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ABSTRAK 

 

Pariwisata kreatif merupakan pengembangan dari konsep pariwisata budaya 

sekaligus pelengkap dan penawaran lain dari bentuk pariwisata massal yang 

membentuk pengalaman dan edukasi bagi wisatawan. Kabupaten Pesawaran 

diperuntukkan sebagai tujuan wisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031. Pada daerah tersebut, tidak hanya kaya 

akan potensi bahari, melainkan juga memiliki destinasi wisata budaya yaitu 

Kampung Tapis yang terletak di Desa Negeri Katon. Keunikan dan identitas daerah 

ini dapat dilihat dari kegiatan dominan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat 

terkhususnya kaum hawa mulai dari anak-anak hingga dewasa yaitu menenun tapis 

di halaman teras rumah masing-masing. Kampung Tapis sendiri terletak di 

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang merupakan satu-satunya 

Kampung Tapis yang telah disahkan Pemerintah Daerah pada 25 April 2018. Salah 

satu pengrajin kain tapis dari Kecamatan Negeri Katon telah berhasil memenangkan 

Anugerah Pesona Indonesia 2018, yang telah diakui menjadi Tapis Kain Tenun 

Indonesia (Achmad, 2019). Namun pemerintah setempat belum memiliki program 

dan strategi dalam pengembangan Kampung Tapis sebagai wisata kreatif, sehingga 

dibutuhkan upaya pengembangan Kampung Tapis sebagai wisata kreatif di Desa 

Negeri Katon dengan melakukan (1) identifikasi arahan kebijakan pengembangan 

pariwisata di Kampung Tapis menggunakan pendekatan Implementable Approach 

menurut Inskeep (1991); (2) identifikasi karakteristik fisik dan non-fisik Kampung 

Tapis menggunakan preseden menyesuaikan dengan kondisi wilayah studi; dan (3) 

identifikasi potensi Kampung Tapis sebagai wisata kreatif dengan menggunakan 

komponen penawaran pariwisata 4A menurut Leiper (1990) yaitu attraction, 

accessibility, amenity dan ancillary. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis konten, deskriptif dan skoring. Berdasarkan hasil studi literatur yang 

menyesuaikan kondisi wilayah studi terdapat 17 variabel penilaian dari komponen 

penawaran pariwisata 4A untuk melihat potensi Kampung Tapis sebagai wisata 

kreatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

Kampung Tapis termasuk kedalam kelas berpotensi tinggi untuk dikembangkan 

menjadi wisata kreatif di Desa Negeri Katon terutama pada komponen atraksi 

melalui ketersediaan industri rumah tangga yang mana wisatawan bisa langsung 

berkecimbung dalam melakukan pengolahan pembuatan tapis serta mengetahui 

nilai sejarah industri rumah tangga, falsafah hidup, adat-istiadat, festival, akulturasi 

budaya, kesenian dan aktivitas keseharian di Kampung Tapis 
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