
17

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai penelitian

pembanding dengan penelitian yang sedang dikaji. Adapun beberapa penelitian

terdahulu yang berhubungan dengan pengembangan dan strategi pengelolaan

pariwisata yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka dalam menunjang

sekaligus menguatkan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Wahyu Wicaksono dengan judul

“Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Dan

Pemanfaatan Pengembangan Obyek Wisata Museum Gunung Merapi Di Dusun

Banteng, Kelurahan Hargobinangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta” didapatkan temuan keterlibatan masyarakatan mulai dari proses

sosialisasi untuk pembangunan, pelaksanaan dan pemanfaatan dari pembagunan

Museum Gunung Merapi. Namun hal tersebut tidak bukan berarti tidak menemui

hambatan dalam prosesnya. Untuk pemanfaatan objek wisata dirasakan

masyarakat belum optimal untuk pemanfaatan dibidang ekonomi. Pembagunan

Museum yang memakan anggaran yang begitu besar menjadi hambatan bagi

pemerintah sehingga proses pembangunan ini dilakukan secara bertahap, hal ini

juga berimplikasi pada fasilitas yang sudah dijanjikan dapat digunakan oleh warga

untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar juga mengalami kendala.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Murniati dengan judul

“Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata” memiliki temuan

penelitian diantaranya bahwa masyarakat di desa Wirun telah mengikuti tahapan
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dalam partisipasi. Pertama yaitu berupa sosialisasi mengenai keputusan dari

Bupati Sukoharjo untuk mencanangkan desa Wirun sebagai desa wisata. Kedua

yaitu ikut sertanya masyarakat pada proses promosi dan pembentukan Kelompok

Sadar Wisata. Yang ketiga yaitu berupa aksi sosial dari masyarakat untuk

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak pemilik hotel untuk memenuhi

kebutuhan dari wisatawan yang berkunjung. Namun dalam perjalanannya

partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bisa tercapai dengan maksimal, hal ini

disebabkan karena yang memiliki ide untuk mengembangkan desa Wirun sebagai

desa wisata yaitu berasal dari pihak birokrat yakni Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Sukoharjo bukan berasal dari masyarakat desa Wirun itu

sendiri.

Berikut ini adalah tabel ringkasan dari penelitian terdahulu :

No Judul dan penulis Hasil Relevansi
1. Hanif Wahyu Wicaksono

dengan judul “Partisipasi
Masyarakat Dalam
Tahap Perencanaan,
Pelaksanaan Dan
Pemanfaatan
Pengembangan Obyek
Wisata Museum Gunung
Merapi Di Dusun
Banteng, Kelurahan
Hargobinangun,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta”

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
keterlibatan masyarakat
setenpat dalam
pengembangan objek wisata
Museum Gunung Merapi
menunjukkan mereka
mengetahui, mendukung dan
ikut berpartisipasi dalam tiap
tahap program pembangunan
dan pengembangan Museum
Gunung Merapi. Tetapi
warga belum bisa merasakan
manfaat dari pembangunan
objek wisata secara adil dan
merata.

Dari penelitian ini
memiliki relevansi
dengan penelitian yang
ingin dilakukan yaitu
sama-sama meneliti
mengenai kepariwisataan
. Hanya saja pada
penelitian yang
dilakukan oleh Hanif
Wahyu Wicaksono ini
memiliki fokus pada
partisipasi masyarakat
dalam tahap
perencanaan,
pelaksanaan dan
pemanfaatan objek
wisata. Sedangkan pada
penelitian yang akan
dilakukan ingin menggali
lebih dalam dari tindakan
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apa saja yang dilakukan
oleh warga pada kawasan
kumuh dalam
mewujudkan tempat
tinggalnya yang memiliki
image negatif di mata
masyarakat menjadi
suatu kampung wisata.

