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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pemaparan teori analisis yang berisi mengenai 

substansi penelitian, teori analisis yang digunakan mengenai materi dan sintesa 

penelitian untuk merumuskan variabel-variabel yang akan digunakan untuk 

menentukan potensi yang dimiliki Kampung Tapis sebagai wisata kreatif di Desa 

Negeri Katon. Penulisan proposal ini ditunjang dengan kajian pustaka terdahulu. 

 

2.1 Pariwisata 

Pariwisata adalah gejala yang ditimbulkan dari perjalanan orang asing 

serta penyediaan tempat tinggal sementara yang tidak ada hubungannya dengan 

pencarian nafkah (Yoeti, 1983). Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan 

seseorang yang menginap di sebuah tempat di luar tempat tinggal biasanya yang 

terjadi tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan bukan untuk bekerja ataupun tujuan 

lainnya (World Tourism Organization 1999). Pariwisata menurut Suwantoro 

(1997:3) merupakan sebuah proses bepergian sementara yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan untuk 

melakukan wisata didasari pada kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, 

agama, kesehatan maupun dorongan lainnya untuk sekedar ingin tahu, menambah 

pengalaman ataupun belajar. Pendapat mengenai pariwisata diatas meskipun tidak 

sepenuhnya sama, namun dapat diambil beberapa pokok dari definisi mengenai 

pariwisata tersebut. Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu tempat 

ketempat lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bukan untuk 

mencari pekerjaan dan biasanya tidak lebih dari satu tahun. 

Pariwisata memiliki kebijakan yang memberikan filsafat dasar untuk 

pembangunan dan menentukan arah pengembangan destinasi wisata dimasa depan. 

Dalam pelaksanaan pengembangan wisata diperlukan perencanaan sebagai bahan 

pertimbangan. Menurut Inskeep (1991:29), terdapat beberapa pendekatan yang 

menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata yaitu: 



23 
 

    
 

1. Continuous Incremental and Flexible Approach, dimana perencanaan dilihat 

sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan 

memonitor feedback yang ada. 

2. System Approach, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan 

perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem. 

3. Comprehensive Approach, pendekatan ini melibatkan semua aspek dari 

pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan 

lingkungan serta implikasi sosial ekonomi sebagai pendekatan holistik. 

4. Integrated Approach, pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai 

sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan 

pada area. 

5. Environmental and sustainable development approach, pariwisata 

direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni dimana sumber daya alam 

dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat 

lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada 

pendekatan ini. 

6. Community Approach, pendekatan ini menekankan pada pentingnya 

memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses 

pengambilan keputusan pariwisata untuk dapat meningkatkan yang diinginkan 

dan kemungkinan perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan 

manfaatnya terhadap sosial ekonomi. 

7. Implementable Approach, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan 

rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan dengan 

teknik yang digunakan adalah teknik implementasi termasuk pengembangan, 

program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi. 

8. Application of systematic planning approach, pendekatan ini diaplikasikan 

dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas. 

 

2.2 Desa Wisata  

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), desa wisata merupakan suatu 

area permukiman yang berada di kawasan perkotaan atau pedesaan yang 
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menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian lingkungannya 

baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan aktivitas 

keseharian. Selain itu, desa wisata biasanya mengembangkan kegiatan 

perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan misalnya atraksi, 

akomodasi, kuliner, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Menurut Rafani 

(2013), beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan 

sistem sosial budaya turut mewarnai sebuah kawasan kampung wisata. Faktor 

lainnya yaitu faktor alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan 

salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.  

Desa wisata merupakan destinasi khusus yang artinya bukan destinasi 

wisata untuk semua kalangan masyarakat seperti objek wisata modern lainnya, 

melainkan jenis wisata nostalgia dan edukasi yang memiliki sasaran wisatawan dari 

kelompok masyarakat dari perkotaan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar pangsa pasarnya adalah kalangan masyarakat yang dulunya adalah 

masyarakat desa yang sekarang tinggal di lingkungan perkotaan namun dengan 

adanya kampung wisata ini wisatawan masih dapat menikmati suasana seperti di 

perdesaaan. Suasana kehidupan desa yang dapat dirasakan dan dilihat kembali 

adalah hal yang menjadikan hidup menjadi lebih segar (refresh) dan lebih kreatif 

produktif (recreat) (Alfred, 2017). 

Menurut World Trade Organization tahun 1990, pengembangan desa 

wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan 

ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah pedesaan, disamping perlu 

didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar diatas, juga harus 

dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat desa setempat. 

Pengembangan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan sebagai 

aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian 

desa tersebut. Suatu desa dalam pengembangannya atraksi wisata harus 

disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di desa tersebut. 

Wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut harus mengikuti tata cara dan adat 

istiadat yang berlaku di desa tersebut. 
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b. Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa. 

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa 

yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang 

ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik 

untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana 

jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan 

sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada 

sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan. 

c. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lanskap 

serta material yang digunakan dalam pembangunan harus menonjolkan ciri khas 

desa tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah 

setempat. Bahan-bahan/material yang digunakan untuk bangunan rumah, 

interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan 

nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-

bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya 

hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami 

sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik 

desa yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan. 

d. Memberdayakan masyarakat desa wisata. Unsur penting dalam pengembangan 

desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang 

ada di desa tersebut. Pengembangan wisata membuat masyarakat desa 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. 

Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk 

pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan 

masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah 

penduduk (homestay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu 

wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan 

kesenian, dan lain sebagainya. 

e. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan. 

Pembangunan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan kapasitas 

desa tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip 
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pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari 

pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan 

menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada 

kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya 

tarik desa tersebut. 

 

2.3 Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)  

Menurut (Mahdayani, 2009) untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan 

diperlukan rasa tanggung jawab dan tidak mengakibatkan kerusakan alam dan 

budaya serta menghormati adat istiadat destinasi wisata. Wisata berkelanjutan juga 

dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah 

dengan mengoptimalkan potensi kawasan pariwisata serta meningkatkan 

penyediaan jasa sekitar kawasan wisata (Satria, 2009). Selain berfokus pada 

penjagaan terhadap keaslian suatu daerah (baik alam maupun adat istiadat), 

pariwisata berkelanjutan juga bisa sebagai alternatif untuk meningkatkan 

pendapatan suatu daerah. 

Menurut (Chamdani, 2018) pembangunan pariwisata berkelanjutan 

merupakan upaya terpadu dan terorganisir guna mengembangkan kualitas hidup 

melalui pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan 

budaya secara berkelanjutan. Hal tersebut akan terealisasi dengan benar dengan 

sistem pemerintahan yang baik (good governance), yang terlibat aktifnya dan 

seimbang dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan pariwisata 

merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara 

terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang 

diarahkan menuju ke suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih 

baik atau diinginkan. Sustainable Tourism merupakan suatu konsep yang dijadikan 

sebagai pedoman untuk mengembangkan pariwisata suatu daerah dan yang akan 

memberikan banyak manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Berdasarkan pada pemaparan mengenai pengertian dari sustainable 

tourism dari berbagai sumber, maka penulis menyatakan bahwa sustainable tourism 

atau pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep dalam upaya pengembangan 

pariwisata jangka panjang yang harus memperhatikan keaslian dari suatu daerah 
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baik itu alam dan adat-istiadat dengan pelibatan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial 

dan lingkungan yang kedepannya diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya. 

Dalam pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan yang mengedepankan 

pendekatan keterlibatan masyarakat lokal dapat berpegang pada beberapa prinsip, 

antara lain (Arida,2012):  

a. Kualitas pengalaman berwisata (Quality of experience), melingkupi rasa 

keingintahuan, keunikan dan imajinasi wisatawan (konsumen). 

b. Kualitas sumber daya (Quality of resources), melingkupi kebutuhan 

lingkungan, pengelolaan kapasitas dan pemeliharaan sumber daya wisata itu 

sendiri. 

c. Kualitas masyarakat lokal (Quality of local people), melingkupi keterlibatan 

masyarakat lokal, dampak sosial masyarakat dan kelangsungan kehidupan 

perekonomian masyarakat disekitar kawasan. 

Dalam prinsip tersebut menekankan bahwa kualitas sumber daya (dalam hal ini 

merupakan daya tarik wisata) harus mempunyai daya saing yang tinggi. 

