbenah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Sejak tahun 2012 lalu Walikota Semarang, Hendrar Prihadi sedang 

berupaya melakukan proses revitalisasi kawasan Kota Lama dengan 

menandatangani Piagam Komitmen Kota Pusaka, yang intinya mangajak semua 

pihak untuk berkomitmen menyelamatkan Kota Lama Semarang dengan upaya 

revitalisasi (Desrianto, 2019). Program revitalisasi merupakan bagian dari strategi 

dan program pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kota Semarang. Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang merupakan 

perwujudan dukungan sepenuhnya terhadap pelestarian obyek wisata dan budaya 

sekaligus upaya pemberdayaan potensi yang ada Kota Semarang sebagai salah 

satu kawasan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih 

signifikan pada penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan aset-aset 

Pemerintah Kota Semarang Kota Lama terlebih lagi sebagai pemasukan daerah.  

Paturusi (2008:76), mengatakan bahwa proses perencanaan pariwisata 

dengan melihat lingkungan (fisik, ekonomi, sosial, politik) sebagai suatu 

komponen yang saling terkait dan saling tergantung satu dengan lainnya. 

Infrastruktur yang dibangun serta pemberdayaan manusia sekitar harus memiliki 

kesinambungan sehingga terjadi masyarakat yang telah terintegritas dengan baik 

demi  menjaga aset-aset yang ada pada kawasan Kota Lama Semarang. Perlu 

adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan 

cagar budaya kawasan Kota Lama Semarang, tentunya Pemerintah Kota 
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Semarang memberikan akses atau fasilitas penunjang dalam pelaksanaan 

pelestarian kawasan Kota Lama Semarang. 

Revitalisasi Kota Lama Semarang dimulai secara resmi yaitu kurun waktu 

2017 sampai September 2019 (Arnee, 2019). Revitalisasi tahap pertama berfokus 

pada pembangunan (infrastruktur) dan penataan ulang tata ruang Kota Lama 

Semarang. Bangunan-bangunan yang telah usang, tidak terawat dan telah 

ditinggalkan oleh pemiliknya diambil alih oleh Pemerintah Kota Semarang untuk 

diremajakan kembali dalam upaya pelestarian peninggalan budaya yang ada. 

Peninggian dan perbaikan jalan, memperlebar trotoar, memasang tiang-tiang 

lampu penerangan, serta memperbaiki taman-taman yang ada di kawasan Kota 

Lama Semarang merupakan bentuk nyata dari aspek pengembangan infrastruktur.  

Berbagai macam promosi kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang. Promosi melalui media sosial, diadakannya event-event seperti Car 

Free Night, dan juga hadirnya bis pariwisata “Si Kenang”, Pemerintah Kota 

Semarang menggunakannya sebagai media transparansi dari perkembangan 

proses revitalisasi Kota Lama kepada masyarakat.  

Revitalisasi Kota Lama Semarang bukan hanya memperhatikan dari aspek 

bangunannya saja, tetapi juga memperhatikan masyarakat sekitar. Masyarakat 

sekitar yang tinggal dan mencari nafkah di sekitaran kawasan Kota Lama 

Semarang juga diajak untuk berkembang ke arah yang lebih baik guna untuk 

mengentaskan kemiskinan di kawasan tersebut. Dibangunnya kantong-kantong 



6 

 

 

untuk PKL dan didirikannya Semarang Kreatif Galeri yang menjajakan aneka 

olahan produk-produk unggulan dari UMKM Semarang. Produk-produk domestik 

asli Semarang dengan kualitas premium dipajang dan bertujuan sebagai buah 

tangan atau oleh-oleh khas Semarangan bagi wisatawan domestik maupun 

mancanegara yang mengunjungi kawasan Kota Lama. (Sumber : Artikel Suyatmin 

dkk. Model Revitalisasi Kota Lama). 

Perda No. 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL) Kota Lama Semarang secara garis besar adalah melindungi kekayaan 

historik dan budaya di kawasan Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno 

bersejarah maupun bentuk kota yang ada. Mengembangkan kawasan Kota Lama 

sebagai kawasan historik yang hidup (vibrant) dan memungkinkan untuk kegiatan 

ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata modern dalam rona arsitektural dan 

lingkungan sebagai bagian dari sejarah Kota Semarang. Mencapai pemanfaatan 

ruang dengan pola pemakaian campuran yang sesuai dengan tujuan konservasi 

dan revitalisasi kawasan historis-budaya. Mengembangkan kesadaran dan peran 

serta pemerintah, swasta dan masyarakat. 

. Untuk mengawasi serta menunjang kegiatan dalam hal pengelolaan 

kawasan Kota Lama Seamarang, maka dibentuklah sebuah badan lembaga yang 

bernama Badan Pengelola Kawasan Kota Lama sesuai dengan salah satu amanat 

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan 

Kota Lama (BPK2L) Semarang yang berisi oleh pakar-pakar konservasi cagar 
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budaya, akademisi dan praktisi yang ada di Kota Semarang. Dengan kewenangan 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan konservasi dan revitalisasi Kawasan 

Kota Lama serta tugas BPK2L adalah mengelola, mengembangkan dan 

mengoptimalkan potensi Kawasan Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi, 

revitalisasi, pengawasan dan pengendalian Kawasan Kota Lama.  

