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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya  

Penelitian yang dilakukan oleh Tran dan Walter (2014) dalam jurnal Annals 

of Tourism Research berjudul “Ecotourism, Gender and Development in Northern 

Vietnam”. Penelitian  tersebut mengkaji bagaimana dimensi gender terintegrasi 

dalam perencanaan dan implementasi dari ekowisata berbasis masyarakat di Giao 

Xuan, Vitenam. Penelitian menunjukan bahwa integrasi antara dimensi gender 

dengan kegiatan ekowisata memberikan dampak positif bagi perempuan lokal. 

Perempuan di Giao Xuan tidak hanya mendapatkan penghasilan tetapi juga 

kepercayaan diri dan diperhitungkannya suara mereka dalam berbagai aktivitas. 

Meskipun demikian, perempuan di Giao Xuan tetap tidak mampu mengurangi 

penggunaan alkohol dan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki.  

Penelitian yang dilakukan Demartoto (2012) dalam disertasi Universitas 

Gajah Mada yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pariwisata Berbasis 

Komunitas (Studi Kasus Tiga Desa Wisata Di Jawa Tengah)”. Dari penelitian 

tersebut mengkaji peluang dan hambatan perempuan dalam memanfaatkan 

kegiatan pariwisata berbasis komunitas di Desa Kliwonan, Desa Barjo dan Desa 

Samiran. Peluang perempuan dalam memanfaatkan potensi wisata tersebut berupa 

penyediaan usaha wisata guna meningkatkan kapasitas diri dan mengembangkan 

relasi dengan wisatawan. Hambatan internal yang dihadapi perempuan yaitu 

masih terbatasnya skill dan modal usaha. Hambatan eksternal berupa kondisi 

masyarakat yang masih bias gender, kurang intensifnya koordinasi dan kerjasama 

antar sektor yang terkait. Perempuan di tiga desa penelitian lebih banyak 
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menduduki posisi sebagai pekerja. Pemberdayaan perempuan di Desa Kliwonan 

dapat meningkatkan keahilan dan ketrampilan perempuan sehingga peran yang 

dijalankan lebih sebagai inisiator, investor, pengelola dan pengawas. Perempuan 

di Desa Kliwonan memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik sehingga tingkat 

ketergantungan terhadap laki-laki menjadi lebih rendah dibandingkan dengan 

Desa Barjo dan Samiran.  

Penelitian Suardana (2010) dalam Jurnal Piramida Vol.6 No.2 Universitas 

Udayana berjudul “Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Kuta sebagai Upaya 

Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali” mengkaji keterlibatan perempuan di sektor 

pariwisata Pantai Kuta. Suardana menemukan bahwa keterlibatan perempuan 

terbagi menjadi dua strata yaitu strata atas dan menengah ke bawah. Keterlibatan 

perempuan strata atas yaitu sebagai pemilik dan pekerja hotel di tingakatan 

majerial. Perempuan pada strata bawah terlibat sebagai pekerja dalam proses 

produksi souvenir, penjual souvenir dan pada sektor informal. Perempuan 

berpendapat bahwa keterlibatannya memberikan manfaat sosial yaitu lebih baik 

dalam mengutarakan pendapat, manfaat budaya yaitu dapat melestarikan 

kebudayaan dan manfaat ekonomi yaitu memiliki penghasilan sendiri.  

Penelitian yang dilakukan di Penglipuran diantaranya yaitu: penelitian 

Prayogi (2011) dalam Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Vol.1 No.1 Sekolah 

Tinggi Pariwisata Triatma Jaya dengan judul “Dampak Pengembangan Pariwisata 

di Objek Wisata Penglipuran”. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa dampak 

positif pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran terhadap lingkungan fisik 

berupa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam dan dampak 

negatifnya berupa bertambahnya sampah, dan pengurangan resapan air ke tanah 
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akibat pemasangan paping di jalan utama Desa Penglipuran. Dampak positif 

terhadap kehidupan sosial dan budaya yaitu munculnya keinginan masyarakat 

lokal untuk menjaga budaya yang mereka miliki seperti tarian, kerajinan dan 

bangunan tradisional. Dampak negatif dari sisi kehidupan sosial budaya 

masyarakatnya yaitu adanya perubahan sikap masyarakat yang menjadi 

individualistis. Dampak positif terhadap ekonomi masyarakat yaitu bertambahnya 

pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya yaitu kesempatan mendapatkan 

penghasilan yang belum merata. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan 

yaitu membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, kesadaran 

masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.  