Pengembangan kepariwisataan akhir-akhir ini tidak hanya didasari oleh daya saing 

daya tarik yang tinggi namun juga keterlibatan masyarakat lokal yang lebih 

mendukung nilai daya saing pariwisata di suatu daerah. Adanya keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pariwisata tidak hanya memberikan nilai manfaat secara 

langsung kepada masyarakat tetapi juga memberikan nilai keunikan dan khas pada 

sebuah pengembangan kepariwisataan di suatu daerah. Dukungan budaya, adat 

istiadat dan aktifitas sehari-hari masyarakat memberikan ciri khas yang unik dan 

spesifik dibanding masyarakat daerah lain. Sehingga wisatawan yang datang ke 

sebuah kawasan wisata mempunyai pengalaman yang berbeda dalam berwisata. 

Hal inilah yang menjadi pengalaman unik dan tidak dapat ditemui di daerah lain. 

Hal tersebutlah yang membentuk citra/ image dari sebuah kawasan wisata di mata 

wisatawan, terutama dalam pemasaran dan promosinya dalam konteks responsible 

marketing yang lebih menekankan pada keberlanjutan lingkungan fisik dan budaya 

dalam mengembangkan kepariwisataan. 
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2.4 Pariwisata Alternatif 

Pariwisata alternatif adalah suatu bentuk pariwisata yang menggunakan 

nilai-nilai alam, sosial dan nilai-nilai masyarakat serta memungkinkan masyarakat 

lokal dan wisatawan menikmati interaksi yang positif dan bermanfaat serta 

menikmati pengalaman secara bersama-sama (Eadington & Smith, 1992:3). 

Pariwisata alternatif dapat memberikan sesuatu yang berbeda dengan pariwisata 

konvensional yang identik dengan pariwisata massal yang telah menyebabkan 

kebisingan, polusi dan hal-hal negatif lainnya. Kegiatan-kegiatan pariwisata 

alternatif dapat berupa: mempelajari sosial budaya orang lokal seperti belajar 

menari, bahasa, memasak makanan lokal, jalan-jalan menikmati keindahan suasana 

kehidupan alam pedesaan, dan kegiatan -kegiatan lain yang jauh dari suasana bising 

dan polusi (Eadington & Smith, 1992:135). 

Pariwisata alternatif juga muncul akibat kejenuhan terhadap pariwisata 

massal yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan sosial, serta tidak 

memperhatikan keberlanjutan dari objek wisata itu sendiri. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pariwisata alternatif merupakan kecenderungan baru dari 

bentuk pariwisata yang dikembangkan selama ini, yang memperhatikan kualitas 

pengalaman yang diperoleh wisatawan, kualitas lingkungan, dan kualitas sosial 

budaya masyarakat setempat serta kualitas lingkungan, dan kualitas pengalaman 

yang dikembangkan selama ini, yang memperhatikan kualitas sosial budaya 

masyarakat setempat serta kualitas hidup masyarakat lokal (host) Valene, (1992). 

 

2.5 Pariwisata Kreatif 

Menurut International Conference on Creative Tourism (ICCT) tahun 

2008 Pariwisata kreatif merupakan pariwisata alternatif yang berasal dari 

pengembangan wisata budaya dan wisata minat khusus. Wisata kreatif, adalah 

perjalanan menuju ke tempat yang memiliki pengalaman asli dan menarik 

(hati/perasaan) dengan cara berpartisipasi dalam belajar seni, budaya, atau karakter 

khusus dari sebuah tempat, serta menyediakan hubungan/interaksi dengan 

penduduk yang tinggal dan membentuk budaya kehidupannya. Pariwisata ini 

menawarkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas konsumen dengan 

aktif berpartisipasi dalam pengalaman pelatihan dan pembelajaran terkait dengan 
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karakteristik tempat tujuan liburan yang mereka pilih (Richard and Wilson, 2007). 

Wisata kreatif melibatkan turis dalam kehidupan budaya dari sebuah destinasi dan 

mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang berbeda (kerajinan, seni, kuliner, dan 

kegiatan kreatif lainnya) yang kemudian membentuk hubungan yang erat antara 

turis, penduduk lokal, dan budaya (Richard dan Raymon, 2000). Dari pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa wisata kreatif adalah wisata yang menawarkan 

kesempatan pengembangan kreativitas konsumen dengan pembelajaran bersama 

penduduk setempat terkait dengan kehidupan dan budaya lokal sehingga 

terbentuknya pengalaman bagi wisatawan melalui partisipasi yang dilakukan dari 

interaksi wisatawan dan masyarakat lokal. 

Sebuah destinasi wisata kreatif harus memenuhi beberapa aspek penting 

diantaranya adalah sumber daya manusia kreatif dan berkemampuan spesifik 

(keahlian khusus dan atau pengalaman), memiliki lingkungan destinasi pariwisata 

kreatif, terdapat infrastruktur pariwisata kreatif, serta kelembagaan pariwisata 

kreatif (Hermantoro, 2011). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

(1) Sumber daya manusia kreatif dan spesifik sangat penting dalam sebuah destinasi 

wisata karena dengan ide-ide yang dimiliki dapat memecahkan masalah secara 

kreatif ataupun pemasaran yang kreatif. Manusia yang kreatif dan spesifik ini 

biasanya mengklaster(mengelompok) menjadi komunitas tersendiri karena 

keragaman dan inovasi yang tinggi. Untuk mengetahui daya tahan sebuah 

komunitas kreatif pada sebuah tempat dapat dilihat melalui kontribusi tenaga 

kerja di sektor industri kreatif dan keanekaragaman (Florida,2002). 

(2) Karakter lokasi wisata kreatif merupakan lingkungan yang mampu 

menggambarkan aktivitas kreatif secara dominan maupun atraksi wisata kreatif 

yang ditawarkan sebuah destinasi wisata didukung oleh arsitektur yang didesain 

dengan baik, dan tempat yang menarik bagi publik. Atmosfer destinasi wisata 

kreatif terdiri dari aspek non fisik dan fisik. Aspek non fisik terdiri dari aktivitas 

kreatif dan kebudayaan yang masih ada dan mengakar dalam masyarakat. 

Sedangkan aspek fisik dapat dirasakan melalui arsitektural kawasan.  

(3) Sarana pariwisata kreatif merupakan merupakan wadah bagi masyarakat untuk 

menuangkan ide-ide kreatifnya. Sarana kreatif berupa bangunan dan institusi 

pendidikan (tempat pelatihan dan penelitian), fasilitas kebudayaan (museum, 



30 
 

    
 

galeri seni, ruang pertunjukan, wadah aktivitas kebudayaan), dan tempat 

pertemuan/interaksi (public space/taman, balai pertemuan) (Landry, 2006). 

(4) Kelembagaan pariwisata kreatif diperlukan untuk membangun dan mengelola 

kegiatan wisata. Kelembagaan wisata kreatif berasal dari internal (organisasi 

pengelola, komunitas non-profit dan komunitas profit) dan eksternal 

(pemerintah/regulator). Wisata kreatif juga harus memenuhi beberapa faktor 

diantaranya adalah adanya industri kreatif; keberagaman budaya global; 

penawaran kebudayaan lokal yang unik dan kesenian/kerajinan lokal; 

infrastruktur wisata, sumber daya wisata, dan keramahan (Ohridska-Olson dan 

Ivanov 2011, 4). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

(1) Industri kreatif menjadi faktor penting dalam sektor pariwisata, khususnya 

wisata kreatif. Industri kreatif adalah industri eksplorasi ide menjadi 

produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Industri kreatif menjadi 

daya tarik wisata kreatif. Industri kreatif digunakan untuk 

mempromosikan destinasi wisata serta untuk meningkatkan daya tarik dan 

daya saingnya (OECD dalam Ohridska-Olson dan Ivanov 2011:8). 

Sebagai daya tarik wisata, industri kreatif yang ada tidak hanya sekedar 

ada, namun harus terdapat kegiatan yang memberikan pengalaman yang 

lebih penting daripada sekedar membawa pulang souvenir ke rumah. 

Pengalaman tersebut didapatkan dari penciptaan bersama (produk) antara 

pengunjung dengan masyarakat. Daya tarik wisata kreatif dinilai dari 

keunikannya keberagaman pilihannya, kualitasnya, serta kemudahan 

mengaksesnya. Daya saing dari industri kreatif dalam wisata kreatif juga 

perlu dipertimbangkan. Daya saing dapat diukur dengan indikator usaha 

industri kreatif. Indikator usaha industri kreatif dapat dilihat dari 

membandingkan jumlah usaha industri kreatif dengan lapangan kerja 

lainnya. Usaha industri kreatif minimal memiliki 5-15% dari total 

lapangan kerja serta 40-50% tenaga kerja (Evans, 2009). Industri kreatif 

baik tradisional maupun baru terdiri dari arsitektur, seni pertunjukan, seni 

visual dan seni grafis, desain, penerbitan, kuliner dan keahlian memasak, 

permainan interaktif, media, fashion, musik, fotografi, jurnalistik dan 
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sastra, layanan iklan dan komunikasi pemasaran, pariwisata (Santagata, 

2009). 

