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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alur penelitian dalam mengidentifikasi 

potensi wisata kreatif Kampung Tapis di Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri 

Katon. Pertama dibahas dari penjabaran secara luas tentang latar belakang 

pemilihan masalah. Setelah itu dibuat rumusan masalah yang rasional dan spesifik. 

Rumusan masalah digunakan untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin 

dicapai. Dengan adanya tujuan dan sasaran penulis menentukan ruang lingkup 

penelitian yang berisi ruang lingkup materi dan wilayah. Selanjutnya, manfaat 

penelitian yang terbagi atas manfaat akademis dan praktik yang menjelaskan 

kegunaan penelitian ini dilakukan. Kemudian, membahas metodologi yang sesuai 

untuk penelitian. Terakhir adalah pemaparan sistematika penulisan laporan 

penelitian ini mulai dari bab satu sampai bab lima. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata bukan lagi merupakan aktivitas ekonomi yang sederhana di era 

digital saat ini, tetapi sudah menjadi salah satu industri jasa raksasa dunia yang 

multidimensi dan berkembang sangat pesat (Nirwandar, 2018). Berdasarkan catatan 

UN World Tourism Organization (WTO) pada tahun 1950 jumlah wisatawan 

mancanegara hanya 25 juta. Pada tahun 1980 menjadi 278 juta orang, pada tahun 

2000 mencapai 674 juta orang, dan pada tahun 2016 sudah mencapai 1,235 miliar 

orang. Sedangkan pada tahun 2018 mencapai 1,8 miliar wisatawan mancanegara di 

Indonesia (amm, 2019). Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan 

peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap sebuah produk khususnya aset 

kepariwisataan nasional baik alam, budaya maupun khusus/buatan (Yakub, 

Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2019). 

Indonesia telah dinobatkan sebagai Wonderful Indonesia karena memiliki potensi 

pariwisata yang sangat tinggi dan telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata pada tanggal 17-18 Januari 2011 di forum internasional pada pertemuan 

pariwisata ASEAN.  
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Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan dan memfasilitasi 

promosi pariwisata nasional sehingga sektor pariwisata mampu memberikan 

kontribusi yang cukup besar untuk Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

menyerap tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan 

produk daerah ke ajang internasional, dan lain sebagainya. Pariwisata Indonesia 

diproyeksikan menjadi penyumbang devisa bagi negara selain sektor minyak dan 

gas (migas), batu bara, dan kelapa sawit (Yahya, 2017). Berdasarkan data laporan 

kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Indonesia, sektor pariwisata 

menyumbang 10% PDB nasional (tertinggi di ASEAN), peringkat ke-4 

penyumbang devisa nasional sebesar 9,3%, penyumbang 9,8 juta lapangan 

pekerjaan, dan dalam lima tahun lapangan pekerjaan tumbuh 30%. Tercatat 

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia naik signifikan dari 

2015 – 2017. Pada 2015 sebanyak 10,41 juta, tahun 2016 menjadi 12,01 juta, dan 

tahun 2017 sebanyak 14,04 juta sampai agustus 2018, jumlah wisman mencapai 

10,58 juta. Wisatawan nusantara juga terus naik. Sejak 2015 sebanyak 256 juta, 

tahun 2016 berkembang lagi menjadi 264,33 juta, dan tahun 2017 meningkat 

menjadi 270,82 juta (Sakti, 2019). 

Sektor pariwisata mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian serta 

dapat memberikan kontribusi yang besar pada suatu negara. Hal inilah yang 

mendorong banyak negara tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah 

satu sektor pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk 

Indonesia. Harapannya, sektor pariwisata mampu meningkatkan perekonomian 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi wisata 

berkelanjutan. Namun (Yakub, Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia, 2019), pada kenyataanya hingga saat ini manfaat ekonomi 

yang diperoleh dari sektor pariwisata sering dibarengi dengan timbulnya berbagai 

masalah seperti berkurangnya sumber daya alam, masalah sosial budaya, dan 

lingkungan. Konsep pariwisata pada umumnya mengarah kepada “mass tourism” 

(pariwisata massal) yang mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan namun 

mengakibatkan sumber daya alam dan budaya dikomersialisasikan besar-besaran 

tanpa memperhatikan kelestariannya. Nilai edukasi tidak diperhatikan baik bagi 
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wisatawan sebagai tamu (guest) maupun penyedia sebagai tuan rumah (host). 

Pariwisata massal ini kemudian terbukti membawa banyak dampak negatif 

dibandingkan dampak positifnya baik bagi masyarakat lokal, kelestarian alam dan 

budaya, hingga bagi ekonomi masyarakat lokal. Hal inilah yang terjadi pada daerah-

daerah yang mengembangkan pariwisata terutama pada destinasi pariwisata yang 

sering dikunjungi wisatawan di Indonesia ( Evita, Sirtha, & Sunarta, 2012). 