Upaya-upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menaikkan jumlah 

wisatawan domestik maupun mancanegara salah satunya dengan merevitalisasi 

Kota Lama mendapatkan timbal balik berupa naiknya  Pendapat Asli Daerah Kota 

Semarang dari sektor pariwisata. Tercatat dalam data Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik (2019), perbandingan angka 

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang sebelum dan sesudah adanya revitalisasi 

Kota Lama Semarang. 

Tabel I.1 Angka PAD Sektor Pariwisata Kota Semarang Sebelum Adanya Revitalisasi 

Kota Lama 

 

Tahun Angka PAD Sektor Pariwisata (Rp) 

2008 Rp. 57, 5 miliar 

2009 Rp. 68, 6 miliar 

2010 Rp. 72, 2 miliar 

2011 Rp. 100, 1 miliar 

2012 Rp. 105, 2 miliar 

2013 Rp. 101, 5 miliar 

2014 Rp. 127, 3 miliar 
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2015 Rp. 144, 8 miliar 

2016 Rp. 172, 2 miliar 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Badan 

Pendapatan Asli Daerah 

 

Tabel I.2 Angka PAD Sektor Pariwisata Kota Semarang Setelah Adanya Revitalisasi 

Kota Lama 

Tahun Angka PAD Sektor Pariwisata (Rp) 

2017 Rp 205,8 miliar 

2018 Rp 258,8 miliar 

2019 Rp. 313 miliar 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang  

Terlihat bagaimana berhasilnya pembangunan-pembangunan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam sektor pariwisata. Gencarnya 

promosi yang dilakukan berimbas pada naiknya wisatawan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata. Proses revitalisasi Kota Lama saat ini 

masih berlangsung, tentu memiliki kendala-kendala yang perlu diselesaikan, 

terutama dokumen-dokumen bukti kepemilikan bangunan serta penataan ulang 

kawasan Kota Lama. Tantangan-tantangan ini perlu adanya konsolidasi antara 

pihak Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak pemangku kekuasaan dan 

pembuat kebijakan dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di 

kawasan Kota Lama Semarang.  
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Berdasarkan penjelasan  latar belakang ini, maka judul penelitian ini adalah 

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TENTANG REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG GUNA 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR 

PARIWISATA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang 

revitalisasi Kota Lama Semarang guna mengembangkan sebagai destinasi 

wisata untuk meningkatkan PAD Kota Semarang?  

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan kawasan 

Kota Lama Semarang? 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang 

tentang revitalisasi Kota Lama Semarang guna mengembangkan sebagai 

destinasi wisata untuk meningkatkan PAD Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan 

kawasan Kota Lama Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah mempelajari dan menganalisa masalah penelitian yang ada, penulis 

berharap informasi yang tersusun dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Semarang  

dalam pengembangan dibidang parawisata. 

b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan strategi  Pemerintah Daerah dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah. 

2.  Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut; 

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini penulis berharap agar 

bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi yang baik mengenai kinerja 

Pemerintah Kota Semarang dalam proses pengembangan dan revitalisasi 

Kota Lama Semarang. 

2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan-

pengetahuan baru, menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan pada 

masa perkuliahan, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1. 
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E. Batasan Istilah 

Untuk mempermudah memahami dan mengurangi adanya kesalahpahaman 

tentang judul dari penelitian di atas, maka peneliti akan memperjelas pengertian 

beberapa istilah yang dimaksudkan dalam judul tersebut 

1. Implementasi 

Winarno (2012:147), menyatakan bahwa implementasi dipandang secara 

luas mempunyai arti pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersinergi bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan 

atau program-program. Implementasi merupakan bagaimana tindakan-

tindakan para pemegang kekuasaan birokrat untuk membuat program-

program berjalan dengan baik. Implementasi diartikan sejauhmana tujuan-

tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan penuh (Winarno, 20 

12:147-149). Selanjutnya Ripley dan Franklin (dalam Winarno (2012:148), 

berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-

undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 

keuntungan (benefit), atau suatu jenis luaran yang nyata (tangiable output). 

Istilah implementasi merujuk pada kegiatan-kegiatan yang mengikuti 

tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintah. 

Implementasi dalam penelitian ini dimaksudkan mengenai kegiatan-

kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang dalam proses revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang. 
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2. Kebijakan 

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten 

dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2008:7). Kebijakan secara umum 

menurut Abidin (2004:31-34) dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan : 

a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi petunjuk pelakasanaan 

atau pedoman hidup masyarakat baik bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif yang meliputi keseluruhan daerah yang bersangkutan. 

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan 

umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 

suatu undang-undang. 

c. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah 

kebijakan pelaksanaan.  

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan kepada kebijakan publik 

yang mencakup kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemegang 

kekuasaan untuk menghasilkan luaran yang nyata bagi masyarakat luas. 