(2) Keberagaman budaya global merupakan faktor penting wisata kreatif. 

Wisata kreatif menawarkan interaksi dengan budaya setempat sebagai 

salah satu daya tarik utama karena mampu memberikan pengalaman 

tersendiri yang tidak dapat dinikmati di tempat lain. Kebudayaan (dalam 

bentuk intangible) mampu menjadi pembeda di jaman globalisasi yang 

serba seragam (UNESCO, 2003). Semakin beragam daya tarik yang 

ditawarkan maka akan semakin menarik dan semakin cepat tumbuh 

sebuah wisata kreatif (Castells dalam Richards dan Marques, 2012). 

Menurut Koentjaraningrat (2002) kebudayaan adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Terdapat 

tujuh unsur budaya menurut Koentjaraningrat yang terdiri dari sistem 

religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem 

mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan peralatan bahasa dan 

kesenian. Semua unsur budaya tersebut terwujud dalam bentuk sistem 

adat-istiadat (kompleks budaya, tema budaya, gagasan), sistem sosial 

(aktivitas sosial, kompleks sosial, pola sosial, tindakan), dan unsur-unsur 

kebudayaan fisik (benda kebudayaan). 

(3) Penawaran kegiatan kebudayaan/ adat, kesenian dan kerajinan lokal yang 

unik pasti dimiliki oleh tiap komunitas. Saat sebuah wayang dibuat 

dengan bahan dan teknik memahat yang berbeda atau satu baris dalam 

sebuah lagu dinyanyikan berbeda merupakan budaya lokal yang 

merepresentasikan sumber daya yang dimiliki destinasi wisata tersebut. 

Teknologi tradisional, kerajinan, kesenian, dan ekspresi artistik lainnya 

dapat dikenal dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Keunikan dalam 

karakteristik adalah satu dari sumber daya utama dalam wisata kreatif dan 

merepresentasikan faktor penawaran wisata kreatif bagi wisatawan 

domestik maupun mancanegara. 

(4) Infrastruktur wisata, sumber daya wisata, dan keramahan berperan penting 

dalam wisata kreatif. Berdasarkan the Country Branding Index, 2009 
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dalam Ohridska-Olson dan Ivanov (2011, 9) keaslian dalam wisata kreatif 

adalah hal yang sangat penting namun tidak akan dapat berjalan dengan 

baik apabila tidak ada dasar-dasar infrastruktur wisata (baik secara fisik 

maupun non fisik). Selain itu, dinyatakan juga bahwa komunitas dengan 

sumber daya (kemampuan dan keahlian) yang baik cenderung 

berkembang dengan cepat dan lebih baik dibandingkan dengan komunitas 

yang tidak memiliki sumber daya yang baik. Salah satu negara 

berkembang yaitu Thailand terdapat aspek yang mendukung wisata 

kreatif, diantaranya adalah infrastruktur, informasi, intelegensi, 

identifikasi, dan inovasi (Piboonrungroj and Angkakorn 2013, 7).  

(1) Infrastruktur terkait dengan pengadaan jalan, air dan listrik 

(2) Intelegensi terkait dengan adanya statistik permintaan, penawaran dan 

faktor lain yang berhubungan. Intelegensi merupakan faktor human 

resources eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh pengelola 

pengembangan destinasi wisata. 

(3) Informasi terkait dengan pengkomunikasian keterangan jam buka, peta 

wisata, daftar aktivitas, daftar produk, dan keterangan lainnya terkait 

tentang destinasi wisata kreatif. 

(4) Identitas adalah citra yang terbentuk dari ritme tempat dan ruang 

(elemen kota) yang mencerminkan sense of time, yang ditumbuhkan dari 

dalam yang berasal dari aktivitas yang mengakar pada masyarakatnya 

(5) Inovasi adalah merubah sesuatu yang sudah ada dengan kemampuan dan 

kreativitas yang dimiliki seseorang, sehingga benda atau teknologi itu 

menjadi lebih bermanfaat dan berguna.  

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penting dalam wisata kreatif adalah memiliki industri kreatif, kebudayaan lokal, 

karakter lokasi, infrastruktur wisata, sumberdaya manusia, serta kelembagaan 

wisata. 

 

2.6 Tipologi Pariwisata Kreatif 

Menurut Adriani (2012) dalam pariwisata berbasis kreativitas terdapat 

beberapa tipologi yang didasarkan pada beberapa segi seperti berikut: 
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TABEL II. 1 TIPOLOGI WISATA KREATIF 

 

Tipologi Kegiatan Destinasi 

Berbasis budaya 

kehidupan 

masyarakat 

Mengalami kehidupan di pedesaan 

dengan masyarakat terlibat dalam 

prosesi upacara adat. 

Desa adat, desa nelayan, desa 

wisata. 

Berbasis Teknologi Terlibat proses produksi kriya, 

memasak kuliner, proses budidaya 

pertanian, tour fotografi. 

Kawasan industri, kawasan 

perkebunan, desa wisata, desa 

adat. 

Berbasis Pengetahuan Pengamatan flora dan fauna, 

pengamatan bentuk lanskap, sejarah 

dan geowisata. 

Cagar alam, suaka 

margasatwa, taman nasional, 

perbukitan perkotaan 

Berbasis Olahraga Menyelam, Berselancar, belajar bela 

diri tradisional, lomba dayung, tur 

bersepeda dan tur sepeda motor 

Pantai, laut, sungai, pedesaan, 

perbukitan 

Berbasis Seni Belajar kesenian (tarian, alat,musik 

tradisional atau modern). 

 

Partisipasi dalam pertunjukan seni 

Terlibat dalam pertunjukan 

teater/opera 

Desa wisata, desa adat, 

perkotaan, sekolah tinggi seni. 

Sumber: Adriani (2012) 

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tipologi dalam wisata kreatif dapat   

dibedakan berdasarkan   jenis   kegiatan yang dapat dilakukan pada sebuah kawasan 

wisata. 

 

2.7 Komponen Penawaran Pariwisata 

Penyelenggaraan pariwisata yang baik akan mampu menampung 

kebutuhan dari kegiatan pariwisata, baik itu kegiatan utama maupun kegiatan 

penunjang. Sehingga dalam pengadaannya, sebuah destinasi wisata haruslah 

memenuhi komponen-komponen tertentu. Beberapa ahli seperti Leiper (1990), 

Inskeep (1991), Mc.Intosh (1995), dan Suwantoro (1997) telah menjelaskan 

komponen penawaran yang penting dalam pariwisata. Agar pariwisata dapat 

berlangsung optimal komponen-komponen pariwisata tersebut harus terpenuhi. 

Menurut Leiper (1990:29-30) terdapat tujuh komponen penawaran dalam 

pariwisata, yaitu: 

(a) Pemasaran, mencakup promosi, advertising, publikasi, penjualan produk, dan 

paket wisata. Pihak yang terkait dengan pemasaran adalah kantor biro 
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perjalanan dengan jaringan cabang, kantor pemasaran penerbangan, serta kantor 

promosi daerah. 

(b) Perhubungan, mencakup semua macam dan bentuk transportasi publik terutama 

yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal 

wisatawan dengan tempat tujuan wisatawan. Pihak yang terkait misalnya adalah 

perusahaan penerbangan, bus, penyewaan mobil, kereta api dan sebagainya. 

(c) Akomodasi mencakup pada penyediaan tempat tinggal sementara (penginapan) 

dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu (misalnya penyediaan 

makanan dan minuman). 

(d) Daya tarik, mencakup pada penyediaan atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi 

utamanya terletak pada daerah tujuan wisata. 

(e) Tour operator, merupakan perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata 

dan memasarkannya sebagai sebuah unit dalam tingkatan harga tertentu. 

Komponen utamanya terdiri dari akomodasi dan transportasi. 

(f) Pendukung, mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di 

tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun tempat tujuan wisata. 

Misalnya toko oleh-oleh, toko bebas bea, restoran, asuransi perjalanan wisata, 

travel cek, bank dengan kartu kredit, dan lainnya.  

(g) Pengkoordinasi/regulator, mencakup peran masalah perencanaan dan 

manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam 

industri pariwisata.  

