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ABSTRACT 

Miossec describes the stages of embryonic development destination, then become a 
magnet, to provide comprehensive impact of the development on the surrounding area for their 
tourism activities in the region. Model Miossec give a clear picture of the development of tourist 
destinations from time to time, once described the attitude and behavior of local residents in 
receiving tourism activities. In this study, the authors chose Batam Island and the islands that are 
around to be studied so that the coverage in the study is not too large. If seen from the number 
of population, Batam Island has lots population and its role as a center of economic activity in the 
Riau Islands. Various potential tourist attraction that exist on this island makes Riau Islands 
province needs to have a concept of integration between the islands so as to support regional 
tourism destinations. But in fact, there are indications of the factors that influence the development 
of regional spatial patterns of tourism destinations and their level of distinction islands tourism 
development in the third island. As the location of the observation is Batam Island as a tourism 
destination area of the islands. This study aims to determine how the spatial development of 
regional tourism destinations in the islands of Batam Island periodization that can be known 
developments that occurred during that period. This study is a qualitative research approach of 
direct observation. Theories of the background for this study is the theory of periodization being 
addressed by Miossec. The conclusion showed that the spatial development of regional tourism 
destinations that happens on Batam Island in periodization is very helpful in supporting the 
development of the region as a tourism destination area islands. 
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ABSTRAK 

Miossec menggambarkan tahap-tahap perkembangan destinasi dari embrio, kemudian 
menjadi magnet, hingga memberikan dampak perkembangan yang luas terhadap area di 
sekitarnya karena adanya aktifitas wisata di kawasan tersebut. Model Miossec memberikan 
gambaran yang jelas mengenai perkembangan destinasi wisata dari waktu ke waktu, sekaligus 
menggambarkan sikap dan perilaku penduduk setempat dalam menerima kegiatan pariwisata. 
Dalam penelitian ini, penulis memilih Pulau Batam dan pulau-pulau yang berada disekitarnya 
untuk diteliti agar cakupan dalam penelitian tidak terlalu besar. Jika dilihat dari jumlah 
populasinya, Pulau Batam memiliki  populasinya yang banyak dan perannya sebagai pusat 
kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau. Beragam potensi daya tarik wisata yang ada pada pulau 
ini membuat provinsi Kepulauan Riau perlu memiliki konsep keterpaduan antara pulau-pulau 
tersebut sehingga dapat menunjang kawasan destinasi wisatanya. Namun pada kenyataannya, 
terdapat indikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pola tata ruang kawasan 
destinasi pariwisata kepulauan dan adanya tingkat perbedaan perkembangan pariwisata di ketiga 
pulau tersebut. Sebagai lokasi amatan adalah Pulau Batam sebagai kawasan destinasi 
pariwisata kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan tata 
ruang kawasan destinasi pariwisata kepulauan di Pulau Batam secara periodisasi sehingga dapat 
diketahui perkembangan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Penelitian ini merupakan 
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penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi langsung. Teori-teori yang melatar belakangi 
penelitian ini adalah Teori Periodisasi yang di kemukakan oleh Miossec. Kesimpulan 
menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang kawasan destinasi pariwisata yang terjadi di 
Pulau Batam secara periodisasi sangat membantu dalam menunjang pengembangan kawasan 
tersebut sebagai daerah destinasi pariwisata kepulauan. 

Kata Kunci: Periodisasi Miossec, Perkembangan Tata Ruang Kawasan Destinasi, Pulau Batam 
 

1. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Menurut Sunaryo (2013), Pariwisata adalah keseluruhan fenomena kegiatan 

wisata yang dilakukan oleh wisatawan. Definisi lain juga diungkapkan oleh 

Mathieson dan Wall (1982), menyebutkan bahwa: 

“Tourism is the temporary movement of people to destinations outside their normal 

places of work and residance, the actifities undertaken during their stay in those 

destinations, and the facilities created to cater to their needs” (Pariwisata adalah: 

pergerakan penduduk sementara waktu ke suatu tujuan wisata, melakukan kegiatan 

selama berada di daerah tujuan wisata, tersedianya fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan). 