2. Murniati dengan judul
“Partisipasi Masyarakat
dalam Pengembangan
Desa Wisata”

Penelitian yang
menggunakan jenis
penelitian deskriptif
kualitatif ini menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat
pada pengembangan desa
wisata ini dirasakan kurang
maksimal. Hal ini
dikarenakan bahwa ide untuk
membuat desa wisata ini
bukan berasal dari
masyarakat desa Wirun
namun ide ini digagas oleh
pihak birokrat Jawa tengah
dan Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini memiliki
persamaan dengan
penelitian yang hendak
dilakukan yaitu sama
sama membahas
mengenai desa atau
kampung wisata. Namun
bedanya adalah ide yang
digagas ini berasal dari
mahasiswa dan pihak
swasta yang mensponsori
program tersebut. Dan
hal ini tidak sengaja
menjadikan Jodipan
sebagai salah satu
alternatif destinasi wisata
di kota Malang.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Permukiman Kumuh

Rumah yang nyaman merupakan dambaan setiap orang. Bagaimanapun

kondisinya, kehidupan seseorang sebagian besar diawali, dijalani dan diakhir di

rumah. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memenuhi keinginannya untuk

memiliki rumah impian. Sejumlah besar dari penduduk miskin perkotaan di dunia

terpaksa hidup di dalam rumah atau permukiman yang kondisinya berada jauh

dari standar rumah yang layak. Permukiman ini biasanya disebut dengan

permukiman kumuh.
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Hampir semua di negara berkembang menunjukkan adanya permukiman

kumuh di bagian-bagian kotanya. Sebagian besar permukiman kumuh merupakan

tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur

di pinggiran kota. Sebagian dari permukiman kumuh ini merupakan permukiman

ilegal di tanah yang bukan miliknya, tanpa seizin pemegang hak tanah sehingga

disebut sebagai permukiman liar (wild occupation atau squatter settlement).1

Tumbuhnya permukiman kumuh (Slum Area) merupakan akibat dari

urbanisasi, migrasi yang tinggi serta masyarakat desa yang berbondong-bondong

datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Membanjirnya penduduk pedesaan yang

mengadu nasib ke daerah perkotaan telah berimplikasi terhadap berbagai

kehidupan kota, baik itu menyangkut transportasi, perumahan, kesehatan

lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sektor tenaga kerja,

perekonomian kota, tata ruang, dan sebagainya. Dengan perbedaan karakteristik

model urbanisasi di negara industri dan negara berkembang maka permasalahan

yang muncul memiliki ciri-ciri yang berbeda, hal itu tentu memerlukan

pendekatan yang berbeda pula, baik dalam memandang dan memecahkan

permasalahan yang timbul.2

Daerah permukiman kumuh (Slum Area) ini biasanya terletak diantara

bangunan-bangunan besar atau mengitari daerah pusat bisnis dan dihuni oleh

golongan lapisan bawah atau yang berpenghasilan rendah. Di wilayah ini biasanya

ditandai dengan permasalahan sampah, pencemaran udara dan sulitnya air bersih

yang dapat diperoleh. Sebenarnya daerah ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai

tempat tinggal atau permukiman penduduk, tetapi dalam kenyataannya masih

1 Jamaluddin, Adon Nasrullah. Ibid halaman 337
2 Sueca, Ngakan Putu. 2004. Permukiman Kumuh, Masalah atau Solusi?. Jurnal Permukiman
Natah Vol. 2 No. 2. Halaman 94
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banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka di daerah tersebut.

mereka yang tergolong rakyat kecil masih bergantung dari usaha sehari-hari di

daerah tersebut, sekaligus tempat tinggalnya atau bahkan orang-orang yang

dengan sengaja mencari tempat tinggal yang terlindungi di antara bangunan-

bangunan gedung tinggi, bahkan dikolong jembatan di tengah keramaian kota.

Permukiman kumuh seringkali juga disebut sebagai kampung kota, yaitu

tempat penduduk yang status sosial dan ekonominya rendah serta kondisi

perumahannya dibawah standar. Tempat tersebut juga merupakan tempat tinggal

dari sebagian besar penduduk dengan penghasilan rendah. Permukiman kumuh

identik dengan kemiskinan, kemiskinan tersebut dapat digolongkan baik

kemiskinan tempat maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat karena

kondisinya sebagai tempat tinggal tidak teratur, berdesak-desakan terbuat dari

bambu kadang tenahnya dipergunakan secara liar tidak menurut rencana

pemerintah, becek dan tidak memenuhi syarat kesehatan.3

Dalam berbagai literatur dapat dilihat berbagai kriteria dalam menentukan

kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan permukiman. Titisari dan Farid

Kurniawan (1999:8-9) menjelaskan aspek permukiman kumuh berikut :

a. Kondisi bangunan atau rumah

b. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan, kerentanan status

penduduk

c. Beradasarkan aspek pendukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja

yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan

3 Mulyanto Sumardi & Hans Dieter Evers. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Cv
Rajawali. Halaman 22
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sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun

secara bersama swadaya ataupun nonswadaya oleh masyarakat.