Dampak negatif terhadap sosial budaya di daerah pariwisata dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: overcrowding and loss of amenities for residents, 

cultural impacts, social problems (Priono, 2011). Overcrowding and loss of 

Amenities for residents merupakan hilangnya garis batas antara penduduk lokal di 

sekitar kawasan wisata dengan wisatawan yang terlalu banyak mengakibatkan 

hilangnya kenyamanan bagi penduduk. Hal ini akibat dari adanya pihak yang 

menginginkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan sehingga menimbulkan 

kawasan wisata, ramai dan padat dengan berbagai aktivitas. Cultural impacts 

merupakan akibat mengkomersilkan budaya yang dimiliki sebagai daya tarik wisata 

dan menyuguhkan sesuai dengan keinginan wisatawan, tanpa disadari budaya 

tersebut dan sekitarnya mengalami perubahan. Hal ini dilihat dari berbagai 

perubahan dari daya tarik wisata yang dimiliki seperti gaya arsitektur, bentuk dan 

bahan material, maupun fungsi bangunannya. Ini mengakibatkan warisan budaya 

yang dimiliki semakin mengikis keberadaannya, nilai histori pun semakin 

menghilang. Social Problems merupakan adanya budaya negatif yang ditimbulkan 

akibat adanya pariwisata salah satunya yaitu budaya masyarakat yang berubah 

cenderung lebih money oriented (Urbanus & Febianti, 2017). 

Pada tanggal 1 September 2016 Menteri Pariwisata telah menetapkan 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi 

Pariwisata Berkelanjutan. Pedoman tersebut memuat kriteria dan indikator dalam 

pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan ekonomi 

untuk masyarakat lokal, optimalisasi pelestarian budaya bagi masyarakat dan 

pengunjung, serta optimalisasi konservasi lingkungan. Pedoman tersebut 

mendapatkan pengakuan internasional dari Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC). Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan 

yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka 
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panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap 

masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Pariwisata berkelanjutan 

adalah pariwisata yang mementingkan kepentingan generasi saat ini tanpa 

melupakan kepentingan generasi masa depan. Maksudnya generasi masa kini dan 

generasi masa depan kebutuhannya harus sama-sama terpenuhi. Kondisi alam harus 

sama-sama lestari, eksistensi budaya lokal harus sama lestari, serta edukasi bagi 

masyarakat lokal dalam interaksinya dengan tamu juga harus sama pentingnya 

untuk dilestarikan (Arida I. N., 2017).  

Beberapa tahun terakhir ini baru berkembang cukup pesat adalah pariwisata 

alternatif. Berkembangnya pariwisata alternatif ini merupakan reaksi dari 

munculnya dampak negatif pariwisata massal, sehingga keberadaan pariwisata 

alternatif ini cenderung lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal 

baik dari segi budaya, ekonomi dan edukasi, hingga meminimalisir dampak negatif 

perkembangan pariwisata. Selain itu pariwisata alternatif juga memberikan nilai 

edukasi bagi wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata (Arida I. S., 1998). 

 Wisata kreatif merupakan jenis wisata berkelanjutan yang muncul sebagai 

pariwisata alternatif yang memberikan nuansa lokal melalui lokal karya informal 

dan interaktif sehingga membentuk pengalaman kreatif bagi wisatawan. UNESCO 

(2006) melaporkan bahwa pariwisata kreatif merupakan generasi baru pariwisata. 

Generasi pertama pariwisata adalah wisata pantai, di mana orang-orang datang ke 

tempat wisata untuk relaksasi dan rekreasi, yang kedua adalah wisata budaya yang 

berorientasi pada wisata museum dan budaya. Permintaan terhadap keaslian dalam 

pariwisata budaya telah mengubah pendekatan dalam upaya pelestarian warisan 

budaya melalui pariwisata kreatif (Ohridska-Olson & Ivanov, 2010). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pariwisata kreatif merupakan pengembangan dari konsep 

pariwisata budaya sekaligus pelengkap dan penawaran lain dari bentuk mass 

tourism atau pariwisata massal. Pembangunan di bidang kepariwisataan 

mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 1993). 