Pariwisata tidak dapat berjalan tanpa adanya minat dan motivasi wisatawan 

untuk berkunjung ke obyek-obyek dan daya tarik wisata. Mc Intosh dalam Psikologi 

Pariwisata (1998): 

a. Motivasi fisik, wisatawan ditujukan untuk penyegaran fisik dan mental. 

b. Motivasi Cultural, wisatawan ditujukan untuk melampiaskan rasa ingin tahu akan 

kondisi masyarakat dan budaya yang ada pada negara lain atau daerah lain 

termasuk musik, kesenian, arsitektur dan tempat-tempat yang bersejarah. 

c. Motivasi Pribadi, wisatawan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, 

misalnya mengunjungi teman, memperluas pergaulan, mencari pengalaman 

baru, serta memperluas wawasan, dan juga mengunjungi tempat-tempat ibadah. 

d. Motivasi Prestise, wisatawan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan 

hobi, melanjutkan pendidikan, kontak bisnis, konfrensi, dan pertemuan-

pertemuan yang bersifat prestisius. 

Kepulauan merupakan salah satu destinasi yang memberikan bentuk atau 

macam wisata yang berbeda dengan wisata pada daratan yang luas pada 

umumnya. Karena kondisi geografi dari kepulauan tersebut yang sangat khas. 

Kepulauan Riau dalam hal ini Pulau Batam memiliki beragam jenis wisata, yang 

merupakan daya tarik dalam menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pulau 

Batam  menduduki peringkat ke tiga dalam destinasi Pariwisata Nasional. Hal ini 



disebabkan oleh letak Pulau Batam yang sangat strategis yaitu Berbatasan dengan 

Negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja dan Thailand. 

Jenis Wisata yang terdapat di Pulau Batam sangatlah  beragam dan tersebar di 

pulau-pulau yang berada di sekitarnya. Terdapat 12 Pulau yang memiliki jenis 

wisata yang beragam. Dalam melihat perkembangan tata ruang kawasan destinasi 

pariwisata kepulauan di Pulau Batam dilakukan secara periodesasi sehingga dalam 

penelitian ini kita dapat melihat perkembangan yang terjadi secara periodesasi dan 

dapat mengintegrasikan beragam jenis dari jenis wisata yang ada Pulau Batam. 

b. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan tata ruang 

kawasan pariwisata kepulauan di Pulau Batam secara periodesasi untuk melihat 

dan menunjang destinasi pariwisata kepulauannya sehingga bisa lebih berkembang 

lagi. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Periodisasi Miossec 

Menurut Davidson dan Mitland (2002), destinasi perlu dipandang sebagai suatu 

tempat yang menawarkan sebuah portfolio produk-produk wisata, yang harus selalu 

diperbaharui seiring berubahnya permintaan pasar (tourist demand). Karena produk 

yang ada sangat tergantung pada sumber daya yang ada dalam destinasi dan 

sumber-sumber daya tersebut tidak dimiliki atau dikontrol oleh industri pariwisata, 

maka tidak ada jaminan dari industri pariwisata bahwa sumber daya tersebut dapat 

dilindungi kecuali ada intervensi yang cukup kuat dari pihak yang berwenang untuk 

melindunginya. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan pada tingkat 

destinasi sangat diperlukan agar pengembangan yang terjadi dapat memberikan 

dampak positif bagi destinasi. Beberapa model perkembangan destinasi ditawarkan 

antara lain dengan pendekatan evolusi yang dikembangkan oleh Miossec (Davidson 

dan Mitland, 2002 dan Pearce, 1989) yang menekankan pada perubahan dalam 

penyediaan fasilitas (resort dan jaringan transportasi) serta sikap dan perlaku 

wisatawan dan masyarakat setempat. 

 Dalam Model Miossec, suatu destinasi yang merupakan pusat kegiatan 

pariwisata digambarkan memiliki tahap-tahap perkembangan yang dibagi ke dalam 

4 (empat) fase dari kawasan terisolasi, mulai munculnya resort-resort pionir, 

kompleksitas hierarki resort dan transportasi, hingga sampai pada tahap di mana 

destinasi mulai jenuh. Miossec menggambarkan tahap-tahap perkembangan 

destinasi dari embrio, kemudian menjadi magnet, hingga memberikan dampak 



perkembangan yang luas terhadap area di sekitarnya karena adanya aktifitas wisata 

di kawasan tersebut. Model Miossec memberikan gambaran yang jelas mengenai 

perkembangan destinasi wisata dari waktu ke waktu, sekaligus menggambarkan 

sikap dan perilaku penduduk setempat dalam menerima kegiatan pariwisata. Teori 

ini meliputi 4 tahap, yaitu: 

a. Tahap 0 – 1, tahap ini ditandai dengan wilayah yang masih terisolasi, belum 

ada pembangunan, wisatawan hanya memiliki sedikit 

pengetahuan/informasi mengenai destinasi wisata 

b. Fase 2, tahap ini ditandai dengan kesuksesan resort perintis memicu 

pembangunan lebih lanjut 

c. Fase 3 – 4, tahap ini ditandai dengan bertambahnya jaringan resort dan 

transportasi yang berkembang semakin kompleks, perubahan perilaku 

masyarakat lokal yang menerima wisatawan secara utuh. 