Johan Silas, seorang pakar dalam bidang arsitektur dan permukiman kumuh

(Titisari dan Farid Kurniawan, (1999:8), menjelaskan bahwa kriteria pokok untuk

menentukan permukiman kumuh (marjinal) apabila berada dilokasi yang ilegal,

dengan keadaan fisik yang substandar; penghasilan penghuni sangat rendah

(miskin), tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota; dan tidak diinginkan

kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan). Berdasarkan kriteria

Silas tersebut, aspek legalitas juga merupakan kriteria yang harus

dipertimbangkan untuk menentukan kekumuhan suatu wilayah, selain buruknya

kondisi kualitas lingkungan yang ada.4

Khomaruddin (1997:82) menjelaskan bahwa lingkungan permukiman

kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang berpenghuni padat, kondisi

sosial ekonomi masyarakat rendah, jumlah rumahnya sangat padat dan

ukurannyadi bawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi

syarat teknis dan kesehatan, hunian dibangun di atas tanah milik negara atau

orang lain dan diatur perundang-undangan yang berlaku. Adapun gambaran

lingkungan kumuh adalah sebaga berikut :

a. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat

huniannya berdesakan.

b. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni.

c. Rumah hanya tempat berlindung dari panas dan hujan.

d. Bersifat sementara dan dibangun diatas tanah bukan miliki penghuni.

4 Jamaluddin, Adon Nasrullah. Ibid halaman 338
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e. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan.

f. Prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan

lingkungan).

g. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal.

h. Pendidikan masyarakat rendah.

Menurut Budi Sinulingga, ciri-ciri kampung atau permukiman kumuh

adalah sebagai berikut:5

a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli

perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah

mencapa 80 jiwa/Ha, timbul masalah akibat kepadatan ini, antara

perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan

fisiologis, psikologis, dan perlindungan terhadap penyakit.

b. Jalan-jalan sempit yang tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah

bersinggungan satu sama lain.

c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai dam terdapat jalan-jalan tanpa

drainase sehingga apabila hujan, kawasan ini dengan mudah tergenang

air.

d. Fasilitas pembungan air kotor/tinja sangan minim sekali, diantaranya

yang langsung membuang tinja ke saluran yang dekat dengan rumah.

e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur

dangkal, air hujan, atau membeli secara kalengan.

f. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan pada umumnya tidak

permanen dan sangat darurat.

5 Sinulingga, Budi, D.2005. Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan. Halaman 83
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g. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artiinya status tanahnya masih

merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai kriteria permukiman

kumuh (Slum Area) bahwa suatu permukiman dikatakan kumuh karena beberapa

hal diantaranya adalah jumlah kepadatan penduduk yang mendiami daerah

tersebut, sarana dan prasana yang tersedia mulai dari drainase, jalan sampai pada

ketersediaan MCK, kondisi fisik bangunan yang dijadikan tempat tinggal yang

rata-rata bersifat sementara atau tidak permanen, pendidikan yang rendah, mata

pencahariaan yang sifatnya tidak tetap dan non formal serta pada status legalitas

dari bangunan yang didiami oleh warganya.

2.2.2 Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh (Slum

Area)

Menurut Khomarudin (1997:81) penyebab utama tumbuhnya permukiman

kumuh adalah sebagai berikut :6

1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah.

2. Sulit mencari pekerjaan.

3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah.

4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan.

5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah

serta disiplin warga yang rendah.

6. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

6 Jamaluddin, Adon Nasrullah. Ibid halaman  341
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Seiring dengan pertumbuhan kehidupan manusia baik ekonomi, sosial

maupun budaya maka manusia berkeinginan untuk memiliki kehidupan dan status

yang lebih baik yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan, seperti gaya

hidup dan bentuk hunian yang mereka tinggali. Dengan bertambahnya jumlah

penghuni rumah dan dengan bertambahnya penghasilan mereka membuat ruang-

ruang baru. Perubahan hunian ini akan merubah wajah suatu hunian. Hal ini akan

berpengaruh pada penyediaan fasilitas sarana prasarana lingkungan yang harus

bertambah juga jika jumlah permukiman bertambah. Selain hal tersebut di atas,

faktor kemiskinan juga sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan fisik

permukiman. Karena dana yang terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari, maka masyarakat kurang mampu tidak dapat

memperbaiki maupun memelihara bangunan rumah hunian mereka. Yang akan

berakibat pada kekumuhan lingkungan permukiman.

2.2.3 Industri Pariwisata

Pariwisata bukanlah istilah yang asing di telinga. Kegiatan berwisata saat ini

telah menjadi salah satu daftar dari kebutuhan manusia. Berekreasi, relaksasi,

mencari pengalaman, kekaguman, keindahan serta alasan yang lain, membuat

orang melakukan perjalanan ke berbagai destinasi untuk menikmati produk

pariwisata dan fasilitas yang tersedia.

Pendit (2003), menjelaskan bahwa istilah pariwisata pertama kali

diperkenalkan oleh dua budayawan pada sekitar tahun 1960, yaitu Moh. Yamin

dan Prijono. Kedua budayawan ini memberikan masukan kepada pemerintah saat

itu untuk mengganti istilah tour agar sesuai dengan bahasa khas Nusantara. Istilah

Pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu sebagai berikut : Pari =
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Penuh, Lengkap, Keliling, Wis (man) = Rumah, properti, Kampung, Komunitas,

Ata = Pergi, Terus Menerus, Mengembara Yang bila diartikan secara keseluruhan,

pariwisata adalah Pergi Secara Lengkap, Meninggalkan Rumah (Kampung) untuk

berkeliling secara terus menerus. Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke

tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai

usaha mencari keseimbangan/keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan

hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.7

Pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang

mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara

itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain

untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda

dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.8

Meskipun pendapat diatas mempunyai perbedaan, namun pada intinya

pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang

bersifat sementara dan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok dengan

tujuan semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk kebahagiaan

hatinya.

Pariwisata juga dianggap sebagai sebuah Industri masa kini yang

berorientasi dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi. Secara

langsung maupun tidak langsung pariwisata bisa menumbuhkan lapangan kerja

baru bagi masyarakat-masyarakat di daerah yang dijadikan sebagai objek tujuan

wisata dan tentunya lapangan bagi para agen wisata.

7 Spillane, James J. 1987. Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta. Penerbit
Kanisius. Halaman 21
8 Oka A. Yoeti. 2008. Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Jakarta.
Penerbit Kompas. Halaman 111
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Dewasa ini pariwisata dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi

pada era globalisasi. Terkait dengan disibukkannya manusia yang diatur oleh hari

dan waktu kerja. Pariwisata dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk

menyegarkan kembali pikiran dengan cara mengunjungi atau melihat tempat dan

hal-hal baru di luar kebiasaan. Waktu luang dan uang dianggap sebagai faktor

pendorong dalam Industri Pariwisata, dengan melakukan suatu perjalanan wisata

seseorang akan mendapatkan pengalaman baru yang berbeda dengan apa yang

biasa mereka dapatkan sebelumnya.

Industri pariwisata itu sendiri merupakan kumpulan dari macam-macam

perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (good

and services) yang dibutuhkan wisatawan selama dalam perjalanannya. Sehingga

sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat penting

dan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan.

Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu

industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau

produk yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa

yang dihasilkan, tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi tempat kedudukan,

letak geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode atau cara

pemasaranya.

Di indonesia sendiri sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam

pembangunan. Secara bertahap dalam rencana pembangunan pariwisata pun

diberikan target pencapaiannya. Sehingga pariwisata dapat dijadikan sebagai salah

satu sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar

sektor pembangunan. Sehingga tidak mustahil jika pariwisata dijadikan sebagai
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sektor unggulan. Sebagai sektor unggulan adalah bahwa pembangunan pada

sektor pariwisata dapat menggerakan perekonomian bangsa.

