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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. Seseorang atau lebih yang melakukan perjalanan wisata serta 

melakukan kegiatan yang terkait dengan wisata disebut Wisatawan. Wisatawan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu wisatawan nusantara dan wisatawan 

mancanegara. Wisatawan nusantara adalah wisatawan warga negara Indonesia yang 

melakukan perjalanan wisata sementara wisatawan mancanegara ditujukan bagi 

wisatawan warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata. 

 Menurut UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Daya Tarik Wisata 

adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

 Pariwisata kreatif, menurut pencetusnya, Greg Richards, terjadi diawali 

dengan wisata budaya, atau bahkan Meeting Incentive Converence Exhibition. 

Keingintahuan yang lebih dari wisatawan, kemudian dimanfaatkan secara maksimal 

dengan melibatkan wisatawan untuk ikut memproduksi jenis atraksi wisata yang 

ditawarkan. Secara garis besar, penyedia jasa pariwisata kreatif (seperti Museum, 

Event Organizer, dll) harus menarik langsung wisatawan dengan tujuan agar 

wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih dengan ikut merasakan/empati 

dengan atraksi wisata yang ditawarkan. Untuk mendapatkan pengalaman ini, 

wisatawan harus ikut melakukan 'bagiannya' agar dapat menghasilkan produk secara 

bersama dengan penyedia atraksi. 

 Desa Palak Aneh merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan 

Pariaman Selatan Kota Pariaman yang memiliki berbagai kegiatan berupa aktivitas 

pertanian lahan sawah,usaha ladu arai pinang dan keripik sanjai balado, adanya 

penjahit bordir, dan pengrajin sulaman. Beberapa kegiatan tersebut bermodal dari 

dana Pemerintah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan dana 

pribadi dari pemilik usaha. Selain itu ada juga usaha Wedding Organizer yang 
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dikelola oleh BUMDES Palak Aneh, yang menyewakan berbagai kebutuhan pesta 

seperti baju baralek, tenda, catering, sanggar tari, dan kebutuhan pesta lainnya.  

 Desa Palak Aneh berencana untuk mengembangkan desa wisata edukatif 

pertanian dan upaya untuk mengangkat semua kegiatan yang ada di Desa sebagai 

upaya mengoptimalkan kegiatan berbasis masyarakat untuk dijadikan sebagai daya 

tarik wisata. Adapun kegiatan yang ada berupa pertanian dan perikanan, kesenian 

dan olahraga, kerajinan, kuliner dan seni tradisional. Hal ini searah dengan 

pembangunan desa mulai bergeser kepada pemberdayaan masyarakat, terutama 

dengan mengembangkan Bumdes. Di Kota Pariaman, Bumdes lebih dikembangkan 

lebih luas dan mengarah kepada desa wisata.  

 Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan prinsip – prinsip pembangunan 

Kepariwisataan Kota Pariaman yang ada pada dokumen Ripparkot Pariaman tahun 

2019, yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat artinya menempatkan 

masyarakat sebagai subjek ujung tombak (pelaku, pengelola, serta pengawas 

pembangunan kepasiwisataan. Kemudian pembangunan Pariwisata yang 

berkelanjutan artinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang 

tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang. Oleh sebab itu, berdasarkan 

hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian untuk melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan di Desa Palak Aneh yang bisa dijadikan sebagai wisata kreatif, 

dengan judul “Identifikasi Kegiatan di Desa Palak Aneh Kota Pariaman Sebagai 

Potensi Wisata Kreatif.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apa saja kegiatan yang layak dijadikan sebagai  

wisata kreatif di Desa Palak Aneh Kota Pariaman. 

 

1.3 Tujuan Dan Sasaran 

 Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan yang ada di Desa Palak Aneh 

yang bisa dijadikan sebagai wisata kreatif. Dengan sasaran yang hendak dicapai 

sebagai berikut : 
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- Mengidentifikasi kegiatan yang ada di Desa Palak Aneh 

- Mengidentifikasi kegiatan yang ada di Desa Palak Aneh yang bisa dijadikan 

sebagai wisata kreatif 

- Mengidentifikasi potensi dan masalah pada kegiatan yang ada di Desa Palak 

Aneh. 

- Menganalisis segmen pasar pada kegiatan yang ada di Desa Palak Aneh  

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi 

 Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman merupakan 1 

dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Paariaman Selatan yang berjarak 5 km dari Ibu 

Kota Pariaman. Luas Desa Palak Aneh adalah 106,1 Ha. Secara geografis Desa Palak 

Aneh memiliki batas administrasi wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Desa Sungai Kasai 

 Sebelah Selatan  : Desa Marunggi 

 Sebelah Barat  : Padang Cakur 

 Sebelah Timur  : Desa Kampung Apar 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 1.1 Administrasi Desa Palak 

Aneh berikut : 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

  Lingkup materi dalam penelitian ini memfokuskan pada pengidentifikasian 

kegiatan di Desa Palak Aneh yang bisa dijadikan sebagai Wisata Kreatif. 

 

1.5 Metode Pendekatan 

1.5.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara. Penelitian deskriptif 

kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, cermat dan 

akurat mengenai kondisi data yang ada di Desa Palak Aneh Kota Pariaman. Cara 

kerja penelitian ini adalah fakta yang ditemukan dilapangan kemudian dianalisis 

dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dari 

teori dan kajian pustaka. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Survey Primer 

 Observasi Lapangan 

Observasi yang berarti pengamatan langsung pada kawasan studi, 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian 

terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagai 

metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematik. Dalam 

penelitian ini teknik observasi digunakan untuk melihat kondisi Desa 

Palak Aneh, berupa guna lahan desa, sosial budaya masyarakat, kegiatan 

ekonomi, kerajinan lokal dan makanan khas. 