Pariwisata kreatif muncul sebagai konsep pengembangan wisata yang dampaknya 

akan menurunkan kuantitas wisatawan namun meningkatkan kualitas dari 

wisatawan karena keterlibatan langsung dengan kegiatan didalamnya Hal ini secara 
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tidak langsung akan meningkatkan kualitas produk wisata, termasuk sustainability 

atraksi wisata yang ditawarkan. Pariwisata kreatif dapat memenuhi keinginan 

wisatawan untuk pengalaman yang lebih memuaskan dan bermakna. Kegiatan 

pariwisata kreatif dikembangkan dan disediakan oleh jaringan kreatif yang 

bertujuan menghubungkan wisatawan dan penduduk setempat. Wisata kreatif 

didefinisikan sebagai pariwisata yang menawarkan pengunjung peluang untuk 

mengembangkan potensi kreatif mereka melalui partisipasi aktif dalam kursus dan 

pengalaman belajar (Richards & Raymond, 2000). Wisata kreatif dapat dilihat 

dalam berbagai situasi di mana pengunjung, penyedia layanan dan komunitas lokal 

bertukar ide dan keterampilan dan saling mempengaruhi secara sinergis. Dalam 

pengertian ini, pariwisata kreatif merupakan sarana untuk melibatkan wisatawan 

dalam kehidupan kreatif dari destinasi, sarana kreatif menggunakan sumber daya 

yang ada, sarana untuk memperkuat identitas dan kekhasan, suatu bentuk 

ekspresi/penemuan diri, suatu bentuk edutainment- pendidikan realisasi diri, 

sumber untuk menciptakan dan menghidupkan kembali tempat wisata.  

Pada saat yang sama, banyak kota berjuang untuk menjadi lebih kreatif dan 

menampilkan diri sebagai tujuan kreatif untuk menarik orang-orang kreatif dan 

berpendidikan (Florida, The rise of the creative class, and how it is transforming 

work, leisure, community and everyday life., 2002). Dalam wisata kreatif 

dibutuhkan kelas kreatif yang akan membujuk pengunjung untuk tinggal di kota-

kota wisata kreatif, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada wilayah kreatif 

mereka, sehingga menambah produksi kreatif dan daya tarik pariwisata. Hingga 

hasil akhirnya akan memperluas produksi dan konsumsi pariwisata kreatif, ke titik 

di mana akan menjadi ceruk yang mapan di pasar pariwisata global.   

Provinsi Lampung memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan 

potensi wisata karena wilayahnya terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan, 

yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Dengan 

lokasi yang strategis ini Provinsi Lampung mempunyai peluang untuk 

memanfaatkan potensi berupa wisata yang melimpah seperti wisata alam maupun 

wisata budaya. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat itu menjadi daya tarik 

wisatawan di daerah ini dan didukung oleh akses yang mudah dan terbuka untuk 

menjaring banyak wisatawan. Provinsi Lampung memiliki konektivitas semua jalur 
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transportasi, baik laut, darat, maupun udara. Lampung bahkan telah memiliki jalan 

tol dan bandara internasional. Kondisi ini tentu baik bagi pertumbuhan ekonomi 

yang sejatinya konektivitas sebagai penunjang industri wisata.  

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang sedang fokus mengembangkan 

potensi wisata adalah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran termasuk 

wilayah yang memiliki tingkat kunjungan wisatawan tertinggi ketiga pada tahun 

2017, berikut ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara 

tahun 2017. 

 

TABEL I. 1 JUMLAH WISATAWAN PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN 

KABUPATEN TAHUN 2017 
 

 

Nama Kabupaten/Kota 

Wisatawan  

Total 

Nusantara Mancanegara 

Kota Bandar Lampung 13.169 1.004.114 1.054.283 

Kota Metro 36 16.843 16.843 

Kabupaten Lampung Selatan 6.295 857.828 864.123 

Kabupaten Lampung Timur 1.401 51.577 52.978 

Kabupaten Tulangbawang 269 21.070 21.339 

Kabupaten Lampung Tengah 749 14.261 15.010 

Kabupaten Way Kanan 0 727 727 

Kabupaten Lampung Utara 154 2.459 2.613 

Kabupaten Lampung Barat 12.077 47.364 59.441 

Kabupaten Tanggamus 3.250 9.500 12.750 

Kabupaten Pesawaran 675.344 7.653 682.997 

Kabupaten Pringsewu 0 0 0 

Kabupaten Mesuji 0 0 0 

Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan,2019 

 

Dilihat dari tabel I.1 bahwa Kabupaten Pesawaran merupakan wilayah yang 

memiliki tingkat kunjungan yang tertinggi ketiga pada tahun 2017, Kabupaten 

Pesawaran merupakan wilayah yang sangat potensial dalam usaha pengembangan 

pariwisata di Provinsi Lampung, hal ini bisa dilihat dari tingkat kunjungan 

wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang menduduki peringkat ketiga 

setelah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Selain tingkat 

kunjungan yang tinggi, kabupaten ini dekat dengan pusat kota sehingga lebih 

mudah dalam akses dan transportasi. Perbedaan dari ketiga kabupaten ini terlihat 

pada jenis wisatanya. Bandar lampung sendiri memiliki tipologi wisata teknologi 
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yang kegiatannya meliputi proses produksi kriya dan kuliner sehingga tidak heran 

jika banyak industri dan rumah-rumah makan. Kedua, Lampung Selatan sendiri 

terkenal dengan keindahan alamnya yaitu berupa pantai yang membentang 

sebanyak 17 pantai. Tertinggi ketiga adalah Pesawaran yang termasuk kedalam 

wisata budaya dan pengetahuan melalui desa wisata yang terus dikembangkan 

hingga saat ini.  