Ahli lain, Inskeep (1991), berpendapat bahwa penawaran komponen wisata 

terdiri dari enam komponen diantaranya adalah atraksi dan kegiatan wisata, fasilitas 

dan pelayanan akomodasi, fasilitas pelayanan lainnya, fasilitas dan pelayanan 

transportasi, infrastruktur lainnya, kelembagaan. Lebih detail komponen menurut 

Inskeep (1991) adalah: 

(a) Atraksi dan kegiatan wisata merupakan keunikan yang ada pada sebuah 

destinasi wisata yang mampu menarik datangnya wisatawan. Atraksi ini dapat 

berupa kegiatan alam, budaya, ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak bisa 

ditemui di destinasi wisata lain. 

(b) Fasilitas dan pelayanan akomodasi terkait dengan fasilitas dan layanan 

kebutuhan wisatawan untuk menginap sementara selama perjalanan wisata 
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yang mereka lakukan. Fasilitas akomodasi dapat berupa hotel, guest house, 

ataupun tempat penginapan lainnya. 

(c) Fasilitas pelayanan lainnya adalah fasilitas yang dibutuhkan pada sebuah 

destinasi wisata yang menunjang kegiatan di dalamnya. Fasilitas yang 

dimaksud terdiri dari agen perjalanan wisata, restoran dan tempat kuliner 

lainnya, toko cenderamata, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas 

pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, fasilitas pelayanan 

kesehatan, fasilitas keamanan umum (kantor polisi dan pemadam kebakaran), 

dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea 

cukai). 

(d) Fasilitas dan pelayanan transportasi merupakan fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan pergerakan sebuah destinasi wisata. Transportasi ini meliputi akses 

dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan 

atraksi utama kawasan wisata dan kawasan penunjangnya, termasuk semua 

jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, 

dan udara.  

(e) Infrastruktur lainnya adalah prasarana yang dibutuhkan dalam pariwisata yang 

terdiri dari penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air limbah, serta 

telekomunikasi. 

(f) Kelembagaan merupakan lembaga yang terkait dengan keperluan destinasi 

wisata baik  yang berada dari dalam maupun lembaga dari luar untuk 

membangun dan mengelola  kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga 

kerja dan program pendidikan dan pelatihan; strategi marketing dan program 

promosi; organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan perundangan 

yang berhubungan dengan wisata; kebijakan penanaman modal bagi sektor 

publik dan swasta; serta pengendalian program ekonomi, lingkungan dan sosial 

kebudayaan. Kelembagaan wisata merupakan faktor penting yang akan 

mengelola komponen-komponen pariwisata, untuk memastikan semuanya 

bersinergi dalam menciptakan sebuah destinasi wisata yang mampu menarik 

minat wisatawan untuk datang mengunjunginya. Dalam pengelolaan pariwisata 

diperlukan kesamaan visi antar anggota. Kesamaan visi dapat memunculkan 

aspirasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat partisipasi pengelola 
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wisata maupun masyarakat setempat. Kesamaan visi ini akan tercapai apabila 

anggota telah bersatu dan terorganisir. Usaha penyamaan visi serta faktor 

kepemimpinan dibutuhkan untuk menunjang koordinasi antar semua pihak 

(Asker et al, 2010). 

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat hal yang harus 

diperhatikan dalam penawaran pariwisata, yaitu: 

1) Attraction (daya tarik); merupakan daerah tujuan wisata untuk menarik para 

wisatawan, baik berupa alam maupun masyarakat dan budaya. 

Menurut Hadinoto. (1996:18) atraksi wisata adalah atraksi yang telah 

diidentifikasikan dalam suatu penelitian dan telah dikembangkan menjadi 

atraksi wisata berkualitas dan memiliki keterjangkauan baik. Selanjutnya 

menurut Gunn (1988:107) atraksi yang berada di daerah tujuan wisata tidak 

hanya disediakan bagi wisatawan untuk melihat, menikmatinya dan dapat 

terlibat di dalamnya, tetapi juga menawarkan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya. Atraksi wisata yang baik 

akan dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, menahan 

wisatawan di tempat atraksi dalam waktu yang cukup lama dan memberikan 

kepuasan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Menurut Soekadijo 

(1997: 97) untuk mencapai hasil seperti itu, beberapa syarat harus dipenuhi 

yaitu:  

1) Kegiatan (act) dan obyek (artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri 

harus dalam keadaan baik;  

2) Atraksi wisata harus disajikan di hadapan wisatawan, maka penyajiannya 

harus tepat;  

3) Atraksi wisata merupakan terminal dari suatu sistem pariwisata, oleh 

karena itu terintegrasi dengan akomodasi, transportasi, dan promosi serta 

pemasaran:  

4) Keadaan di tempat atraksi harus dapat menahan wisatawan cukup lama; 5) 

Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan atraksi harus 

diusahakan supaya bertahan selama mungkin.  

Atraksi wisata selain menarik dan baik juga harus memiliki ciri khas atau 

berbeda dari tempat asal wisatawan, mengingat wisatawan berkunjung ke 
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suatu tempat tujuan wisata ingin melihat sesuatu yang belum pernah diketahui 

atau yang tidak ada di tempat asalnya. Pada dasarnya wisatawan ingin 

mendapat pengalaman atau pengetahuan baru dari perjalanannya. Cara lain 

untuk menahan wisatawan supaya tinggal lebih lama dalam satu obyek 

maupun atraksi wisata adalah dengan memberikan kesempatan kepada 

wisatawan untuk menghayati atau mencoba melakukan pekerjaan yang 

peristiwanya telah mereka saksikan. Cara lain untuk membuat atraksi wisata 

yang baik adalah melalui pelestarian kesan. Semakin lama seorang wisatawan 

menikmati suatu obyek wisata akan semakin baik; oleh karena itu perlu 

diusahakan agar kesan yang diperoleh wisatawan dari obyek wisata itu dapat 

bertahan selama mungkin. Apabila wisatawan tersebut telah kembali ke 

tempat asalnya, kesan itu hendaknya tetap dapat bertahan, sehingga dalam 

angan-angan dapat merasakan lagi pesona obyek ataupun atraksi wisata yang 

pernah ia saksikan. Cara pelestarian kesan tersebut menurut Soekadijo 

(1997:73) yaitu mengikatkan kesan itu pada obyek yang tidak cepat rusak dan 

dapat dibawa pulang, sehingga setiap kali ia (wisatawan) melihat benda itu, 

ia akan teringat kembali kepada apa yang pernah disaksikannya. Berdasarkan 

uraian tentang obyek dan atraksi wisata tersebut di atas, kedua komponen 

tersebut merupakan komponen penting dalam kegiatan pariwisata, tanpa 

keduanya pariwisata tidak akan terjadi. Atraksi wisata merupakan faktor yang 

paling menentukan yang akan menarik wisatawan. Atraksi merupakan 

penyebab pertumbuhan. Atraksi merupakan yang pertama kali menarik 

pengunjung ke suatu objek wisata, sehingga pembangunannya cenderung 

dikembangkan terlebih dahulu. 

 

2) Accessibility (Transportasi); merupakan aspek yang bertujuan untuk 

memudahkan para wisatawan domestik atau mancanegara dalam mencapai 

tujuan wisata. Aksesibilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memberi 

kemudahan kepada wisatawan untuk dapat berkunjung pada suatu tempat. 

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dari aksesibilitas adalah 

transportasi, infrastruktur, peraturan pemerintah dan prosedur operasional. 

Obyek wisata merupakan akhir perjalanan wisata dan harus memenuhi syarat 
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aksesibilitas, artinya obyek wisata harus mudah dicapai dan mudah untuk 

ditemukan. Oleh karena itu harus selalu ada jalan menuju ke obyek wisata. 

Jalan itu merupakan jalan akses ke obyek dan harus berhubungan dengan jalan 

prasarana umum. Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan 

aksesibilitas sesuatu obyek wisata. Disamping itu harus didukung dengan 

kemudahan dalam prosedur operasional dan kelengkapan infrastruktur, 

seperti jaringan listrik, telepon dan air. Aksesibilitas ini merupakan syarat 

yang penting sekali untuk obyek wisata. Aksesibilitas yang mudah dengan 

transportasi yang mendukung akan sangat membantu wisatawan untuk 

melakukan perjalanan. Perjalanan wisata dapat berlangsung dengan baik 

apabila tersedia sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga 

wisatawan dapat menjangkau tempat-tempat yang ingin dikunjunginya. 

Dengan semakin meningkatnya kualitas jaringan transportasi maka 

diharapkan semakin meningkat pula kunjungan dan perjalanan wisata di 

kawasan tersebut. 