Nugroho (2004:1-3), mengungkapkan pendapatnya tentang kebijakan 

publik, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus 

ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kebijakan publik berbentuk 

suatu payung hukum untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah 

direncanakan untuk mencapai hasil yang nyata.  
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3. Pariwisata 

Pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang saling terkait yang 

mencakup wisatawan dan layanan terkait yang disediakan dan digunakan 

(fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk membantu dalam 

pergerakan mereka (Fennel, 1999:4). Terdapat beberapa unsur pokok dalam 

definisi dari pariwisata : 

a. Travel, merupakan artian dari melakukan perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lain. 

b. Visitor, yaitu orang yang tinggal sementara di suatu tempat dari tempat 

tinggal yang ditempati biasanya paling tidak dalam kurun waktu kurang 

dari 12 bulan dan tujuan yang dicapai bukanlah untuk terlibat dalam 

kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat 

tujuan tetapi semata-mata hanya untuk rekreasi dan menghibur diri dari 

aktivitas sehari-hari. 

c. Tourist, adalah orang yang menghabiskan paling tidak dalam kurun 

waktu 24 jam di tempat yang dikunjungi. 

Pariwisata yang dikelola oleh pemerintah memiliki peran penting untuk 

pemasukan pendapatan asli daerah, maka dari itu objek-objek pariwisata 

yang dikelola oleh pemerintah harus dikembangkan dengan baik dan benar 

agar dapat berkontribusi untuk pemerintah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah di sektor pariwisata.  
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4. Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sekarang menjadi UU No. 2 Tahun 

2020 Tentang Penenetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pengertian pendapatan asli daerah 

mengandung pengertian sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Penjelasan lebih mendalam UU No. 33 Tahun 2004 (sekarang 

menjadi UU No. 2 Tahun 2020) mengenai pengertian Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa Pendapat Asli Daerah merupakan pendapatan 

yang diperoleh oleh pemerintah dengan adanya pelaksanaan hak otonomi 

daerah yang sah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri di 

berbagai sektor sehingga kemudian menjadi sumber APBD.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Implementasi Kebijakan 

Pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno (2012:147) 

adalah segala sesuatu atau bagaimana tindakan-tindakan para pemegang 

kekuasaan birokrat untuk membuat program-program berjalan dengan baik. 

Implementasi pada sisi lain diartikan sebagai fenomena yang kompleks yang 

mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) 

maupun sebagai suatu dampak (outcome).  

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, 

antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi 

masyarakat yang dipengaruhinya (Edwards dalam Winarno, 2012:177). Jika 

suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran 

dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan gagal sekalipun kebijakan 

tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu 

kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, mungkin akan juga 

menemui kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan 

dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 
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 Menurut Edward (dalam Winarno, 2012:177), terdapat 4 (empat) 

variabel yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: 

a. Komunikasi 

  Keberhasilan implementasi harus memiliki petunjuk-petunjuk 

yang jelas sehingga dapat dipahami dan kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak 

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan 

terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 

 Terdapat 3 (tiga faktor yang berpengaruh dalam komunikasi 

kebijakan, yaitu: 

1. Transmisi 

 Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia 

harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu 

perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.  

 Terdapat 3 (tiga) faktor utama penghambat dari proses transmisi 

yaitu: 

a. Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah 

yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.  



18 

 

 

b. Informasi melewati berlapis-lapis hierarki. Birokrasi memiliki 

struktur yang ketat dan cenderung hierarkis sehingga dapat sangat 

mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang 

dijalankan. 

c. Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh 

persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk 

mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 

2. Kejelasan 

Seringkali instruksi-instruksi yang diberikan tidak jelas dan 

cenderung kabur kapan dan bagaimana suatu program dapat 

dilaksanakan dengan pasti. Ketidakjelasan mengenai implementasi 

kebijakan ini menimbulkan interpretasi yang salah dan mendorong 

terjadinya penyimpangan dengan makna pesan awal. Kebijakan-

kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 

pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus 

jelas.  

Terdapat 6 (enam) faktor yang menghambat terjadinya kejelasan 

dalam komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: 

a. Kompleksitas kebijakan publik. 

b. Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok 

masyarakat. 



19 

 

 

c. Kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan. 

d. Masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru. 

e. Menghindari pertanggungjawaban kebijakan. 

f. Sifat pembentukan kebijakan pengadilan. 

3. Konsistensi 

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka 

perintah-perintah yang disampaikan haruslah konsisten dan jelas. 

Kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana untuk 

mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan 

mengimplementasikan kebijakan. 

Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi 

keputusan-keputusan, yaitu : 

a. Kerumitan kebijakan publik. 

b. Masalah-masalah yang mengawali program-program baru. 

c. Kejelasan tujuan. 

b. Sumber-Sumber 

  Aspek sumber daya yang terpenting dalam hal ini adalah 

kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan 

kebijakan secara efektif. Perintah-perintah kebijakan mungkin sudah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 

kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan 

berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya 
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manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. 