Sebagai destinasi pariwisata yang telah lama berkembang sejak zaman 

penjajahan Belanda (Kunto, 1998) teori Miossec ini tampaknya sangat tepat untuk 

diadopsi dan diterapkan pada Pulau Batam dengan kondisi ruang kota yang telah 

dipenuhi oleh berbagai fasilitas dan jasa pelayanan lain. Teori Miossec dapat 

digunakan untuk menganalisis dampak perkembangan pariwisata atau kegiatan 

lainnya terhadap pertumbuhan destinasi pariwisata yang terjadi pada destinasi-

destinasi baru, khususnya pada pusat-pusat kegiatan pariwisata dari sebelum 

munculnya sentra-sentra penunjang kawasan destinasi. 

Tata Ruang Kepulauan dan Karakteristik Wilayah Kepulauan 

Menurut Prayitno (2004), berdasarkan pada paradigma perancangan, tata 

ruang berbasis kepulauan “archipelascape”, maka model penataan ruang publik 

tepian air suatu kawasan lebih diarahkan pada pemograman spasial dan kegiatan 

yang mendukung sistem jejaring lintas pulau (trans-islands network) serta dalam 

sistem keterkaitan hulu-hilir kawasan setempat (urban ecoscape linkage). 

Sehingga, apapun kegiatan yang melingkupi serta yang akan di kembangkan dalam 

ruang publik tepian air kawasan harus ditempatkan pada posisi dan sistem tersebut 

secara tepat. 

Selain itu untuk menghindari terjadinya proses privatisasi ruang publik tepian 

air kawasan bagi pemanfaatan eksklusif yang tidak dapat diakses/dimiliki 

masyarakat umum perlu diciptakan sistem penataan yang bersifat open to public 

secara benar. Akses publik ini dapat berupa penyediaan jalan-jalan tepian air 



(boulevard, promenade, atau esplanade) serta ruang-ruang terbuka yang secara 

tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian kawasan. 

Hal lain yang harus dilakukan dalam penataan ruang publik tepian air kawasan 

adalah upaya pelestarian dan konservasi bangunan dan infrastruktur kawasan 

peninggalan yang mendukung citra historis dan konteks lokal kawasan. 

Destinasi Pariwisata dan Pariwisata Kepulauan 

Elemen-elemen pembentuk kawasan pantai yang dapat diklasifikasikan dalam 

tiga elemen. Pertama, elemen kultural yang meliputi budaya bahari dan kawasan 

pantai. Kedua, elemen alami meliputi iklim, laut, bukit daratan, kawasan hijau dan 

pemandangan. Ketiga, elemen tata ruang yang meliputi pelabuhan, infrastruktur, 

ruang terbuka, pusat bisnis, permukiman dan rekreasi. Ketiga elemen ini akan 

membentuk kawasan pantai sesuai fungsi kawasan yang dapat berupa kawasan 

alami bersejarah, bisnis, permukiman, rekreasi atau multi fungsi dengan 

mempertimbangkan keterkaitan ekologis kawasan pantai  yang meliputi tata 

peruntukan lahan, tata ruang terbuka, tata hijau dan tata air. 

Komponen Destinasi Pariwisata 

Menurut Gunn (1994) dan Inskeep (1991) menyebutkan berbagai elemen yang 

melekat pada sebuah destinasi. Menurut Gunn (1994), ada dua aspek penting yang 

perlu diperhatikan yaitu aspek penawaran (product supply) dan aspek permintaan 

(market demand). Komponen penawaran produk (supply) adalah komponen yang 

terdiri dari atraksi, jasa-jasa, promosi, informasi, dan transportasi. Komponen 

permintaan (demand) yang dimaksud adalah pasar yaitu permintaan dari pasar 

wisatawan. Berikut adalah illustrasi yang menggambarkan kedudukan kedua aspek 

tersebut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keseimbangan penawaran dan permintaan 
dalam sistem pariwisata 

Sumber: Gunn (1994:39) 
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Sementara itu menurut Inskeep (1991), ada beberapa hal yang perlu dikenali 

dari komponen-komponen destinasi diantaranya adalah: 

1. Akses wilayah dan jaringan transportasi internal yang menghubungkan antara 

obyek, fasilitas, dan jasa pelayanan lainnya 

2. Tipe dan lokasi atraksi yang didalamnya mencakup pula deskripsi kewilayahan, 

lingkungan alam, fitur, dan aktifitas terkait. 