 Sarana dan prasarana transportasi ini mencakup perjalanan dari daerah asal 

ke kota disekitar tujuan wisata, dari kota ke obyek wisata, dan transportasi di 

sekitar dan di dalam obyek wisata. Sarana transportasi untuk wisatawan 

mencakup pesawat terbang, kapal laut, mobil, bus, taksi, cable car, kereta 

kuda, sepeda motor, sepeda dan sebagainya. Sedangkan pengembangan 

prasarana transportasi untuk wisatawan antara lain mencakup: pembangunan 

jalan, lampu penerangan jalan, pedestrian, pompa bensin, pos polisi, bengkel, 

dan sebagainya. Kemudahan dalam akses transportasi tidak hanya 

menyangkut jarak tempuh, melainkan juga waktu tempuh bagi wisatawan 

sehingga terdapat waktu yang leluasa bagi wisatawan untuk menikmati atraksi 

di tempat tujuan wisata. Selengkapnya dikemukakan oleh Spillane (1987:93) 

mengenai fasilitas transportasi yang digunakan dalam kegiatan wisata, yaitu:  

a. Angkutan udara, meliputi:  

1). Fasilitas-fasilitas yang ada, yang mencakup bermacam-macam ciri khas 

pelabuhan udara.  

2). Penggunaan pelabuhan udara.  

3). Kualitas pelayanan di pelabuhan dan di dalam kapal terbang.  
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4). Masalah-masalah dan potensi khusus untuk perbaikan fasilitas-fasilitas 

dan pelayanan-pelayanan angkutan udara.  

 

b. Angkutan jalan raya, meliputi:  

1). Ciri khas jalan-jalan yang ada, termasuk lokasi yang berhubungan dengan 

akomodasi wisatawan, kapasitas lalu lintas kecepatan yang dapat ditempuh 

dalam perjalanan, koordinasi jalan dan pemeliharaannya. 

2). Volume lalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas serta keamanan. 3). 

Potensi pembangunan di masa depan, termasuk rencana-rencana perbaikan, 

pembangunan jalan-jalan baru dan kapasitas jalan.  

4). Kualitas pelayanan perusahaan pengangkutan pemerintah, swasta, 

termasuk bus, taxi, persewaan kendaraan, truk barang muatan, dan lain-lain. 

5). Jalan kereta api.  

6). Angkutan dalam kota.  

 

c. Angkutan di air/laut, meliputi:  

1). Letak dan ciri khas Pelabuhan dan fasilitas lain yang berhubungan dengan 

pantai, termasuk jumlah ruang kapal, kedalaman jalur-jalur air dan pelayanan-

pelayanan pelabuhan yang ada.  

2).   Jalan masuk ke pelabuhan dan dok-dok.  

3).   Dapat dilayarinya jalur-jalur pelabuhan jalur lalu lintas kapal. 

4). Jumlah dan jenis kapal-kapal yang ada dan kapasitas/daya muat 

penumpang dan barang-barang muatan dari kapal besar, kecil atau 

carteran. 5). Jaringan jalur dan jadwal kapal yang ada.  

6). Rencana-rencana yang ada untuk perbaikan fasilitas-fasilitas dan 

pelayanan-pelayanan angkutan di air/laut. 

 

3) Amenities (fasilitas pelengkap); fasilitas menjadi salah satu syarat daerah 

wisata agar wisatawan dapat dengan nyaman mengunjungi daerah wisata. 

Amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh 

wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen 



40 
 

    
 

perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-

sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, 

dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk 

pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga 

listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-

lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa 

pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada 

saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan 

sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah 

tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara 

sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan 

sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana. 

 

4) Ancillary (pelayanan tambahan); lembaga pariwisata yang menaungi 

wisatawan yang akan memberikan rasa aman dan nyaman. Pelayanan 

tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik 

untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang 

disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air 

minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinasi segala macam 

aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya 

maupun di objek wisata. Ancillary juga merupakan hal–hal yang mendukung 

sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, Tourist Information, 

Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan. 

Suwena dan Widyatmaja (2010: 98) pelayanan tambahan atau sering 

disebut juga pelengkap yang harus disediakan oleh pemerintah daerah pada 

suatu daerah tujuan wisata, misalnya tersedianya jasa pemandu. Pemandu 

tersebut tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga harus dapat 

meningkatkan kesadaran wisatawan untuk menghormati alam dan budaya 

setempat, jasa pendukung tersebut tergantung pada daerah dan tujuan wisata, 

semakin terpencil maka jasa pendukung akan semakin minim. Sedangkan 

menurut Sunaryo (2013) menjelaskan ancillary service merupakan fasilitas 

umum yang digunakan sebagai fasilitas wisata seperti bank, sarana 
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telekomunikasi, rumah sakit, dan sebagainya. Keberadaan ancillary 

melengkapi amenity dan accessibility. 

Menurut Suwantoro (1997, 19) destinasi wisata haruslah memenuhi unsur 

daya tarik wisata, sarana wisata, prasarana wisata, tatalaksana serta masyarakat dan 

lingkungan. Berikut adalah penjelasanya: 

(a) Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi faktor penarik dari 

kunjungan wisatawan. Daya tarik yang dikelola secara profesional/baik dapat 

menarik wisatawan untuk datang. Jenis daya tarik wisata dibedakan menjadi 

tiga, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik 

wisata minat khusus. Daya tarik yang dirancang pada sebuah tempat 

berdasarkan pada sumber daya yang bisa menimbulkan perasaan bahagia, 

indah, nyaman dan bersih; aksesibel; memiliki ciri khusus; memiliki sarana 

prasarana penunjang; serta memiliki nilai khusus.  

(b) Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati kunjungannya. 

Berbagai sarana utama wisata yang dibutuhkan adalah hotel, biro perjalanan, 

alat transportasi, restoran, serta sarana pendukung lainnya (souvenir shop). 

Tidak semua objek memiliki sarana yang sama, karena sifatnya yang harus 

sesuai dengan kebutuhan wisatawan. (Soebiyantoro, 2010) Pelayanan personal 

pariwisata (seperti akomodasi serta transportasi) merupakan salah satu kunci 

untuk meningkatkan volume jumlah wisatawan ke suatu daerah. Ketersediaan 

akomodasi sebagai sarana untuk tinggal sementara membuat kunjungan lebih 

nyaman karena wisatawan tidak akan mengalami kebingungan bagaimana dan 

dimana mereka akan menghabiskan waktu saat tidak ada destinasi yang bisa 

mereka tuju. Akses transportasi dapat meningkatkan perkembangan wisata serta 

peningkatan jumlah wisatawan karena akses menjadi semakin lancar dan biaya 

yang ditimbulkan semakin murah. Meskipun tidak mempengaruhi secara 

langsung, sarana prasarana yang baik dapat meningkatkan nilai atraksi/ daya 

tarik wisata yang kemudian dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk 

berkunjung. 

(c)  Prasarana wisata adalah sumber daya alam maupun buatan manusia yang 

mutlak diperlukan dalam perjalanan wisatawan. Prasarana tersebut meliputi air 
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bersih, jalan, jembatan, terminal, listrik, serta komunikasi. Prasarana wisata 

yang dibangun disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata. Kesesuaian 

dengan lokasi dan kondisi dapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik. 

(d) Tata laksana merupakan pengaturan sarana dan prasarana yang berada pada 

permukaan tanah ataupun di dalam tanah agar dapat berjalan dengan baik. Tata 

laksana tersebut meliputi sistem jaringan kelistrikan dan energi, sistem jalur 

pengangkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan. 

(e) Masyarakat dan lingkungan menentukan eksistensi dari sebuah tempat 

pariwisata. Masyarakat/sumber daya manusia kreatif menjadi faktor esensial 

dalam penyelenggaraan pariwisata. Sikap dan kemampuan staf dalam 

berdampak krusial pada kesan pelayanan pariwisata yang kemudian berdampak 

langsung pada kenyamanan, dan kepuasan kunjungan yang dilakukannya. 