Sumber daya adalah faktor terpenting untuk implementasi kebijakan agar 

efektif. 

  Menurut Edwards (dalam Winarno, 2012:184), ada 4 (empat) 

sumber-sumber penting sebagai pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: 

1. Staf 

 Staf merupakan sumber yang paling vital dalam pelaksanaan 

kebijakan. Jumlah merupakan faktor yang tidak selalu memiliki efek 

positif dalam implementasi kebijakan. Kecakapan staf atau pegawai 

pemerintahan yang bisa mempengaruhi tercapainya suatu 

implementasi kebijakan, dengan staf harus mempunyai keahlian, 

keterampilan yang memadai dan berkompeten serta dengan jumlah 

yang cukup. 

2. Informasi 

Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan. 

 Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apa yang dilakukan dan 

bagaimana mereka harus melakukan. Pelaksana haruslah diberi 

petunjuk atau instruksi yang jelas sehingga tidak salah 

menginterpretasikan suatu kebijakan. 

b. Informasi merupakan data tentang ketaatan personil-personil lain 

terhadap peraturan pemerintah. 
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 Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-

undang atau tidak, sehingga pelaksana dapat mengetahui apakah 

kebijakan tersebut berhasil atau tidak. 

c. Kecenderungan-Kecenderungan (Disposisi) 

Kecenderungan-kecenderungan pada teori Edwards ini diartikan 

sebagai komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan 

kebijakan secara efektif. Menurut Edward (dalam Subarsono, 2012:91) 

disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan 

juga menjadi tidak efektif. 

d. Struktur birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar 

atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan 

kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan 

masyarakat modern. Menurut pandangan Edward (dalam Subarsono, 

2012:92) bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 
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kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan.  

Terdapat 6 (enam) karakteristik birokrasi menurut Ripley dan 

Franklin (dalam Winarno, 2012:205), yaitu: 

1. Birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang 

ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan 

sebagai urusan publik. 

2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan 

program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk 

masing-masing tahap. 

3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. 

5. Birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu 

dipertanyakan lagi. 

6. Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-

pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara utuh dikontrol oleh 

kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya. 

 Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah dengan adanya prosedur operasi yang standar (standard operating 

procedures) atau SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor yang 

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
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melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada akhirnya akan menimbulkan 

aktivitas organisasi tidak fleksibel.  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), implementasi 

merupakan pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi 

dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Sebuah 

implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti perintah 

atau instruksi maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang 

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

 Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2012:99) 

mengungkapkan pendapat mengenai variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja implementasi. Terdapat 6 (enam) variabel yang 

mempengaruhi sebuah implementasi, yakni: 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga 

dapat direalisir. Standar dan sasaran berguna untuk menguraikan 

tujuan-tujuan dari keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di 

samping itu, standar dan sasaran merupakan bukti itu sendiri dan 

dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Indikator-

indikator kinerja yang dicanangkan merupakan tahap krusial dalam 

analisis implementasi kebijakan. 
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Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Va 

Horn (dalam Winarno, 2012:159), pertama, mungkin disebabkan 

oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang 

kompleks. Kedua, mungkin akibat dari kekaburan dan kontradiksi-

kontradiksi dalam pernyataan standar dan sasaran. Apabila standar 

dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multipretasi dan 

mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.  

2. Sumberdaya 

Salah satu perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah 

sumber-sumber yang tersedia. Implementasi kebijakan perlu 

dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) 

maupun non manusia (non-human resources), lalu terdapat sumber 

dana atau perangsang (incentive). 

Empat faktor tambahan lain menurut Van Meter dan Van Horn 

(dalam Winarno, 2012:161), yakni: 

a. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan. 

b. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana. 

c. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi 

yurisdiksi atau organisasi implementasi. 

d. Kecenderungan para pelaksana. 
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3. Hubungan Antarorganisasi 

Dalam banyaknya program perlu dukungan dan koordinasi 

dengan instansi lain. Komunikasi didalam dan antara organisasi-

organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit. Dalam 

meneruskan pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu 

organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat 

menyebarluaskan, baik sengaja maupun tidak sengaja.  

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi, ada dua tipe kegiatan 

pelaksanaan. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat 

diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, 

baik positif maupun negatif. Harmonisasi antarorganisasi merupakan 

poin penting untuk jalanya antarorganisasi. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

4. Karakteristik Agen Pelaksana 

Karakteristk agen pelaksana merupakan segala sesuatu yang 

mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. Van Meter dan Van Horn (dalam 

Winarno, 2012:166), memberikan pendapat mengenai beberapa 
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unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam 

mengimplementasikan kebijakan, yaitu: 

a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 

b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-

unit dan proses-proses dalam agen-agen pelaksana. 

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi. 

d. Vitalitas suatu organisasi. 

e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang dijabarkan 

sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara 

bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam 

komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi. 

f. Kaitan formal dan informal suatu agen pelaksana, yang mencakup 

“pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”. 

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang 

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 
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lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi 

kebijakan. 