Kabupaten Pesawaran sesuai dengan peruntukannya 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 Kecamatan 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 teras rumah masing-masing. Kegiatan ini juga menjadi sumber pendapatan bagi 

masyarakat disana karena mayoritas masyarakat menenun tapis sebagai pekerjaan 

utama disamping sebagai ibu rumah tangga. 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). 

Kampung Tapis memiliki budaya lokal untuk menenun dengan alat-alat 

tradisional. Halaman rumah menjadi wadah akan keahlian menyulam para kaum 

wanita saat mengerjakan produk kain tapis. Di desa ini, para perempuan baik yang 

tua maupun yang muda mempunyai keahlian menenun secara tradisional. Bagi 

masyarakat Negeri Katon, menenun bukan hanya sebagai rutinitas belakang. Tapis 

bagi mereka adalah warisan leluhur yang harus dijaga eksistensinya Pembuatan 

tapis yang berbasis home industry sangat membantu masyarakat lokal dalam 

menambah pendapatan. Proses pengenalan dan penghasilan ekonomi dilakukan 

dengan cara pengiriman barang produksi berupa tapis ke luar kota dan provinsi 

hingga mancanegara (Pradya, 2019). Pengenalan juga dilakukan pada saat festival 

lampung berlangsung. Nyatanya penenunan tapis sudah dilakukan oleh beberapa 
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warga lokal dari tahun 1984 hingga saat ini. Kegiatan pembuatan tapis ini 

berdampak pada aktivitas ekonomi di sepanjang daerah wisata maupun didaerah 

wisata itu sendiri. Dengan mempertimbangkan potensi dan serangkaian aktivitas 

masyarakat melalui model kampung tapis, maka saya tertarik untuk belajar dan 

melakukan penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Hingga saat ini pariwisata bergeser menjadi wisata yang harus berkelanjutan 

sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sehingga wisata kreatif 

muncul sebagai alternatif penerapan wisata berkelanjutan. Dalam hal mendukung 

program pemerintah mengenai wisata berkelanjutan perlu diteliti apakah kampung 

tapis berpotensi diarahkan sebagai wisata kreatif yang merupakan alternatif dari 

pembangunan dan pengembangan dari pariwisata yang memberikan keselarasan 

antara ekonomi, sosial dan lingkungan serta edukasi bagi wisatawan guna 

menunjang pariwisata yang berkelanjutan. Sehingga kedepannya dapat 

ditindaklanjuti dalam pengembangan dan pengolahan Kampung Tapis sebagai 

wisata kreatif di Desa Negeri Katon. Penelitian ini dalam sektor pariwisata juga 

sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian terkait lokasi dan tema. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut terdapat permasalahan yang perlu diteliti, 

yaitu: Potensi Kampung Tapis Negeri Katon sebagai wisata kreatif. Dengan 

pertanyaan penelitian:  

“Bagaimana Potensi Kampung Tapis sebagai wisata kreatif di Desa 

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi potensi wisata Kampung Tapis sebagai wisata kreatif di Desa 

Negeri Katon. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Terumuskannya arahan kebijakan dari pusat, provinsi hingga kabupaten 

mengenai pengembangan pariwisata kreatif melalui program dan strategi 

pengembangan pariwisata di Desa Negeri Katon. 

2. Teridentifikasinya karakteristik kondisi eksisting Kampung Tapis baik secara 

fisik dan non-fisik sebagai kampung wisata yang berkaitan dengan wisata 

kreatif. 

3.  Teridentifikasinya potensi Kampung Tapis dari aspek penawaran (supply) 

melalui 4A (Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary) sebagai 

prasyarat wisata kreatif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai manfaat penelitian ini secara 

akademis dan manfaat penelitian secara praktik, yaitu sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian ini diharapkan 

bagi civitas akademik keilmuan sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut. Kajian mengenai wisata kreatif di Desa Negeri 

Katon juga belum pernah dilakukan penelitian. Oleh karena itu, riset ini diharapkan 

mampu menyediakan referensi baru tentang wisata kreatif di Desa Negeri Katon 

sebagai fenomena kontemporer. Setelah dilakukannya penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang wisata kreatif 

kepada masyarakat di Kampung Tapis dan meningkatkan pemahaman mengenai 

wisata kreatif. 