Partisipasi masyarakat juga menjadi tonggak dalam pelestarian dan 

keberlanjutan lingkungan wisata karena bersinggungan langsung dengan 

tempat wisata. Lingkungan yang terjaga akan lebih berkelanjutan dan lebih 

memiliki daya saing untuk dikunjungi. Partisipasi masyarakat dapat mendorong 

pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang 

sensitif, menghindari eksploitasi dan ketergantungan terhadap satu sumber 

daya, mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara tidak konsumtif, 

meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan di tingkat nasional dan lokal, 

serta meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara lingkungan dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Salah satu daya tarik dapat berupa buatan/kegiatan manusia. Daya tarik 

buatan manusia yang berbentuk beberapa industri. Menurut Madecor terdapat 3 

komponen penyusun yang terdiri dari industri utama, industri pendukung, dan 

kegiatan terkait. Industri utama merupakan industri yang paling berpengaruh 

dalam pembentukan dan pengembangan kawasan yang memiliki keterkaitan 

atau hubungan timbal balik terhadap industri lain (termasuk industri pendukung 

dan kegiatan terkait lainnya). Industri pendukung adalah industri-industri yang 

perannya sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan industri. Kegiatan 

pendukung adalah usaha-usaha yang memiliki hubungan timbal balik dengan 

industri inti karena memiliki kesamaan pelayanan pendukung. Ketiga 
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komponen ini berintegrasi untuk menciptakan jejaring, sehingga bukan hanya 

mengoptimalkan potensi aktivitas industri kawasan saja, tetapi juga membuka 

peluang pengembangan destinasi wisata menjadi lebih luas. 

Berdasarkan pendapat beberapa pakar diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa komponen pariwisata adalah atraksi (daya tarik wisata), fasilitas 

penndukung (transportasi dan sarana prasarana wisata), fasilitas pelengkap 

(akomodasi) pelayanan tambahan (kelembagaan dan masyarakat). Komponen 

tersebut disimpulkan atas dasar kesamaan pendapat para ahli atas komponen 

pariwisata.  

 

2.8  Preseden 

Preseden merupakan suatu hal yang telah terjadi terlebih dahulu dan dapat 

digunakan sebagai contoh. Penelitian ini terdapat dua pariwisata kreatif Saung 

Angklung Udjo (SAU) atau Kampung Wisata Batik di Kauman dan 

karakteristiknya dapat dijadikan contoh, yaitu: 

 

 

2.8.1 Pariwisata Kreatif Saung Angklung Udjo (SAU) 

Pariwisata Saung Angklung Udjo merupakan salah satu destinasi wisata 

yang fokus pada budaya dan seni tradisi khususnya tradisi Jawa Barat. Saung 

Angklung Udjo adalah salah satu bentuk pariwisata kreatif yang telah berkembang 

selama kurang lebih dari 50 tahun mulai dari tahun 1966. Udjo Ngalagena sebagai 

pribadi kreatif adalah kekuatan utama SAU yang berhasil menciptakan kreasi dan 

nilai tambah dari angklung berupa pelatihan/pendidikan, pertunjukkan, produksi 

alat musik angklung dan berbagai bentuk lainnya berdasarkan pada akar budaya 

dan tradisi Sunda (Musthofa, Transformasi Angklung Sunda dan Dampaknya Bagi 

Masyarakat, 2018). Pendirian SAU menginginkan alat musik angklung mampu 

dilestarikan dan mendunia, maka berbagai upaya kreatif telah dilakukan dalam 

mengemas atraksi di SAU menjadi suatu hal yang menarik. Berbagai atraksi 

pertunjukan disuguhkan dengan menampilkan beragam pertunjukkan seperti 

wayang golek, tradisi helaran, tari topeng dan tari merak, angklung mini, arumba, 

angklung massal nasional, angklung interaktif, angklung orkestra, dan menari 



44 
 

    
 

bersama. Salah satu upaya dalam pengembangan angklung ialah 

mengkolaborasikan angklung dengan berbagai genre musik, baik musik rock, 

dangdut, jazz maupun pop (Musthofa, Pariwisata Kreatif Saung Angklung Udjo 

(SAU), 2018). Dari sisi event, SAU sering mengadakan event baik yang sifatnya 

rutin maupun insidental seperti event tribute to the beatles, angklung pride, 

perlombaan angklung untuk kalangan pelajar, kolaborasi dengan berbagai artis 

nasional dan secara alat dikembangkan angklung toel (sentuh), angklung toel 

elektrik, grand angklung dan berbagai pengembangan alat musik bambu serta 

berbagai souvenir lainnya yang mengusung karakter lokal dan budaya Sunda dan 

dibuat oleh masyarakat sekitar.  

Saung Angklung Udjo mempekerjakan seniman-seniman yang berada di 

sekitar lokasi Saung Angklung Udjo dengan tujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat tersebut. Selain itu, orang-orang yang ikut tampil pada setiap 

pertunjukan seni juga berasal dari masyarakat sekitar Saung Angklung Udjo. Pesan 

kreatif Udjo kepada anak-anaknya adalah keep the old one and create the new one. 

Pesan ini terbukti telah memotivasi anak-anak dan pengelola SAU untuk terus 

berkreasi, sehingga memberi dampak pada SAU menjadi destinasi wisata utama di 

Bandung yang berbasis pada pariwisata kreatif. SAU berkembang menjadi destinasi 

yang menawarkan One Stop Holiday, dimana wisatawan dapat berlibur, bermain, 

belajar, berbelanja souvenir, menginap bahkan dapat terlibat dalam workshop 

pembuatan angklung dan berlatih berbagai seni tradisi sunda (Musthofa, Saung 

Angklung Udjo: Investasi Tradisi Lokal yang Mendunia, 2017). SAU berhasil 

menghadirkan suasana sosial budaya dan alam sunda di tengah hiruk pikuk dan 

kemajuan pembangunan kota. Kreatif di SAU pada akhirnya berhasil meningkatkan 

kualitas produk pariwisata budaya dan berdampak pada keberlanjutan atraksi wisata 

yang ditawarkan. 

 

2.8.2  Wisata Kreatif di Kampung Wisata Batik Kauman 

Kampung Batik Kauman merupakan sentra kerajinan batik di Pekalongan 

yang diharapkan menjadi ikon Kota Pekalongan sebagai Kota Batik. Secara sosial, 

budaya dan ekonomi kemasyarakatan Kampung Batik Kauman adalah kelurahan di 

Kota Pekalongan yang memiliki banyak pengusaha dan perajin batik yang terkenal 
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baik nasional maupun internasional (Damayanti, 2015). Kampung Batik Kauman 

merupakan salah satu desa di Kota Pekalongan yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa wisata nasional pada 

tahun 2007. Kampung Batik Kauman merupakan kampung batik pertama di Kota 

Pekalongan, hal ini dapat diketahui dari banyaknya bangunan-bangunan kuno dan 

adanya Masjid Jami’ yang didirikan pada tahun 1852. Kampung Batik Kauman 

terdapat sekitar 30 usaha batik. Kampung Batik Kauman juga menyediakan paket 

belajar membatik. Wisata ini akan memperkenalkan peserta tentang sejarah singkat 

batik, alat – alat yang digunakan untuk membatik, pengenalan proses pembuatan 

batik, hingga praktik langsung membuat batik dengan didampingi oleh tim ahli 

yaitu para pengusaha batik dan seniman batik, biaya yang dilakukan dalam paket 

wisata batik di Kampung Batik berkisar antara Rp.35.000,- s.d Rp.75.000,- 

(tergantung pada ukuran kain atau media membatik yang digunakan) (Nugraheni, 

2009). 

A. Keunikan seni/budaya, dan kerajinan lokal 

Pada wisata kreatif berbasis industri batik di Pekalongan, wisatawan akan 

diberikan kesempatan untuk belajar tentang batik. Pertama, wisatawan akan 

diberikan pengantar tentang batik, yang meliputi sejarah dan pola Batik 

Pekalongan, alat-alat yang diperlukan dalam membatik, dan proses pembuatan 

batik (secara tradisional: tulis atau cap). Selanjutnya wisatawan akan melakukan 

pembuatan batik terutama pada tahap pembuatan pola, pembubuhan malam/lilin 

panas baik dengan menggunakan canting maupun cap, dan pewarnaan. Proses ini 

dipandu oleh pekerja pada museum atau kampung wisata batik yang bertugas 

khusus untuk memandu wisatawan. Penawaran tur atau paket wisata kreatif 

pembuatan batik baik oleh Museum Batik maupun Kampung Batik ini memberikan 

kesempatan yang berbeda bagi wisatawan. Pada paradigma atau kecenderungan 

sebelumnya, wisatawan di Kota Pekalongan hanya memiliki preferensi untuk 

melakukan wisata belanja (something to buy) batik saja terutama di pasar-pasar 

batik di Pekalongan, seperti di Setono. Namun dengan adanya aktivitas pariwisata 

kreatif ini wisatawan dapat melihat proses pembuatan batik (something to see) dan 

juga mencoba melakukan pembuatan batik (something to do) walaupun melalui 

proses yang sederhana. Proses ini akan lebih berkesan karena wisatawan dapat 
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membawa pulang hasil karya mereka dalam membatik. Rangkaian kegiatan ini 

dapat dilanjutkan dengan kegiatan belanja (something to buy) pada galeri batik baik 

di museum maupun kampung batik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan 

wisata kreatif batik telah memberikan tawaran kegiatan yang lebih lengkap bagi 

wisatawan di Kota Pekalongan 

B. Akomodasi dan infrastruktur penunjang pengembangan wisata kreatif 

Kegiatan wisata kreatif tidak cukup dalam pemenuhan atraksi namun perlu 

juga pemenuhan kebutuhan akan jasa-jasa selama wisatawan berada di destinasi 

wisata. Jasa-jasa dalam wisata diantaranya adalah sarana dan pelayanan akomodasi. 