Bagi suatu negara yang mengembangkan industri pariwisata di negaranya,

ternyata orang-orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka usahanya untuk

memenuhi kebutuhan yang baru, guna mencapai kemakmuran lebih dari keadaan

semula, memberi pengaruh dalam kehidupan perekonomian. Tidak saja bagi

kehidupan perekonomian suatu negara tetapi juga secara tidak langsung akan

mempengaruhi kehidupan perekonomian dunia. Lalu lintas orang-orang tersebut

ternyata membawa hasil yang bukan sedikit dan bahkan merupakan hasil (income)

yang utama melebihi ekspor bahan-bahan mentah yang dihasilkan negara tersebut.

Pada dasarnya tujuan dari kebanyakan negara mengembangkan industri pariwisata

di negaranya ialah untuk meningkatkan penghasilan devisa negara. Disamping itu

tujuan yang lebih jauh ialah guna memperoleh nilai-nilai ekonomi yang positif di

mana pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam

pembangunan perekonomian pada beberapa sektor.9

Pengertian industri pariwisata akan lebih jelas bila mempelajari jasa atau

produk yang dihasilkan atau pelayanan-pelayanan yang diharapkan wisatawan

saat mereka sedang dalam perjalanannya. Dengan cara ini akan terlihat tahap-

tahap di mana wisatawan sebagai konsumen memerlukan pelayanan (services)

tertentu. Pendekatan ini menganggap bahwa produk dari industri pariwisata

adalah semua jasa yang diberikan oleh macam-macam perusahaan, semenjak

seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya, sampai di daerah tujuan

wisata yang telah menjadi pilihannya, hingga sampai kembali ke tempat asalnya.

9 Hakim, Lukmanul. 2010. Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional. Jurnal Among
Makarti vol. 3 no. 5. Halaman 75-76
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Industri Pariwisata sangat terkait dengan produksi wisata itu sendiri.

Spillane dalam Kodhiyat (2012) menyebutkan ada empat syarat agar suatu

kegiatan perjalanan dapat disebut sebagai suatu produksi pariwisata. Keempat

syarat itu adalah ; Product (produk), Price (Harga), Place (tempat tujuan),

Promotion (promosi). Keempat hal di atas sangat penting bagi pemasaran suatu

produksi wisata.

Produk yang dibeli oleh wisatawan dari berbagai usaha kepariwisataan lebih

banyak berupa pelayanan (servise). Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan

akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, pelayanan paket wisata, ataupun

pelayanan informasi oleh seorang pramuwisata pada sebuah tur atau biro

perjalanan. Lebih lanjut, pelayanan yang diberikan oleh usaha-usaha

kepariwisataan tersebut hanya dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat (intangible),

serta tidak terkait dengan kepemilikan dari sebuah produk pariwisata. Berikut

adalah karakeristik pelayanan menurut Ricardson dan Fluker :10

a. Intangibility

Pada karakteristik ini, produk pariwisata tidak dapat dilihat, dirasakan

dan dicicipi. Meskipun demikian, karakteristik ini dijadikan

pertimbangan oleh wisatawan dalam membeli produk pariwisata.

Setelah menikmati produk pariwisata, wisatawan akan memperoleh

pengalaman berwisata dengan berbagai penilaian.

b. Inseparability

Wisatawan dalam mengonsumsi pelayanan terkait dengan produk

pariwisata yang dibelinya tidak dapat dilepaskan dari penyedia

10 Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba
Humanika. Halaman 22
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pelayanan. Tanpa adanya penyedia pelayanan, wisatawan tidak dapat

mengonsumsi pelayanan. Meskipun demikian, biro perjalanan dapat

mewakili penyedia pelayanan dalam menjual produk pariwisata. Dalam

hal ini, biro perjalanan bertindak sebagai perantara.

c. Variability

Produk yang dihasilkan oleh penyedia layanan pariwisata tidak dapat

distandarisari output-nya. Dengan demikian, di antara usaha-usaha

pariwisata sulit sekali dieroleh kualitas pelayanan yang sama meskipun

produknya sama.

d. Perishability

Pelayanan tidak dapat disimpan, artinya produksi dan konsumsi terjadi

dalam waktu yang bersamaan.