Terdapat enam unsur mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan 

politik, yaitu: 

a. Terdukungnya atau kurangnya sumber-sumber ekonomi dalam 

yurisdiksi atau organisasi agen pelaksana. 

b. Berpengaruh atau tidaknya implementasi kebijakan terhadap 

kondisi-kondisi ekonomi dan sosial. 

c. Sifat pandangan umum yang mendukung atau menolak. 

d. Elit-elit mendukung atau tidak. 

e. Terdapat oposisi atau pendukung kebijakan. 

f. Kelompok-kelompok swasta mendukung atau menentang 

kebijakan yang dibuat. 

6. Disposisi Implementor 

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu: 

a. Respons implementor terhadap kebijakan 

Merupakan suatu respons implementor terhadap kebijakan, yang 

akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan. Bagaimana implementor-implementor memiliki 
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keinginan untuk menggunakan wewenangnya untuk menjalankan 

kebijakan-kebijakan.  

b. Kognisi 

Pemahaman terhadap kebijakan. Pemahaman implementor 

terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan merupakan 

aspek yang penting dalam sisi efektivitas. Implementor harus 

memiliki pemahaman yang baik agar tidak multiprestasi terhadap 

suatu kebijakan. 

c. Intensitas disposisi implementor 

Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Kapabilitas 

mengenai implementor terhadap suatu kebijakan tergantung pada 

sifat dan kuantitas para implementor. Implementasi yang berhasil 

merupakan fungsi dari kemampuan dari agen pelaksana untuk 

melaksanakan apa yang diharapkan untuk dikerjakan.  

2. Pendapatan Asli Daerah 

Adanya hak otonomi daerah yang membebaskan pemerintah daerah 

untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan 

amanat UU No. 23 Tahun 2014, termasuk dalam pengelolaan pendapatan 

asli daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan 

satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam 
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mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber 

pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli 

daerah sendiri. Warsito (2001:128), menyatakan bahwa Pendapatan asli 

daerah (PAD) merupakan pemasukan atau pendapatan yang bersumber dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak 

daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan 

pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Halim (2004:64-67), Pendapatan 

Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ditujukan kearah 

peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan 

daerah yang dapat digunakan oleh daerah untuk melaksanakan pemerintah 

dan pembangunan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga 

dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah tersebut. 

(Mamesa, 1995:30) Pendapatan asli daerah, dianggap sebagai salah satu 

alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri 

khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut 

merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.  

Dalam perkembangannya, pendapatan asli daerah belum mencukupi 

untuk menunjang pertumbuhan daerah, hal ini yang menyebabkan 
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pemerintah daerah harus mampu menggali potensi-potensi yang ada di 

daerahnya secara efisien dan tertata sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan asli daerah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. 

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. 

3. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : 

a. Pendapatan asli daerah, yaitu : 

1. Hasil pajak daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  

Menurut Kadjatmiko (2002:77), jenis-jenis pajak daerah untuk 

kabupaten atau kota antara lain: pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian 

golongan C, dan pajak parkir. 

2. Hasil retribusi daerah 

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah 

yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan 

pribadi atau golongan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan 

yang memperoleh fasilitas-fasilitas atau tempat penggunaan atau 

mendapat jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Jenis pendapatan retribusi 

kabupaten atau kota meliputi objek pendapatan adalah: retribusi 

pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, 

retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha 

tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan atau 

villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain. 
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Ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu: 

a. Retribusi dipungut oleh daerah. 

b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah 

yang Iangsung dapat ditunjuk. 

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau 

mengenyam jasa yang disediakan daerah. 

3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan 

dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. 

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan 

daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal 

daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian 

daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat 

dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini 

dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD. 
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b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN. 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-

lain PAD yang sah meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

b. Jasa giro. 

c. Pendapatan Bunga. 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

b. Dana perimbangan 

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN dan 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

melaksanakan hak otonom. 

c. Pinjaman daerah 
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Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD dan 

juga digunakan untuk menutupi kekurangan kas daerah dalam 

menunjang kegiatan-kegiatan penting daerah guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah.  

d. Lain-lain pendapatan daerah yang asli 

4. Kepariwisataan 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, pengertian dari pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pitana 

(2009:12), menerangkan pengertian tentang pariwisata yaitu konsep yang 

mengandung kata kunci “perjalanan” (tour) yang dilakukan seseorang 

ataupun kelompok, yang melancong demi kesenangan untuk sementara 

waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. 

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 dalam masyarakat, kelestarian dan 

mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pengertian 

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

yang bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud 
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kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah 

dan pengusaha. (UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). 

Pariwisata dapat mendatangkan pendapatan ekonomi yang 

menjanjikan bila dikelola dengan baik dan benar. Pariwisata dapat menjadi 

komoditas ekonomi bagi suatu daerah dalam upaya untuk meningkatkan 

pendapatan daerah. Fasilitas dan penyediaan jasa, termasuk transportasi  

yang baik mampu mendatangkan para wisatawan dalam negeri maupun luar 

negeri yang berakibat naiknya pendapatan daerah guna pembangunan serta 

pengembangan daerah tersebut. 