 

1.4.2 Manfaat Praktik 

 Dalam sisi praktik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan 

stakeholder terkait dalam perkembangan wisata kampung tapis sebagai wisata 

kreatif yang berkelanjutan terutama sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

pembangunan dalam mengembangkan wisata kreatif serta pengelolaan yang lebih 

baik. Di sisi lain dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat 

lokal yang memanfaatkan nilai jual dalam peningkatan ekonomi. Sedangkan bagi 
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peneliti sendiri, penelitian ini sebagai bagian praktik dari berbagai teori dan konsep 

yang telah dipelajari selama masa pendidikan di bangku perkuliahan. Selain itu, 

penelitian ini menjadi masukan untuk mengoptimalkan implementasi suatu rencana 

sesuai dengan karakteristik dan kondisi sasaran perencanaan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah berisi tentang batasan wilayah 

studi yang ingin diteliti pada penelitian yang dilakukan, sedangkan ruang lingkup 

materi berisi tentang penjelasan mengenai batasan materi penelitian yang akan 

dibahas. 

 

1.5.1 Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Tapis Desa Negeri Katon Kecamatan 

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Negeri Katon merupakan bagian 

dari wilayah Kabupaten Pesawaran yang terletak disebelah Utara Kabupaten 

Pesawaran. Lokasi ini diambil karena satu-satunya kampung wisata tapis yang telah 

disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran hal ini didukung oleh 

potensi wisata budaya yang dimiliki dan penghargaan yang diperoleh dari Pesona 

Indonesia serta lokasi yang strategis dikarenakan dekat dengan pusat kota yaitu 

Bandar Lampung. 

Kecamatan Negeri Katon memiliki luas wilayah pemerintahan seluas 

142,12 Km² yang beribukota di desa Negeri Katon dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Lampung Selatan 
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sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2020 

 

GAMBAR 1. 1 PETA ADMINISTRASI DESA NEGERI KATON
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Desa Negeri Katon terletak pada batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: 

• Sebelah Utara  : Desa Halangan Ratu dan Trisno Maju 

• Sebelah Timur  : Tanjung Rejo 

• Sebelah Selatan  : Keagungan Ratu 

• Sebelah Barat  : Desa Nowo Rejo dan Lumbi Rejo 

Desa Negeri Katon memiliki luas wilayah sebesar 360 Ha atau memiliki luas 

sebesar 2,95% dari luas total Kecamatan Negeri Katon. Desa Negeri Katon 

memiliki karakteristik topografi yang datar dan tinggi rata-rata dari permukaan laut 

adalah 200m. Desa Negeri Katon terbagi menjadi 4 Dusun dan 11 RT dengan 

jumlah penduduk sebesar 2497 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 693,61 per 

Km2. Desa Negeri Katon berjarak 3 Km dari ibukota kecamatan dan 13 Km dari 

ibukota Kabupaten Pesawaran.  

 

1.5.2 Lingkup Materi 

Lingkup materi dalam penelitian ini adalah konsep wisata kreatif yang 

merupakan alternatif dalam pengembangan wisata berkelanjutan dengan kriteria 

wisata kreatif berupa Experiental richness, Environmental responsibility, Cultural 

sensivity, Local economic yang terdapat dalam aspek wisata berkelanjutan 

(Haryanto, 2014). Konsep wisata kreatif terdapat 5 tipologi wisata kreatif antara 

lain: berbasis budaya kehidupan masyarakat, berbasis teknologi, berbasis 

pengetahuan, berbasis olahraga, berbasis seni (Yani,2012). Namun pada penelitian 

ini digunakan tipologi budaya kehidupan masyarakat dan pengetahuan yang identik 

dengan kekhasan lokal baik dari segi fisik dan non fisik dimana yang menjadi daya 

tarik wisata utamanya adalah sejarah kegiatan budaya yang dianut dan kegiatan 

yang memberikan pengetahuan melalui inovasi yang dihasilkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi Kampung Tapis 

sebagai wisata kreatif dengan menggunakan komponen dari sisi penawaran 

pariwisata 4A menurut Cooper (1995: 81) dalam Setiawan (2015) yaitu attraction, 

accessibility, ancillary, dan amenities. Selain itu, dalam penelitian ini juga 

menggunakan karakteristik kampung tapis dari sisi fisik dan non-fisik seperti pola 

pemukiman, karakter bangunan, sarana pelayanan umum, mata pencaharian, 
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akulturasi budaya, adat-istiadat, tradisi dan gaya hidup serta arahan kebijakan yang 

ditetapkan melalui program dan strategi dari tingkat nasional hingga daerah untuk 

mengidentifikasi potensi Kampung Tapis sebagai wisata kreatif dalam mendukung 

wisata berkelanjutan di Desa Negeri Katon.
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1.6 Kerangka Berpikir 

 

Bagaimana potensi kampung tapis sebagai wisata kreatif di Desa Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran? 

Mengidentifikasi potensi kampung tapis sebagai wisata kreatif di Desa Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran? 