Produk yang bersifat tangible dan intangible tersebut jika ditujukan untuk

memenuhi kepuasan wisatawan selama wisatawan beraktivitas pada siklus

perjalanan wisata maka semua produk dan pelayanan tersebut disebut dengan total

tourism product. Setelah wisatawan menikmati produk dan pelayanan, akan dapat

dibedakan antara harapan dengan kenyataan. Jika ada perbedaan antara harapan

dan kenyataan maka menimbulkan gap dan dapat mengarah pada ketidakpuasan,

baik terhadap produk maupun terhadap pelayanan yang diterima oleh

wisatawan.11

Bentuk pola atau jenis suatu pariwisata tidak bisa dilepaskan dari dua faktor,

yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan datang dari sisi wisatawan, yaitu

adanya waktu luang, uang, pencarian sesuatu yang baru, dan rasa ingin tahu.

11 Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba
Humanika. Halaman 23
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Penawaran datang dari jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata, jasa penerbangan,

jasa penginapan, restoran, sarana dan prasarana penunjang, promosi, dan tentunya

objek tujuan wisata beserta atraksi itu sendiri. Kedua faktor ini saling berjalan

beriringan. Faktor-faktor ini yang kemudian membuat pariwisata mempunyai

pola-pola tersendiri dalam bentuk penyelenggaraan dan penyajiannya.

2.2.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Pada pembangunan kepariwisataan akan menjadi penting untuk melakukan

pemberdayaan masyarakat yang berada dilokasi yang menjadi salah satu destinasi

wisata. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha kepariwisataan ini

merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan perhatian

dari banyak pihak.

Sunaryo mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses

yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang

tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat

dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai

budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk

menguatan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat yang

powerless (tidak berdaya), biasanya mereka tergolong ke dalam masyarakat yang

marginal.12

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan

menjadi sorotan penting menurut pakar pariwisata. Murphy (1998), Lary Dawyer,

Peter Forsyth dan Wayne Dawyer (2010) dalam Sunaryo (2013) pembangunan

kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas,

12 Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia. Yogykarta: Gava Media. Halaman 215
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dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik

berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada

komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut.13

Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan

dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana

memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses

pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari

kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki

kedudukan yang sama penting sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam

pembangunan kepariwisataan, selain pihak swasta dan pemerintah.14

Pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam

khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah community

based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata

berbasis masyarakat ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang

penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan

konvensional yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak

dan memeinggirkan masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata di suatu destinasi.15

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat diartikan sebagai pendekatan

pembangunan yang menekankan pada ekonomi rakyat dan pemberdayaan rakyat.

Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan konvensional. Pada

pendekatan pariwisata berbasis masyarakat, pembangunan diawali dari bawah

(buttm-up). Pada kondisi seperti ini akan terjadi proses pembelajaran sosial (social

13 Ibid. Halaman 219
14 Ibid. halaman  218
15 Ibid. halaman 138
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learning) sehingga masyarakat setempat disyaratkan terlibat dalam berbagai tahap

pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan pembangunan benar-benar

dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh

pembangunan itu sendiri (Pitana, 1999:76).16

Menurut Hudso dan Timothy dalam Sunaryo (2013) pariwisata berbasis

masyarakat merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat

yang diperoleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang

membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau

minat kepada kepariwisataan setempat dan tata kelola kapriwisataan yang

memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat setempat.17

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan erat dengan adanya kepastian

partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisatan

yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif yaitu

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang

berkaitan dengan dstribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari

pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat 3 prinsip pokok

dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada

masyarakat yaitu :18

1. Mengikutsertakan aggota masyarakat dalam pengambilan keputusan

2. Adanaya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat

kepariwisataan

3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

16 Prasiasa, Dewa Putu Oka. Opcit. Halaman 95
17 Loc. Cit halaman 139
18 Loc.Cit Hal. 140
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2.3 Landasan Teori Aksi Talcott Parsons

Sosiologi sebagai ilmu didalamnya terkandung paradigma. Menurut George

Ritzer, paradigma adalah suatu pandangan mendasar apa yang menjadi pokok

persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajari. Paradigma, dalam kajian

ilmu sosiologi, meliputi : fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial.