Menurut penjelasan Pitana (2009:15), Terdapat 3 (tiga) unsur dalam 

pariwisata, yaitu : 

a. Pergerakan wisatawan. 

b. Aktivitas masyarakat yang memfasilitasi pergerakan wisatawan. 

c. Implikasi atau akibat-akibat pergerakan wisatawan dan aktivitas 

masyarakat yang memfasilitasinya terhadap kehidupan secara luas. 

5. Kebijakan Kepariwisataan 

Sektor kegiatan pariwisata perlu memiliki payung hukum atau 

perlindungan hukum yang tetap dan mengikat untuk jalannya 

kepariwisataan. Instansi yang menangani bidang pariwisata harus 

memfokuskan pada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 
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pariwisata. Menurut Pitana (2009:106), pengertian kebijakan dan 

perencanaan berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai 

implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh 

karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. 

Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun 

demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan seharusnya 

mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. 

Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan-

pengambilan keputusan pelaksanaan. Umumnya menurut Pitana dan Diarta 

(2009:109), perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya 

dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang 

dimasuki. Misi organisasi mungkin dapat dilihat dan diketahui dengan 

mudah tetapi misi organisasi terkadang tidak dapat secara eksplisit 

dikenali. 

b. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan 

utama organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan pengenalan 

produk baru. 

c. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil 

sangat bergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan. 
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d. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dngan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi. Biasanya informasi 

yang dikumpulkan dan dianalisis dapat dikelompokkan menjadi dua: (a) 

informasi yang berkaitan dngan kondisi dan keadaan masa kini, baik 

yang menyangkut organisasi itu sendiri maupun lingkungan di luar 

organisasi yang dapat mempengaruhi kehidupan organisasi, dan; (b) 

informasi yang dapat membantu perencanaan memberikan perkiraan 

masa depan, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT. 

e. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan 

dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan. 

f. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

g. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk 

memberikan dampak pada strategi yang diambil 

h. Mengimplementasikan rencana. 

i. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika 

diperlukan. 

Lebih lanjut, proses implementasi kebijakan pariwisata memerlukan 

beberapa tahap, Pitana dan Diarta (2009:110) mengklarifikasi tahapan 

tersebut diantaranya: 

a. Mengevaluasi pasar. 

b. Pilih lokasi yang cocok. 

c. Identifikasi pemain kunci (stakeholders). 
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d. Lakukan studi fisibilitas pasar dan keuangan. 

e. Rencanakan dan buat desain konsep. 

f. Buat dan dokumentasikan proposal. 

g. Konsultasi dengan masyarakat. 

h. Ikuti proses perjanjian. 

i. Lengkapi proses investasi. 

j. Persiapkan dokumentasi bangunan oleh arsitek. 

k. Fase kontruksi dan pembangunan. 

l. Sediakan rencana operasional. 

6. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis bersifat sistematis yang terfokus produktif. 

Perencanaan strategis mencakup pemilihan prioritas tertentu dengan 

membuat tujuan dan sarana, baik dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek. Membangun komitmen  melibatkan stakeholder utama, termasuk 

klien dan masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas-prioritas, 

memungkinkan perselisihan dihadapi dengan konstruktif dan mendukung 

komunikasi dan koordinasi yang lebih baik (Allison dan Kaye, 2013:2). 

Claire A. Gunn (1993: 141) yang menegaskan bahwa ada beberapa hal 

penting di dalam fungsi kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang 

sangat penting di dalam kegiatan kepariwisataan, yaitu antara lain: 

a. Perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, 

membutuhkan perubahan-perubahan yang membangun, disamping 
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pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas 

atraksi yang dapat dijual.  

b. Kebijakan kepariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dari 

kegiatan promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian.  

c. Perencanaan kepariwisataan memerlukan kerjasama publik dan privat 

agar segala harapan stakeholders bisa terpenuhi.  

d. Perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat 

semua perencanaan, mendukung pembangunan pariwisata yang baik 

hingga pada tingkat destinasi.  

e. Perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha 

(bisnis) untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan daerah.  

f. Kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah dan 

non-profit atraction, seperti kebijakan perencanaan usaha atraksi (alam 

dan budaya) harus didukung oleh bisnis perjalanan dan akomodasi 

lainnya. 

 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Rahmad Ali Ichsan (2019); Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten 

Semarang Dalam Pengembangan Kepariwisataan Untuk Mendukung 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
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Dalam penelitian terdahulu oleh Rahmad Ali Ichsan, mahasiswa Ilmu 

Politik Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif sesuai dengan teori yang dikemukakan Moleong. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian 

mengenai status subjek penelitian berkenaan dengan suatu kondisi yang 

memiliki karakteristik yang khas. Menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi saat mengumpulkan data. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata 

Kabupaten Semarang dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada 

pada Kabupaten Semarang dinilai kurang optimal. Penelitian ini 

menganalisis mengenai strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 

dalam pengembangan potensi wisata yang ada pada Kabupaten Semarang. 