Pelayanan akomodasi ini berupa penginapan, dan restoran. Pariwisata diharapkan 

dapat membuat wisatawan juga membelanjakan uangnya dalam memenuhi 

kebutuhan selama berkunjung, sehingga akomodasi yang tersedia akan membuat 

uang berputar di daerah tujuan wisata lebih banyak. Infrastruktur lain yang 

menunjang kegiatan pariwisata kreatif berbasis batik di Kota Pekalongan, adalah 

transportasi. Moda transportasi yang biasa digunakan oleh wisatawan adalah bus, 

kendaraan (mobil dan motor) pribadi, dan becak. Bus digunakan oleh wisatawan 

dalam sebuah kelompok yang dikoordinir oleh agen perjalanan atau sekolah. Hal 

yang menarik diilustrasikan dengan keberadaan becak di sekitar kampung wisata 

batik. Becak ini digunakan untuk mengantar wisatawan dari tempat parkir ke dalam 

kampung wisata batik atau tepatnya ke outlet batik yang menyediakan kegiatan 

wisata kreatif. Dengan adanya becak ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan wisata 

kreatif juga memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama pengemudi 

becak. Selain itu, disediakan telecenter yang merupakan fasilitas berbasis IT 

(information technology) yang dikembangkan oleh BPPT yang bekerjasama dengan 

PT. Telkom. Telecenter di Kota Pekalongan merupakan bagian dari program e-

development oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Secara umum telecenter ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Kota Pekalongan untuk 

mendapatkan informasi secara cepat dan aman. Berkaitan dengan pengembangan 

wisata kreatif berbasis industri batik, telecenter ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku 

industri batik untuk menawarkan produk-produknya terutama tentang pariwisata 

kreatif. 
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C. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terkait pengembangan 

pariwisata kreatif berbasis industri batik 

Pemerintah daerah Kota Pekalongan telah membangun landmark berupa 

tulisan “BATIK” di depan Museum Batik Pekalongan. Landmark ini cukup 

menarik perhatian warga Kota Pekalongan dan wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Pekalongan. Secara tidak langsung, landmark ini juga menjadi sarana untuk 

menarik pengunjung ke Museum Batik yang berlokasi tepat di seberang landmark 

tersebut. pihak pemerintah dan kelompok industri batik untuk menata 

lingkungannya agar layak dikunjungi oleh para wisatawan, diantaranya adalah 

dengan penyediaan sarana kebersihan, pembuatan gapura di depan kampung, 

pembuatan papan penunjuk lokasi galeri-galeri batik, perluasan ruang parkir agar 

dapat menampung lebih banyak pengunjung, penyediaan showroom bersama 

terutama di kampung batik atas dapat difungsikan sebagai ruang pamer hasil 

kerajinan batik dari para UKM batik. 

Penataan lingkungan internal industri batik, dapat dikenali dengan 

pembuatan tempat khusus (workshop) dimana wisatawan dapat melakukan 

kegiatannya atau perluasan ruang workshop agar wisatawan dapat aktif mengamati 

dan mencoba melakukan proses membatik di lokasi-lokasi tersebut. Beberapa 

industri batik juga memperluas ruang pamer (gallery) koleksi batiknya agar 

pengunjung dapat leluasa memilih dan membeli batik hasil karya industri batik ini. 

Beberapa industri batik atau pelaku usaha di lingkungan kampung batik telah 

memanfaatkan momentum wisata kreatif ini dengan membangun atau menyediakan 

homestay bagi para wisatawan yang ingin belajar batik. Dengan adanya homestay 

ini wisatawan dapat belajar batik lebih intensif karena tidak ada keterbatasan waktu 

dan kedekatan lokasi menginap, dan wisatawan juga memperoleh kesempatan 

untuk mendapatkan penginapan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan hotel.  

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Strategi ini dilakukan oleh 

pemerintah daerah dan pelaku industri batik di Pekalongan agar dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada wisatawan dan menarik lebih banyak wisatawan untuk 

berkunjung. Adapun contoh dari kegiatan ini adalah pelatihan pemandu wisata 

terutama bagi penduduk setempat kampung batik dan pelatihan bagi para 

pengusaha batik dalam mengelola homestay, kewirausahaan, dan tentang 
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penguasaan desain dan motif batik. Selain itu diadakan juga penyuluhan atau 

pengarahan bagi warga terutama di kampung batik untuk dapat menjadi tuan rumah 

yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung. Terkait dengan pengembangan 

produk batik yang akan ditawarkan kepada wisatawan, Pemerintah Kota 

Pekalongan juga melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

terutama generasi muda melalui pendidikan formal, yaitu dengan mendirikan 

Politeknik Batik Pusmanu Pekalongan pada tahun 2002 sebagai pendidikan formal 

dengan memberikan gelar D3 pada lulusannya. Adapun jurusan yang ditawarkan 

adalah teknik batik, manajemen perusahaan, akuntansi, dan kesekretariatan dan 

administrasi kantor. Pada jenjang pendidikan ini siswa diharapkan dapat 

mengembangkan teknik dan motif batik yang lebih inovatif dan dapat menembus 

pasar yang lebih luas. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan bekerja sama dengan 

Museum Batik untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMK yang mengambil 

konsentrasi teknik batik untuk dapat magang di Museum Batik. Siswa ini dapat menjadi 

guide atau tutor membatik bagi pengunjung museum (UNESCO, 2009).  

 

 
Sumber: Acara-event.com 

 
GAMBAR 2. 1 (a)PEKAN BATIK NUSANTARA 2014 DAN (b)BATIK WEEK 2015 YANG 

DISELENGGARAKAN DI KOTA PEKALONGAN 
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Strategi promosi dilakukan untuk dapat menarik lebih banyak wisatawan 

untuk berkunjung ke Kota Pekalongan atau menarik warga Pekalongan untuk dapat 

berkunjung ke museum dan atau kampung batik. Strategi promosi ini diantaranya 

adalah melalui kegiatan pameran yang diselenggarakan pada tingkat nasional 

maupun internasional, kegiatan museum masuk sekolah (museum goes to school) 

untuk dapat menarik siswa agar belajar batik, pembuatan leaflet dan website serta 

memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk wisata kreatif ini. Beberapa 

pengusaha batik juga melakukan usaha proaktif dengan menjalin kerjasama dengan 

manajemen hotel agar dapat mengarahkan tamu-tamu hotel untuk mengunjungi 

sentra-sentra batik di Pekalongan, terutama kampung batik. pemerintah Kota 

Pekalongan melakukan seleksi duta wisata dan ‘pekan batik’ yang merupakan 

wahana bagi pengusaha batik untuk dapat memamerkan hasil produk batiknya dan 

juga menawarkan produk wisata kreatif. Pekan batik ini memiliki skala yang 

berbeda, yaitu pada tahun ganjil dilaksanakan Pekan Batik Internasional sedangkan 

Pekan Batik Nasional dilaksanakan pada tahun genap.  

Strategi ‘museum goes to school’ telah dilakukan oleh Museum Batik 

Pekalongan sejak tahun 2005/2006 dengan memasukkan batik sebagai muatan lokal 

dalam pendidikan di sekolah. Program ini dilatarbelakangi adanya kecenderungan 

rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Batik dan keinginan untuk 

meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap batik baik terutama sebagai 

kekayaan budaya Indonesia. Sampai tahun 2009 sebanyak lebih dari 230 sekolah 

terlibat dalam program ini (UNESCO, 2009).  