 

Data sekunder dan primer Data sekunder dan primer Data Primer 

Observasi dan wawancara Observasi dan wawancara Survei instansi dan 

wawancara 

Analisis deskriptif 

Analisis konten 
Analisis skoring 

Teridentifikasi potensi 

wisata kampung tapis dalam 

penerapan aspek 4A sebagai 

prasayarat wisata kreatif 

Memamahami arahan 

kebijakan mengenai wisata 

kreatif yang mendukung 

wisata berkelanjutan melalui 

program dan strategi 

pengembangan. 

Memberikan 

gambaran/profil mengenai 

karakteristik fisik dan non-

fisik kampung tapis yang 

berkaitan dengan wisata 

kreatif 

Terumuskannya arahan 

kebijakan mengenai Kampung 

Tapis berupa program dan 

strategi pengembangan wisata 

kreatif 

Teridentifikasinya 

karakteristik Kampung 

Tapis sebagai kampung 

wisata yang berkaitan 

dengan wisata kreatif  

Latar Belakang 

Rumusan Masalah 

Tujuan 

Sasaran 

Metode Analisis 

Output 

a. Menurut RTRW Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten yang sedang konsen dalam 

pengembangan sektor pariwisata 

b. Desa Negeri Katon merupakan satu-satunya desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pesawaran sebagai Kampung Tapis pada tahun 2018 

c. Kampung Tapis memiliki keunikan dalam pembuatan tapis dengan alat-alat tradisional dan 

menghasilkan berbagai produk inovasi 

d. Keunikan Kampung Tapis melalui budaya dan gaya hidup yang dianut dapat menjadi daya tarik 

wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata kreatif. 

e. Belum adanya rencana pengembangan Kampung Tapis sebagai sebagai wisata kreatif di Desa 

Negeri Katon 

• Tinjauan literatur  

• Kebijakan nasional, 

provinsi dan daerah 

Fisik 

• Posisi dalam Konstelasi 

Regional 

• Lanscape Alami 

• Sarana Pelayanan Umum 

Non-Fisik: 

• Demografi 

• Kebudayaan 

Industri Tapis dan Nilai 

Kerajinan 

• Attraction 

• Accessibility 

• Aminities 

• Ancillary  

Teridentifikasinya potensi 

wisata kreatif kampung tapis 

dari aspek 4A sebagai 

prasyarat wisata kreatif  
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1.7 Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini akan menjelaskan metodologi penelitian secara rinci dan 

sistematis. Bagian metodologi penelitian ini akan membahas metode pendekatan 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan metode 

analisis data. 

 

1.7.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi wisata Kampung Tapis 

sebagai wisata kreatif di Desa Negeri Katon dengan menggunakan pendekatan 

deduktif, dimana pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika 

untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (conclusion) berdasarkan seperangkat premis 

yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan 

dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (going from the general to the 

specific). Pendekatan ini dilakukan ketika teoritik dan kemudian mendapatkan 

konfirmasi secara hipotesis atau observasi disesuaikan dengan kasus di lapangan (Uha, 

2013). Metode diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah terangkum 

dalam bab I, pada ketiga sasaran dapat dijawab melalui metode deskriptif. Strategi ini 

dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapat data kualitatif, dalam hal 

ini menggunakan survei dan wawancara.  

Jadi, tahap pertama melakukan wawancara dan observasi lalu menganalisis data 

kualitatif untuk mengetahui potensi Kampung Tapis sebagai destinasi wisata kreatif 

dalam mendukung wisata berkelanjutan melalui arahan pengembangan, karakteristik 

Desa Negeri Katon secara fisik dan non-fisik yang sesuai dengan wisata kreatif, dan 

penerapan konsep 4A sebagai prasyarat wisata kreatif selanjutnya akan dilakukan 

penyebaran skala atau instrumen penelitian dan menganalisis data kuantitatif untuk 

mengetahui potensi wisata kreatif di Kampung Tapis di Desa Negeri Katon. 

Pada penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab 

sasaran pertama dan kedua mengenai kebijakan mengenai pengembangan wisata 

kreatif melalui wawancara dengan stakeholder dan karakteristik Kampung Tapis 

sebagai wisata kreatif melalui observasi lapangan dan wawancara serta sasaran ketiga 
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dengan metode kuantitatif dalam penentuan potensi melalui penerapan konsep 4A 

sebagai prasyarat wisata kreatif. 

 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data  

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data sekunder dan primer.  Data 

sekunder berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan di website resmi dan dinas-dinas 

OPD yang berkaitan dengan penelitian dilakukan sedangkan data primer diperoleh 

dengan cara wawancara dan observasi. 