Menggunakan teori Van Meter dan Van Horn serta teori Edwards yang 

dapat dijadikan acuan untuk menjadi dasar teori Rekomendasi data-data 

mengenai peningkatan pendapatan asli daerah Kota dan Kabupaten 

Semarang terdapat dalam penelitian ini. 

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah lokasi dari sampel 

penelitian terdahulu yaitu bertempat di Kabupaten Semarang dan penelitian 

saya bertempat di Kota Semarang. Penelitian dari Ali Ichsan menggunakan 

analisis SWOT sedangkan penelitian saya menggunakan Teori Edward.  
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2. Rizqy Bella Saputri (2018); Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kota Semarang Dalam Pengembangan Kampung Pelangi 

Sebagai Destinasi Wisata. 

Penelitian terdahulu oleh Rizqy Bella Saputri (2018), mahasiswa Ilmu 

Politik Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui implementasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota 

Semarang dalam pengembangan Kampung Pelangi sebagai destinasi wisata. 

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh 

pelaksana dan pemangku kekuasaan. Pengumpulan data dilakukan melalui 

proses wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar Kampung 

Pelangi, melakukan teknik observasi kegiatan yang sedang terjadi pada 

kawasan Kampung Pelangi, melalui tahap dokumentasi untuk 

mengabadikan momen atau menginterpretasikan gambaran Kampung 

Pelangi sehingga menjadi bukti yang kuat. Peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Semarang mengenai bidang pariwisata 

ataupun pengembangan objek wisata dapat menjadi rekomendasi penelitian. 

Perbedaan dengan penelitian saya adalah sampel penelitian dari Rizqy 

Bella bertempat di Kampung Pelangi dan sampel dari penelitian saya 

bertempat di Kota Lama Semarang. Penelitian terdahulu membahas pada 

pengembangan destinasi wisata tanpa menyinggung PAD Kota Semarang 

sedangkan penelitian saya membahas pengembangan destinasi wisata untuk 
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meningkatkan PAD Kota Semarang. Faktor pendorong dan penghambat 

juga berbeda.  

3. Atik Kadarwati (2008); Potensi dan Pengembangan Potensi Obyek 

Wisata Kota Lama Semarang Sebagai Daya Tarik Wisata di Semarang. 

Penelitian terdahulu oleh Atik Kadarwati (2008), mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penelitian ini memiliki fokus kepada 

pengembangan potensi-potensi yang ada pada kawasan Kota Lama 

Semarang sebagai destinasi wisata yang layak dan tertata. Pengenalan 

sejarah dan fungsi Kota Lama Semarang pada zaman kolonial Belanda 

terdahulu sangat tergambar dengan jelas. Pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Lama 

Semarang, teknik observasi yang mengamati segala aktivitas yang mengarah 

pada potensi yang ada pada Kota Lama Semarang, dan dokumentasi berupa 

data fisik untuk memperkuat penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif 

sehingga gambaran yang digambarkan dapat jelas dan dapat dikembangkan 

lagi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan potensi-potensi yang dapat 

dikembangkan di Kota Lama Semarang, permasalahan-permasalahan apa 

yang dihadapi dalam pengembangan kawasan Kota Lama Semarang sebagai 

destinasi wisata yang menarik di Semarang. Peran pemerintah dan 

masyarakat ikut andil dalam pengembangan destinasi wisata Kota Lama 

Semarang. 
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Penelitian Atik Kurniawati menggunakan analisis SWOT dan 4A, 

penelitian saya menggunakan Teori Edward. Penelitian terdahulu lebih 

mengarah pada pengembangan potensi dari Kota Lama Semarang dan tidak 

disertai implementasi kebijakan pemerintah yang berlaku, sedangkan 

penelitian saya membahas implementasi kebijakan serta potensi Kota Lama 

dan imbasnya terhadap PAD Kota Semarang.  

4. Adi Kurniawan Sujatmiko (2019); Kontribusi Jumlah Pengunjung 

Dataran Tinggi Dieng Bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 

Penelitian terdahulu oleh Adi Kurniawan Sujatmiko (2019) 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk 

memfokuskan kepada kontribusi jumlah pengunjung dataran tinggi Dieng 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini 

menjelaskan adanya hubungan antara jumlah pengunjung dan pendapatan 

asli daerah. Analisis kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo 

terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung. Pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 

bersandar pada Moleong 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pengunjung 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

pada model jangka pendek. Sedangkan pada model jangka panjang variabel 

jumlah pengunjung mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan 
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terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kerjasama dengan pihak terkait seperti 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga perlu ditingkatkan untuk mengelola 

dan memperbaiki sarana transportasi publik guna mempermudah akses 

menuju obyek wisata Dataran Tinggi Dieng.  

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah lokasi dari 

pengambilan sampel bertempat yang berbeda, tentu faktor pendorong dan 

penghambat berbeda. Permasalahan yang dihadapi juga berbeda. Penelitian 

dari Adi Kurniawan tidak menyinggung bagaimana implementasi kebijakan 

pemerintah. 