3. Jumah, tipe, dan lokasi akomodasi, fasilitas jasa dan pelayanan lainnya. 

Dalam teori tersebut Inskeep melibatkan aspek-aspek destinasi seperti: 

a. Atraksi 

b. Transportasi 

c. Akomodasi 

d. Fasilitas dan Jasa lainnya 

e. Institusi kelembagaan terkait 

f. Infrastruktur pendukung 

g. Pasar wisatawan 

h. Masyarakat yang memanfaatkan berbagai aspek tersebut. 

Aspek-aspek tersebut diatas yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai 

faktor yang turut meningkatkan daya saing suatu destinasi pariwisata. 

Pendekatan dan Penetapan Destinasi Pariwisata 

Konsep pengembangan berbasis klaster dapat diadopsi untuk mendukung dan 

meningkatkan daya saing pengembangan destinasi pariwisata. Definisi destinasi 

pariwisata didalamnya terdapat unsur-unsur produk, mata rantai pelayanan dan 

pelakunya (atraksi, amenitas/fasilitas penunjang kepariwisataan dan pelaku industri 

pariwisata, aksesibilitas dan infrastuktur pendukung, serta aktifitas) mencerminkan 

makna yang sejalan dengan klaster. 

Komponen klaster pariwisata mencakup unsur-unsur: 

1. Atraksi/objek dan daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/khusus) 

2. Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, 

fasilitas perbelanjaan, tour operator, agen perjalanan dan maskapai 

penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk wisata) 

3. Institusi di bidang penyiapan SDM, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi 

pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya. 

4. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Klaster Destinasi Pariwisata 
Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia 
Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006 

 

3. METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode rasionalisme 

yang bersumber dari teori dan kebenaran empirik. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.  Metode sampling yaitu menggunakan 

metode Purposive sampling, dengan sampel penelitian yang diperoleh dari 

stakeholder yang dapat memberikan informasi yang spesifik dan kelompok 

masyarakat yang dapat memberikan pandangan yang seakurat mungkin. Dengan 

metode analisis deskriptif yang menjelaskan karakteristik dan potensi yang ada pada 

lokasi penelitian. Dan melihat perkembangan tata ruang kawasan destinasi pariwisata 

kepulauan di Pulau Batam secara periodesasi untuk mengetahui dan  menunjang 

destinasi pariwisata kepulauannya sehingga bisa lebih berkembang lagi. 

 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Periode Awal Perkembangan 

Menurut Miossec, pada periode ini, faktor yang memengaruhi 

perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi kawasan parwisata sesuai 

dengan embrio perkembangan yang terjadi pada kawasan tersebut. 

Aksesibilitas 

Aksesibilitas di Kota Batam, pada awal perkembangan kawasan, terdapat 

airport sebagai embrio perkembangan dan adanya seaport yang menghubungkan 

Pulau Batam dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pada periode ini, untuk 

aksesibilitas ke Kota Batam, terdapat Bandar Udara Internasional Hang Nadim, 3 

terminal feri internasional dan 2 pelabuhan domestik.  

Tabel 1. Hub Menuju Kota Batam Melalui Bandar Udara dan Terminal Feri 
Internasional dan Pelabuhan  Domestik serta Jarak Tempuh (Periode Awal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Hub Antar Pulau Batam dan  
Pulau-pulau di Sekitarnya pada Periode Awal Perkembangan 

Sumber: Analisis, 2014 

 

Sebaran Sarana dan Prasarana Pelayanan Perkotaan 

Yang terlebih dahulu dibangun adalah sarana dan prasarana untuk kegiatan 

industri perkapalan dan perdagangan. 

Sebaran Atraksi Wisata 

Perkembangan kawasan destinasi pada periode awal belum nampak, 

karena pada awal periode ini, pemerintah lebih mengutamakan perkembangan di 

bidang industri dan perdagangan 

Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di 
Kepulauan Riau pada Periode Awal Perkembangan 
 

 

 

 

 

Gambar 4. Pola Perkembangan yang Terjadi di Pulau Batam 
pada Periode Awal Perkembangan 

Sumber: Analisis, 2014 

 



Pada periode awal perkembangannya, untuk menuju ke Kota Batam terdapat, 

pelabuhan/terminal feri internasional dan domestik. Kemudian, adanya bandar 

udara menjadi embrio dari perkembangan kawasan ini.   