Paradigma membantu merumukan apa yang akan dipelajari, persoalan-persoalan

apa yang mesti dijawab, bagaimana harus menjawabnya serta aturan-aturan apa

yang mesti diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam

rangka menjawab persoalan tersebut.

Penulis pada penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial voluntaristik

yang digagas oelh Talcott Parson. Parsons menjadi tokoh yang terkemuka dari

pendekatan fungsional dalam sosiologi di Amerika selama bertahun-tahun; namun

tekanan dalan karyanya yang pertama seirama dengan yang menjadi perhatian

Weber pada tindakan individu sebagai satuan dasar dalam analisa sosiologis.

Secara konsisten Parsons melihat kenyataan sosial dari suatu perspektif yang

sangat luas, yang tidak terbatas pada tingkat struktur sosial saja. Berulang kali dia

menunjuk pendekatannya sebagai suatu teori mengenai tindakan yang bersifat

umum. Sistem sosial hanya salah satu dari sistem-sistem yang termasuk dalam

perspektif keseluruhan; sistem kepribadian dan sistem budaya merupakan sistem-

sistem yang secara analitis dapat dibedakan, juga termasuk didalamnya, seperti

halnya dengan organisme perilaku. Dalam analisanya yang terakhir, sistem-sistem

sosial terbentuk dari tindakan-tindakan sosial individu.19 Sebelum memaparkan

19 Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II terjemahan Robert M.Z.
Lawang. Jakarta: PT Gramedia. Halaman 102-103
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teori tindakan voluntaristik akan disampaikan riwayat singkat dari Talcott Parsons

sebagai berikut

Talcott Parsons lahir pada tahun 1902, merupaka putra dari seorang pendeta.

Dalam pendidikan sarjana mudanya di Kolese Amherst, dia mengambil spesialis

biologi. Perhatiannya pada waktu itu adalah kedokteran. Pada waktu itu dia juga

berminat terhadap pemikiran sosial dan ekonomi, yang kemudian dikejarnya

dengan pendidikan pasca sarjananya di London School of economics. Sesudah

setahun di London, Parsons bertolak ke Heidelberg Jerman, dimana dia

berkenalan dengan sosiologi Jerman khususnya dari Marx; kemudian Parsons

memperkenalkan Weber ke sosiologi Amerika Erikat dan menggabungkan banyak

dari ide-ide pokoknya ke dalam perspektif teoritisnya sendiri. Pada tahun 1927,

Parsons memperoleh gelar doktornya dari Universitas Heidelberg; disertasinya

mengenai ide-ide ilmu sosial di Jerman khususnya Weber, Werner Sombart, dan

Marx mengenai kapitalisme.20

Perhatian Parsons dulu dalam ilmu biologi pasti ikut mempengaruhi

pendekatannya yang akhirnya dia ambil dalam menganalisa sistem-sistem sosial.

The wisdom of the Body merupakan sebuah buku penting yang ditulis oleh

seorang ahli biologi bernama Walter Cannon yang diterbitkan pada tahun 1932,

menunjukkan kepada Parsons akan pentingnya melihat organisme bilogi sebagai

sistem yang terbentuk dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang berfungsi

bersama-sama untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan internal dari

organisme itu.21

20 Johnson, Doyle Paul. Ibid. Halaman 103
21 Johnson, Doyle Paul. Loc.cit. Halaman 104
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Parsons mengembangkan teori tindakan sosialnya dengan suatu analisa

kritis yang sangat intensif terhadap para ahli teori sosial Eropa abad kesembilan

belas yakni Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emile Durkheim, dan Max Weber.

Inti argumennya adalah bahwa keempat ahli teori ini akhirnya sampai pada satu

titik temu dengan elemen-elemen dasar untuk suatu teori tindakan sosial yang

bersifat voluntaristik. Parsons menganggap ini sebagai sumbangannya karena

mengidentifikasi elemen-elemen yang penting itu dan mengintegrasikannya dalam

suatu perspektif teoritis yang lebih umum. Inilah tujuan utama dari buku Parsons

yang pertama berjudul The Structure of Social Action yang terbit pada tahun 1937.