5. Abduli (2018). Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) 

dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama 

Semarang 

Penelitian terdahulu oleh Abduli (2019), mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang. Penelitian ini memiliki fokus tentang pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima kawasan Kota Lama Semarang. Metode penelitian 

kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) yang berjualan di Kota Lama Semarang mendapat perhatian BPK2L 

demi kenyamanan pengunjung/wisatawan saat berwisata di Kota Lama 

Semarang. Dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama 

Semarang BPK2L mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pengadaan, 
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pemindahan dan penghapusan PKL, memelihara KKLS yang bebas dari 

PKL, membantu penataan PKL di KKLS dan menyediakan tempat relokasi 

PKL ke tempat yang baru. 

Perbedaan dari penelitian Abduli adalah cakupan sampel. Perbedaan 

dari  penelitian terdahulu berfokus pada peran BPK2L untuk menata 

Pedagang Kaki Lima yang sama sama menggunakan objek penelitian 

Kawasn Kota lama tetapi pada penelitain tersebut hanya terbatas pada 

cakupan sampel yaitu Pedagang Kaki Lima. Sedangkan penelitian yang saya 

lakukan mencakup keseluruhan dari proses revitalisasi Kota Lama 

Semarang guna pengembangan sebagai destinasi wisata unggulan sebagai 

upaya meningkatkan PAD Kota Semarang. Pengolahan data angka PAD 

dari tahun ke tahun sangat diperlukan dalam penelitian saya. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir memberikan gambaran umum mengenai pemikiran 

penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pikir 

penelitian sebagai berikut: 

Bagan 0.1 Kerangka Berpikir 

 

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang 

Tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang 

 

 

 

 

Teori Edward III  

1. Komunikasi 

2. Sumber-sumber 

3. Disposisi 

4. Struktur birokrasi 

 

 

 

 

 

Faktor Penghambat dan Pendukung 

 

 

 

Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang 

Tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang Untuk Meningkatkan PAD 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Revitalisasi Kota 

Lama Semarang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Sektor 

Pariwisata, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil simpulan bahwa : 

1. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang revitalisasi 

Kota Lama Semarang guna mengembangkan sebagai destinasi wisata untuk 

meningkatkan PAD Kota Semarang berdasar pada Perda No. 8 Tahun 2003 

Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Lama 

Semarang, membentuk BPK2L Semarang dengan Keputusan Walikota 

Semarang yang terbaru yaitu Keputusan Walikota Semarang No. 050/312 

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan 

Kota Lama (BPK2L) Semarang Masa Bhakti 2018-2023.  Instansi-instansi 

terkait serta pihak swasta bekerjasama menyusun kebijakan dan strategi 

lanjutan untuk mengembangkan Kota Lama Semarang kedepannya. Promosi 

pariwisata Kota Lama Semarang menggunakan media cetak seperti koran 

dan poster, mengadakan berbagai macam event serta mempromosikan 

melalui media sosial dalam website www.infopariwisata.semarangkota.go.id. 

Fokus pengembangan Kota Lama Semarang menjadikan Kota Lama 

http://www.infopariwisata.semarangkota.go.id/
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Semarang  sebagai obyek wisata bertaraf internasional dan juga 

meningkatkan kualitas masyarakat sekitar Kota Lama Semarang. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor pariwisata 

meningkat setiap tahunnya. Kota Lama Semarang memiliki potensi yang 

besar untuk meningkatkan PAD Kota Semarang dari sektor pariwisata.  

2. Faktor pendorong dalam pengembangan kawasan Kota Lama Semarang 

adalah adanya payung hukum yang jelas yaitu Perda No. 8 Tahun 2003 

tentang RTBL Kota Lama Semarang, hubungan antar organisasi yang saling 

bekerjasama dengan baik dan sumber anggaran yang mendukung dalam 

menjalankan kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang. Faktor yang 

menjadi penghambat antara lain adalah permasalahan sosial dari masyarakat 

sekitar Kota Lama Semarang yang menolak proses revitalisasi, serta 

kepemilikan bangunan yang bersifat private, dimana pemiliknya masih ragu 

untuk bekerjasama dengan BPK2L untuk merawat bangunannya. 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain adalah : 

1. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam proses revitalisasi mengalami 

kemunduran waktu dari target awal. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang 

untuk lebih mengefisienkan lagi pengerjaan proyek revitalisasi Kota Lama 

Semarang sehingga tidak mengalami kemunduran waktu dari target awal. 
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2. Penelitian ini menemukan fakta bahwa masih banyak PKL yang masih 

berjualan diatas trotoar Jl. Sendowo dikarenakan syarat untuk pindah ke 

relokasi PKL yang ada di kawasan Kota Lama Semarang terlalu rumit. 

Diharapkan Pemerintah Kota Semarang untuk menemukan solusi yang tepat 

dan mempermudah syarat untuk berjualan di relokasi PKL Kota Lama. 
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