 

1.7.2.1 Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melalui studi literatur dan 

survei kelembagaan untuk mengetahui arahan mengenai strategi dan program 

pengembangan pariwisata kreatif di Desa Negeri Katon yang telah terinci pada tabel 

berikut: 

 

TABEL I. 2 KEBUTUHAN DATA SEKUNDER 
 

No Dokumen Data Sumber Data 

1. Kecamatan Negeri Katon 

dalam angka 

Data mengenai 

gambaran umum Desa 

Negeri Katon 

Website resmi BPS Kabupaten 

Pesawaran 

2. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pesawaran 

Data mengenai rencana 

pembangunan di Desa 

Negeri Katon 

Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Kabupaten 

Pesawaran (JDIH) Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran 

3. Rencana Detail Tata Ruang 

Kabupaten Pesawaran 

Data mengenai rencana 

pembangunan di Desa 

Negeri Katon 

Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Kabupaten 

Pesawaran (JDIH) Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran 

4. RIPPDA Kabupaten 

Pesawaran 

Data mengenai rencana 

pembangunan 

pariwisata di Kabupaten 

Pesawaran dan Desa 

Negeri Katon 

Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Kabupaten 

Pesawaran (JDIH) Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 
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1.7.2.2 Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui survei wawancara 

dan dokumentasi lokasi penelitian di Desa Negeri Katon. 

1. Wawancara  

Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan wawancara semi-

struktur (Semistructucture Interview), yaitu wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan, 

namun teknik wawancara ini sudah termasuk kategori in-depth interview. 

Sugiyono,2018 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan wawancara semi-struktur ini, 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap 

untuk pengumpulan datanya seperti pada teknik wawancara terstruktur. Tujuan dari 

teknik wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dimana narasumber akan diminta pendapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Dalam melakukan wawancara semi-struktur ini, peneliti perlu mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber. 

2. Observasi  

Perolehan data dan informasi dengan cara observasi dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung karakteristik kawasan wisata Kampung Tapis di Kecamatan 

Negeri Katon, karakteristik wisata Kampung Tapis berupa pola kegiatan wisatawan, 

karakteristik masyarakat di sekitar kawasan wisata dan potensi serta permasalahan 

yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang wisata dan 

pemanfaatan ruang dan seberapa besar keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan 

wisata di Kampung Tapis. 

 

TABEL I. 3 KEBUTUHAN DATA PRIMER 
 

No. Aspek Jenis Data Bentuk Data Sumber 

1. 

 

Biofisik Kondisi Lokasi Studi Lokasi, luas, akses, 

transportasi dan batas 

wilayah lokasi studi 

Desa Negeri 

Katon 

Survei 

Pola permukiman Peta pola permukiman 

ruang kampung Tapis 

Survei 
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No. Aspek Jenis Data Bentuk Data Sumber 

2 Sosial dan 

Budaya 

Kependudukan Data Kependudukan Desa Negeri 

Katon 

Kelembagaan 

masyarakat 

Data lembaga masyarakat Ketua RW 

Aktivitas budaya dan 

adat istiadat 

Deskripsi aktivitas 

budaya masyarakat 

Survei 

Ketua RT 

Tokoh-tokoh 

masyarakat 

3 Wisata Atraksi wisata Data Keberagaman 

kebudayaan lokal 

(kegiatan adat, kesenian 

lokal, kerajinan lokal) 

Survei 

Tokoh-Tokoh 

Mayarakat 

Karakter bangunan dan 

persebaran pengrajin 

tapis 

Survei 

Integrasi daya tarik Ketua RT 

Pengelola 

Fasilitas dan 

Aksessibilitas wisata 

Data sarana pelayanan 

umum 

Kepala Desa 

Pengelola 

Survei 

Program wisata Deskripsi program wisata Pengelola 

4. Legal Kebijakan pengelola Kebijakan pariwisata Kepala Desa,  

5.  Pengelola  Program Pengelolaan Deskripsi Program Kepala RW 

Pengelola 

Komunitas lokal 
Organisasi pengelola Deskripsi organisasi 

Kegiatan pengelola Deskripsi kegiatan 

Sumber: Penulis, 2019 

 

1.7.3 Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa: 

“purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.” Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah 

karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang 

diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan 

pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh 

sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut Raco, Richard.J (2010:109) 
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dalam Muhamad Ramdani (2015) mengatakan bahwa ada kriteria dalam pemilihan 

informan atau partisipan, yaitu: 

Pertama, partisipan  

Kedua, mereka yang adalah mereka yang tentunya memiliki informasi yang 

dibutuhkan. memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya atau meberikan 

informasi yang dibutuhkan.  

Ketiga, yang benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa tersebut, dalam arti mereka 

mengalaminya secara langsung.  

Keempat, bersedia untuk ikut serta diwawancarai.  

Kelima, mereka harus berada tidak dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan 

kesadaran akan keterlibatan.   