Program ‘museum goes to school’ di Kota Pekalongan ini dilakukan dari 

tingkat sekolah yang paling rendah yaitu taman kanak-kanak sampai dengan tingkat 

sekolah yang paling tinggi yaitu Politeknik Batik. Oleh karena itu, materi yang 

diberikan akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa, termasuk diantaranya 

tentang alat membatik yang digunakan, pembuatan desain batik, teknik pewarnaan 

dan materi kain yang digunakan. Para siswa akan diberi bekal pengetahuan tentang 

batik baik secara teori maupun praktik. Proses ini dapat dilakukan di dalam 

Museum Batik. Sedangkan untuk tutor, para staf Museum Batik telah dilatih untuk 

mendampingi para siswa ini, bahkan para guru pada sekolah-sekolah tersebut telah 

dilatih untuk menjadi tutor. Kegiatan ini juga melibatkan para pelaku industri batik 
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yang berperan sebagai tutor/pelatih maupun sebagai sponsor kegiatan baik berupa 

kain, lilin, alat membatik, maupun pewarna. Tujuan pelibatan para pelaku industri 

batik ini adalah untuk menekan biaya yang dikeluarkan dalam program ini dan agar 

seluruh siswa di Kota Pekalongan dapat berpartisipasi dalam program ini 

(UNESCO, 2009). 

 

 

  Sumber: E-journal2.undip.ac.id 

 

GAMBAR 2. 2 KEGIATAN-KEGIATAN DALAM PROGRAM ‘MUSEUM GOES TO 

SCHOOL’ DARI MUSEUM BATIK PEKALONGAN 
 

D. Integrasi pariwisata kreatif dengan pariwisata budaya dan belanja.  

Strategi ini merupakan upaya dari pemerintah Kota Pekalongan untuk dapat 

mengembangkan pariwisata di Pekalongan secara keseluruhan. Adapun wujud dari 

strategi ini adalah dengan pembuatan rencana pembukaan jalur sungai yang 

nantinya akan menghubungkan wisata budaya, dengan wisata kreatif dan belanja. 

Jalur ini akan menghubungkan Museum Batik dengan Kampung Batik Kauman. 

Jalur ini juga akan membuka kesempatan bagi pengembangan Kawasan Jetayu 

yang memiliki kekayaan bangunan kuno sebagai kawasan wisata budaya. Melalui 

pengembangan jalur ini, wisatawan akan menikmati berbagai produk wisata di kota 

Pekalongan dan akhirnya akan meluangkan waktu lebih banyak di Kota 

Pekalongan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku wisata di 

Pekalongan. 

(Latifah, 2015), Pengembangan Industri Pendukung Batik terutama tentang 

keterkaitan proses pembuatan batik dengan aktivitas atau industri lainnya. Jika 
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dikaitkan dengan kegiatan wisata kreatif yang dilakukan oleh wisatawan minimal 

adalah pembuatan pola sampai dengan pewarnaan, maka kegiatan ini tidak dapat 

dilepaskan dari kebutuhan kain, lilin, canting, cap, dan pewarna kain/tekstil. Hal 

inilah yang mendorong Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengembangkan 

usaha/industri pendukung industri batik terutama yang berskala kecil dan menengah 

(UKM) seperti industri canting dan cap di Kelurahan Landungsari dan 

pengembangan UKM pewarna alam untuk mengurangi ketergantungan pada 

pewarna tekstil yang masih diimpor. Kelancaran pasokan faktor produksi tersebut 

akan membantu kelancaran kegiatan pariwisata kreatif berbasis industri batik di 

Kota Pekalongan. 

Kampung Kauman terbentuk dari kebiasaan dan kesadaran masyarakat 

setempat untuk melestarikan budaya batik. Sebelum tahun 2006, masyarakat 

kampung Kauman bergerak di sektor batik secara individu hingga akhirnya 

dibentuk paguyuban dengan tujuan memperhatikan serta menjaga kesejahteraan 

masyarakat. Paguyuban berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan perdagangan 

dan kegiatan budaya, menyediakan tempat untuk masyarakatnya berkreasi, serta 

meningkatkan potensi kampung. Sistem kelembagaan yang jelas pada paguyuban, 

membuat kampung ini secara mandiri mampu tumbuh dan berkembang. 

Keberlanjutan program kegiatan wisata kreatif di kampung ini telah menjadi isu 

penting yang dilindungi dan didukung Solo Creative Community Network (SCCN). 

Pemerintah daerah Kota Solo bersama Kementerian Perindustrian kemudian 

mendukung kegiatan wisata dengan melakukan promosi dan menyelenggarakan 

pameran batik (Nugraheni, 2009).   

Kampung wisata Batik Kauman saat ini memiliki industri rumah tangga yang 

menjadi produsen tetap bagi pembeli nusantara langganan dan pembeli atau 

wisatawan mancanegara dari Jepang, Eropa, Asia Tenggara dan Amerika Serikat. 

Karakter pelayanan rumah industri di kampung ini adalah kegiatan transaksi 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan tour wisatawan di rumah produksi tempat 

berlangsungnya kegiatan membatik. Selain itu, beragam fasilitas pendukung 

kegiatan wisata tersedia di kampung ini sehingga memberikan kemudahan dan 

kenyamanan bagi wisatawan untuk berkegiatan. Konsep kampung kreatif pada 

diterapkan pada Solo Creative Community Network (SCCN) lahir dari inisiasi 
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) melalui Dinas 

Pariwisata Kota Solo. Tujuan awal pembentukan SCCN adalah untuk mengajukan 

proposal ke UNESCO Creative City Network (UCCN). SCCN berperan sebagai 

narator dan fasilitator serta kolaborator pada organisasi UCCN. SCCN bertugas 

memfasilitasi dan mengintegrasikan kegiatan kreatif serta bekerja sama untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif di Solo dan Solo Raya. Susunan kelembagaan 

SCCN terdiri dari akademisi, praktisi, komunitas, dan perwakilan masyarakat Solo. 

Tema yang diangkat Solo sebagai kota kreatif adalah berbasis ekokultural. SCCN 

didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemuda 

dan Olahraga (Kemenpora). 
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2.9  Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sintesis komponen dan faktor wisata kreatif dari beberapa ahli 

yang disesuaikan dengan kondisi lapangan (Terlampir). Setelah menentukan variabel kemudian digunakan sebagai sebagai kelanjutan 

penelitian. Berikut variabel dalam penelitian ini: 

 

TABEL II. 2 SINTESIS PENELITIAN 
 

 

Sasaran 

 

Variabel  

 

 

Sub Variabel 

 

Sumber 

 

Terumuskannya arahan kebijakan dari pusat, provinsi 

hingga kabupaten mengenai pengembangan pariwisata 

yang berkelanjutan terkait program dan strategi 

pengembangan pariwisata di Desa Negeri Katon. 

 

 Arahan Kebijakan 

1. Strategi Pengembangan 

2. Program Pengembangan 

 

 

 

Implementable Approach 

 

 

Inskeep (1991:29) 

 

 

 

Teridentifikasinya karakteristik kondisi eksisting 

Kampung Tapis baik secara fisik dan non-fisik sebagai 

kampung wisata yang berkaitan dengan wisata kreatif. 

Fisik 

 

 

 

 

 

 

Non-Fisik 

 

Posisi dalam Konstelasi Regional 

Landscape Alami 

Sarana Pelayanan Umum 

 

Demografi 

Kebudayaan 

 

Sejarah Industri 

Pengolahan dan pemasaran produk 

 

 

 

Hermantoro (2011), 

Ohridska-Olson dan 

Ivanov (2011, 4) 

Preseden 
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Sasaran 

 

Variabel  

 

 

Sub Variabel 

 

Sumber 

 

 

Industri Tapis dan Nilai Kerajinan  

 

Filosofi 

Ragam motif dan makna tapis 

 

 

 

 

 

 

 

Teridentifikasinya potensi Kampung Tapis dari aspek 

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

sebagai prasyarat wisata kreatif. 

 

 

Attraction 

 

Industri kreatif lokal  

 
 

 

 

 

 

Leiper (1990), 

Inskeep (1991), 

Mc.Intosh (1995),  

Suwantoro (1997) dan 

Medlik, 1980 (dalam 

Ariyanto 2005) 

 

 

 

 

 

 
 

Keberagaman kegiatan budaya 

Karakter lokasi 

Integrasi daya tarik 

 

 

Accessibility 

 

Transportasi Umum 

Kondisi Jalan 

 

 

 

 

 

Amenities 

Penginapan 

Sarana Workshop 

Toko Cenderamata 

Listrik 

Air Bersih 

Jaringan telekomunikasi 

 

 

Ancillary 

Pengelola wisata 

Sumber daya manusia kreatif 

Sumber: Hasil Olahan, 2019 