Dalam analisanya Parsons banyak menggunakan kerangka alat-tujuan (means-

ends framework). Inti pemikirian Parsons adalah bahwa : (1) tindakan itu

diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan); (2) tindakan terjadi dalam

suatu situasi, dimana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen

lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai alat menuju tujuan itu; dan (3)

secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan.

Singkatnya tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling kecil

dan paling fundamental. Komponen-komponen dasar dari satuan tindakan adalah

tujuan, alat, kondisi dan norma.22

Dari terori yang digagas oleh Talcott Parsons dapat dilihat beberapa asumsi

diantaranya adalah : tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai

subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Sebagai objek

manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam

bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat

22 Johnson, Doyle Paul. Loc.cit  halaman 106
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yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Kelangsungan manusia

hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat dirubah dengan sendirinya. Manusia

memilih, menilai, mengevaluasi terhadap yang akan, sedang dan telah

dilakukannya. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip moral diharapkan timbul

pada saat pengambilan keputusan.

Dalam The Structure of Social Action, Parsons menunjukkan teori aksi

(action theory) dimana ini menuju titik sentral konsep perilaku voluntaristik.

Konsep ini mengandung pengertian kemampuan individu menentukan cara dan

alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.23

Diolah dari beberapa sumber yaitu: Jonathan Turner dan Alexandra Maryanski,
Fungsionalisme diterjemahkan oleh Anwar Efendi, hlm.123 dan Rachmad K. Dwi Susilo,

20 Tokoh Sosiologi Modern, hlm. 114

Seperti bisa dilihat dalam bagan di atas bahwa individu yang memiliki

tujuan disebut sebagai aktor. Tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki

tujuan tertentu. Tujuan merupakan keseluruhan keadaan konkret di masa depan

yang diharapkan, sejauh relevan dengan kerangka acuan tindakan. Bisa dikatakan

bahwa aktor terlibat dalam pengejaran, realisasi, atau pencapaian tujuan itu.

Karenanya, ia merupakan proses dalam waktu. Oleh karena itu, demi

memfasilitasi ini, ia memerlukan seperangkat alat. Alat bisa dipilih secara acak,

23 Susilo, Rachmad K. Dwi. 2008. 20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi para peletak Sosiologi
Modern. Yogjakarta: AR-Ruzz Media. Halaman 114.
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juga bisa bergantung pada kondisi tindakan. Alat tersebut bisa muncul satu per

satu, bisa juga muncul secara berbarengan. Secara analitis, yang dimaksud sarana

mengacu kepada semua unsur dan aspek-aspek benda itu yang bisa sejauh

mungkin dikendalikan oleh aktor dalam mengejar tindakannya. Hanya saja yang

perlu diingat bahwa aktor bukanlah pelaku aktif murni. Sebab ada norma, nilai

dan ide-ide serta kondisi-konsisi situasional yang mampu memengaruhi baik

aktor, seperangkat alat maupun tujuan.24

“The basic unit may be called the “unit act”. In this sense then, an
“act” involves logically the following: (1) It implies an agent, an
“actor”. (2) For purposes of definition the act must have an “end”, a
future state of affairs toward which the process of action is
oriented. (3) It must be initiated in a “situation” of which the trends
of development differ in one or more important respects from the
state of affairs to which the action oriented, the end. (4) there is
inherent in the conception of this unit, in the analytical uses, a
certain mode of relationship between these element. That is, in the
choice of alternative means to the end, in so far as the situation
allows alternatives, there is a “normative orientation” of action.”25

Dalam buku The Structure of Social Action, yang diterbitkan pada 1937,

Parsons mengatakan bahwa semua teori besar (mayor theorist) yang dia teliti bisa

dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah kepada apa yang dia sebut sebagai

suatu “teori tindakan voluntaristik”: manusia difahami sewaktu dia membuat

pilihan, atau keputusan antara tujuan yang berbeda dan alat-alat untu

mencapainya. Jadi unit tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan

suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial,norma-norma dan

nilai-nilai.26

24 Ibid. halaman 114-115
25 Parsons, Talcott. 1937. The Structure of Social Action. London: Collier Macmillan Publishers.
Hal. 43-44
26 Craib, Ian. 1994. Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons Sampai Habermas. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. Hal 60-61