Berikut kriteria informan/partisipan di Desa Negeri Katon: 

1. Pemerintah yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan Desa Negeri 

Katon 

2. Tokoh masyarakat lokal yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Desa Negeri 

Katon 

3. Tokoh masyarakat lokal yang berkecimpung dalam mengelola dan mengembangkan 

wisata 

4. Tokoh masyarakat yang memiliki industri tapis skala rumah tangga  

Berikut adalah yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: 

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran 

2. Kantor Kecamatan Negeri Katon 

3. Kantor Pekon Negeri Katon 

4. Tokoh sejarah Desa Negeri Katon 

5. Pemangku kepentingan wisata di Kampung Tapis 

6. Masyarakat yang memiliki industri tapis skala rumah tangga  

 

1.7.4 Metode Analisis Data 

Dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder, data tersebut selanjutnya 

dikelola sesuai dengan jenis data. Untuk melakukan analisis terkait potensi wisata 
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kreatif dalam mendukung wisata berkelanjutan di Kampung Tapis beberapa metode 

analisis yang digunakan untuk menjawab tiga sasaran yang telah dirumuskan. Pada 

sasaran satu menggunakan analisis konten sedangkan pada sasaran dua menggunakan   

menggunakan analisis deskriptif naratif serta menggunakan analisis skoring untuk 

sasaran ketiga. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing pengelolaan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan sasaran. 

1. Sasaran 1 (Terumuskannya arahan kebijakan mengenai wisata Kampung 

Tapis berupa program dan strategi pengembangan yang berkelanjutan di 

Desa Negeri Katon) 

Pada sasaran pertama digunakan analisis isi sebagai sebuah alat penelitian yang 

fokus pada konten aktual. Hal ini digunakan untuk mengetahui mengenai program-

program dan strategi dalam pengembangan wisata di Desa Negeri Katon yang akan 

diperoleh melalui data sekunder dan primer dengan pengambilan data berupa dokumen 

rencana dari tingkat nasional hingga daerah yang akan didukung oleh wawancara 

kepada Dinas Pariwisata dan Kepala daerah kecamatan dan kelurahan. 

Guba dan Lincoln (Satori dan Komariah, 2009:157) mengemukakan lima prinsip 

dasar analisis isi.  

1. Proses mengikuti aturan, setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur 

yang disusun secara eksplisit.  

2. Analisis isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan 

kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar 

aturan yang taat asas.  

3.  Analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi.  

4. Analisis isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi, jika peneliti akan 

menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan.  

5. Analisis isi dapat dianalisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan 

dengan analisa kualitatif. 

2. Sasaran 2 (Teridentifikasinya karakteristik kondisi eksisting Kampung Tapis 

baik secara fisik dan non-fisik sebagai kampung wisata yang berkaitan dengan 

wisata kreatif)  
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Sasaran ini menggunakan jenis penelitian deskriptif naratif, dikarenakan ada 

beberapa pertimbangan di antaranya adalah: penelitian ini bersifat menggambarkan, 

menguraikan suatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan serta angka-angka. Analisis ini 

akan mendeskripsikan karakteristik dari Desa Negeri Katon yang dibagi atas dua yaitu 

fisik dan non fisik sesuai dengan wisata kreatif yang ada di preseden. Data mengenai 

karakteristik akan diperoleh secara primer melalui observasi dan wawancara kepada 

instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat sejarawan dan survei lapangan. 

3. Sasaran 3 (Teridentifikasinya potensi Kampung Tapis dari aspek 4A 

(Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary) sebagai prasyarat wisata 

kreatif).  

Analisis akhir dari penelitian ini adalah analisis dengan teknik skoring dan analisa 

klasifikasi. Skoring digunakan untuk menentukan klasifikasi tingkat potensi obyek 

wisata. Teknik skoring dan klasifikasi dimulai dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pemilihan indikator dan variabel penelitian  

Indikator variabel penelitian berdasarkan kriteria penelitian wisata kreatif yang 

dikeluarkan oleh beberapa para ahli kemudian dibuat dalam sintesis variabel dengan 

modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi kepariwisataan daerah penelitian. 

Adapun variabel yang digunakan antara lain: Attraction, Accessibility, Amenities dan 

Ancillary. Variabel yang digunakan sebanyak 17 variabel melalui hasil sintesis variabel 

yang telah ditentukan oleh para ahli(terlampir) 

Analisis skoring merupakan cara yang digunakan untuk menentukan klasifikasi 

dari potensi wisata kreatif di Desa Negeri Katon. Pada sasaran 3 dilakukan pemberian 

skor relatif 1 sampai 3 untuk setiap variabel penelitian. Pemberian nilai 1 sampai 3 

dilandasi oleh metode expert judgment yaitu penilaian yang dibuat berdasarkan 

seperangkat kriteria yang ditentukan para ahli/ orang yang berpengalaman. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah perhitungan. Untuk perhitungan lebih dalam 

dijelaskan pada bab 4 pada sasaran ke-3. 

 