 

b. Periode 2008-2011 

Menurut teori Miossec, ditandai dengan kesuksesan resort perintis dalam 

memicu pembangunan lebih lanjut. Pada periode ini, kita bisa melihat 

perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi pariwisata yang terdapat pada 

ketiga pulau yang merupakan objek penelitian. 

Aksesibilitas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Hub Antar Pulau Batam dan Pulau-pulau di Sekitarnya 
Periode 2008-2011 

Sumber: Analisis, 2014 

 



Sebaran Sarana dan Prasarana Perkotaan 

Tabel 2. Sarana dan Prasarana di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau 
Karimun Periode 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebaran Atraksi Wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Sebaran Atraksi Wisata di Pulau BatamPeriode 2008-2011 

Sumber: Analisis, 2014 



Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di 
Kepulauan Riau Pada Periode 2008-2011 

Fasilitas seaport semakin meningkat dengan pembukaan jalur hub 

internasional Batam-Singapura dan Batam-Malaysia, perkembangan kawasan 

industri dan kawasan perdagangan, serta keberadaan kawasan wisata resort di 

sekitar kawasan industri. Penunjang kawasan destinasi tersebut menjadi semakin 

kompleks dengan dibukanya fasilitas olahraga resort bertaraf internasional, 

perkembangan kawasan perdagangan menjadi kawasan wisata belanja, serta 

peresmian Pulau Batam sebagai kawasan FTZ. Perkembangan kawasannya 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pola Perkembangan yang Terjadi di Pulau Batam  
Periode 2008-2011 

Sumber: Analisis, 2014 

c. Periode 2008-2011 

Aksesibilitas 

Hub dari dan ke Pulau Batam tidak mengalami perubahan. 

Sebaran Sarana dan Prasarana Perkotaan 

Tabel 3.  Sarana dan Prasarana di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau 
Karimun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sebaran Atraksi Wisata 

Pulau Batam memiliki beberapa atraksi wisata yang menonjol, misalnya 

wisata Resort (Kawasan Nongsa, Kawasan Sekupang, dan Kawasan Waterfront 

City), Wisata Belanja (Kawasan Jodoh, Kawasan Nagoya, Kawasan Baloi, dan 

Kawasan Batam Center), dan Wisata Kuliner (Kawasan Barelang). Adapun 

kawasan atraksi wisata yang lain merupakan amenitas/fasilitas pelayanan dari 

kawasan wisata yang menonjol tersebut 

Tabel 4. Sebaran Kawasan Destinasi Pariwisata di Pulau Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Perkembangan Atraksi Wisata di Pulau Batam, 
Periode 2012-2014 

 Sumber: Analisis, 2014 



Perilaku Masyarakat dalam Menerima Kegiatan Kepariwisataan 

Berdasarkan teori periodisasi yang dikemukakan oleh Miossec, pada 

periode 2012-2014, selain faktor aksesibilitas, sebaran sarana dan prasarana 

perkotaan, dan sebaran atraksi wisata, Miossec menambahkan satu lagi faktor 

yang memengaruhi perkembangan suatu kawasan destinasi pariwisata, yaitu 

faktor perilaku masyarakat yang menerima sacara utuh dan tidak suatu kegiatan 

kepariwisataan di wilayahnya. Dalam hal ini Masyarakat di Pulau Batam, sudah 

menerima kegiatan pariwisata dan bahkan terlibat langsung dalam kegiatan 

kepariwisataan tersebut. 

Perkembangan Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di 
Kepulauan Riau pada Periode 2012-2014 
 

Fasilitas infrastruktur pelabuhan dan bandara semakin meningkat. Kawasan 

industri dan perdagangan semakin berkembang, kawasan wisata resort semakin 

bertambah dengan  fasilitas yang semakin kompleks, serta wisata belanja, kuliner, 

agro dan sejarah yang semakin berkembang.  Masyarakat menerima keberadaan 

kegiatan kepariwisataan yang terdapat di wilayah Pulau Batam dengan ikut serta 

dalam kegiatan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Perkembangan yang Terjadi di Pulau Batam  

Periode 2012-2014 
Sumber: Analisis, 2014 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya faktor yang tidak memengaruhi 

perkembangan tata ruang kawasan destinasi pariwisata berdasarkan Teori 

Miossec, namun sebenarnya faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu kawasan destinasi pariwisata, yaitu faktor sebaran atraksi 

wisata, pola perjalanan wisatawan, ketersediaan sumber daya, dan kebijakan 

khusus. 
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