 Wawancara 

Wawancara adalah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

ekonomi, sosial dan budaya yang tidak diketahui sebelumnya saat 

melakukan observasi lapangan ataupun pada survei data sekunder. 

Teknik wawancara yang digunakan yaitu purposive sampling, dimana 

peneliti menentukan terlebih dahulu narasumber wawancara. Dalam 

penelitian ini dilakukan tahap wawancara kepada stakeholder atau pihak-
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pihak (Kepala Desa, Bendahara BUMDES, Pengrajin Kerajinan 

Sulaman, Pemilik Usaha Kuliner) yang memiliki kepentingan dan 

peranan masing-masing mengenai hal yang bisa menjadi daya tarik 

wisatawan untuk berkunjung, aktivitas pertanian desa, kerajinan sulaman, 

makanan khas, tarian tradisional, alat musik tradisional, untuk 

mendapatkan informasi terkait penelitian. 

b. Metode Survei Sekunder 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen resmi instansi, buku – buku foto dan website terkait kajian yaitu: 

data – data seperti informasi kegiatan yang ada, sistem pengelolaan dan visi 

misa Desa Palak Aneh. 

 

1.5.3 Metode Analisis 

1. Analisis Kegiatan Wisata Kreatif 

Analisis kegiatan wisata kreatif bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang 

ada di Desa Palak Aneh yang sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan wisata 

kreatif. Analisis ini menggunakan skala guttman, apabila memenuhi kiteria 

wisata kreatif bernilai 1 dan apabila tidak memenuhi kriteria wisata kreatif 

bernilai 0. Jika kegiatan tersebut memiliki kriteria lebih banyak berarti 

kegiatan tersebut layak dijadikan sebagai wisata kreatif. Setelah itu, kegiatan 

tersebut dilakukan penilaian secara deskriptif dengan cara menilai antara 

kondisi Desa Palak Aneh dengan kriteria dan parameter wisata kreatif yang 

diperoleh dari kajian literatur. 

2. Analisis Wisata Kreatif 

Analisis wisata kreatif bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang ada di Desa 

Palak Aneh yang memiliki sisi kreatif sehingga layak dijadikan sebagai 

wisata kreatif. Analisis ini akan mendeskripsikan tentang kegiatan kreatif 

yang ada di Desa Palak Aneh. 

3. Analisis Potensi dan Masalah 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang ada pada Desa Palak 

Aneh, serta masalah yang menjadi penghambat untuk memaksimalkan 

potensi yang ada. Analisis ini nantinya akan menunjukkan bagaimana  
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pengembangan kegiatan yang ada di Desa Palak Aneh agar dapat dijadikan 

wisata kreatif. 

4. Analisis Segmen Pasar 

Analisis segmen pasar bertujuan untuk mengetahui target pengunjung yang 

akan datang di Desa Palak Aneh, untuk itu perlu di identifikasi segmen pasar 

yang tepat untuk berkunjung ke Desa Palak Aneh menggunakan analisis 

deskriptif. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Latar Belakang 

Desa Palak Aneh berencana untuk mengembangkan desa wisata edukatif pertanian dan upaya 
untuk mengangkat semua kegiatan yang ada di Desa sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan 

berbasis masyarakat untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata. Adapun kegiatan yang ada berupa 

pertanian dan perikanan, kesenian dan olahraga, kerajinan, kuliner dan seni tradisional. Hal ini 

searah dengan pembangunan desa mulai bergeser kepada pemberdayaan masyarakat, terutama 
dengan mengembangkan Bumdes. Di Kota Pariaman, Bumdes lebih dikembangkan lebih luas dan 

mengarah kepada desa wisata. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan prinsip – prinsip 

pembangunan Kepariwisataan Kota Pariaman yang ada pada dokumen Ripparkot Pariaman tahun 

2019, yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan pariwisata yang 
berkelanjutan. 

 

Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari 
penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi kegiatan yang ada di 

Desa Palak Aneh yang bisa dijadikan 

sebagai wisata kreatif 

- Identifikasi Kegiatan 

- Analisis Kegiatan Wisata Kreatif 

- Analisis wisata kreatif 

- Analisis Potensi dan Masalah 
- Analisis segmen pasar 

Metode Deskriptif 

Kualiatif 

Sasaran 

- Mengidentifikasi kegiatan yang ada di Desa Palak 

Aneh 

- Mengidentifikasi kegiatan yang ada di Desa Palak 

Aneh yang bisa dijadikan sebagai wisata kreatif 

- Mengidentifikasi potensi dan masalah pada kegiatan 

yang ada di Desa Palak Aneh. 

- Menganalisis segmen pasar pada kegiatan yang ada di 

Desa Palak Aneh  

-  

 

 

Tahap Analisis 

KEGIATAN YANG BISA DIJADIKAN 

SEBAGAI  WISATA KEATIF  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir, adapun materi yang akan dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan studi, ruang lingkup 

studi, metode yang digunakan, tahapan yang akan dikerjakan, dan sistem 

penyajiannya penulisannya. 

 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Berupa tinjauan dari buku-buku teks, standar, peraturan, dan literatur lainnya 

yang menunjang pengerjaan penelitian. 

 

3. Bab III Gambaran Umum Desa Palak Aneh 

Bab ini berisi tentang batas administrasi wilayah studi, askpek sosial budaya, 

aspek ekonomi dan kegiatan di Desa Palak Aneh. 

 

4. Bab IV Analisis  Kegiatan Di Desa Palak Aneh Sebagai Potensi Wisata 

Kreatif 

Berisi tentang penyajian hasil – hasil analisis dan tahapan hasil analisis 

penelitian 

 

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Meliputi rangkuman hasil dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, dan 

memberikan rekomendasi untuk studi lanjutan. 

 