Penelitian Susanthi, dkk (2014) dalam Jurnal Jurusan Pendidikan ekonomi 

Vol.4 No.1 Universitas Pendidikan Ganesha yang berjudul “Analisis SWOT 

untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Penglipuran 

Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Tahun 2014”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor yang menjadi kekuatan Desa Wisata Penglipuran adalah kebersihan, 

kelestarian budaya, adanya sarana prasarana seperti adanya tolilet, area parkir dan 

pusat informasi pariwisata, akses jalan bagus dan lokasi strategis serta 

masyarakatnya ramah. Faktor yang menjadi kelemahan adalah kurangnya 

keindahan alam dan minimnya art shop, penginapan dan jenis makanan khas 

daerah. Faktor yang menjadi peluang adalah baiknya peran serta masyarakat, 

keamanan lingkungan, kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi. Faktor yang 

menjadi ancaman adalah kelestarian budaya, kondisi politik, kebijakan pemerintah 

dan daya saing. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kunjungan 
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wisatawan ke Desa Wisata Penglipuran adalah panetrasi pasar dan pengembangan 

produk. 

Penelitian Ariana (2013) dalam Jurnal Analisi Pariwisata Vol.13 No.1 

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana yang berjudul “Wisatawan Kurang 

Minat ke Hutan Bambu sebagai Atraksi Ekowisata di Desa Penglipuran 

Kabupaten Bangli”, mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan wisatawan 

kurang minat mengunjungi atraksi hutan bambu.  Hasil penelitian menemukan 

bahwa faktor internal yang menyebabkan wisatawan kurang berminat ke hutan 

bambu yaitu kurangnya perencanaan dan promosi, kurangnya fasilitas seperti 

tempat peristirahatan, toko penjualan souvenir dari bambu, kebersihan dan 

kurangnya sarana transportasi untuk mengelilingi hutan bambu. Faktor eksternal 

yaitu terbatasnya waktu bagi wisatawan yang berkunjung dengan jasa biro 

perjalanan wisata. Hasil survei membuktikan sebanyak 92% wisatawan tidak 

mengetahui adanya daya tarik hutan bambu di Desa Wisata Penglipuran dan 90% 

pemandu wisata tidak memberikan informasi mengenai adanya daya tarik hutan 

bambu. 

Berdasarkan penelitian mengenai pemberdayaan perempuan yang telah 

dilakukan mengkaji pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pariwisata di 

Vietnam, Jawa Tengah dan Kuta. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa 

Wisata Penglipuran juga belum mengkaji pemberdayaan perempuan dalam 

aktivitas pariwisata sehingga posisi penelitian ini yaitu mengkaji pemberdayaan 

perempuan dalam aktivitas parwisata di Desa Wisata Penglipuran yang ditinjau 

dengan matrik pemberdayaan perempuan Longwe.  
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2.2 Konsep Pariwisata  

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan seseorang ke dan 

tinggal di suatu daerah tujuan diluar lingkungan kesehariannya (WTO dalam 

Pitana dan Diarta, 2009). Pariwisata juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang 

saling berhubungan yang terdiri dari wisatawan dan kumpulan pelayanan yang 

disediakan dan dimanfaatkan seperti fasilitas, atraksi wisata, transportasi dan 

akomodasi dalam membantu perjalanan mereka (Fennel dalam Pitana, 2009).  

Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yaitu 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 

daerah. UU No. 10 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa usaha pariwisata adalah 

usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Di daerah tujuan wisata, wisatawan 

memerlukan berbagai kebutuhan dan pelayanan, baik untuk kebutuhan hidup 

ataupun menikmati aktifitas wisata. Daerah tujuan wisata harus didukung dengan 

komponen seperti atraksi (attraction), fasilitas (amenities), aksesibilitas (acces) 

dan pelayanan tambahan (ancillary services) untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan (Cooper,dkk.1993). Komponen tersebut dikenal dengan istilah 4A. 

Uraiannya yaitu sebagai berikut: 

1. Atraksi (Attraction) yaitu potensi yang dapat menarik wisatawan. 

Potensi tersebut dapat berupa alam, budaya dan buatan manusia.  

2. Fasilitas (Amenities) yaitu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan 

selama berada di daerah tujuan wisata seperti akomodasi, pelayanan 

makanan dan minuman, agen perjalanan dan toko cinderamata.  
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3. Aksesibilitas (Acces) yaitu mencakup sarana dan prasarana 

transportasi.  

4.  Pelayanan Tambahan (Ancillary Services) yaitu berupa organisasi 

kepariwisataan yang mengelola daerah tujuan wisata.  

Berdasarkan konsep pariwisata yang telah diuraikan maka aktivitas 

pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada konsep pariwisata 

menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Aktivitas pariwisata di 

Desa Wisata Penglipuran dilihat dari 4A khususnya amenities yaitu penyediaan 

produk wisata melalui usaha rumah tangga seperti warung cinderamata, makanan 

dan minuman, pembuatan loloh, kue klepon ubi ungu dan kerajinan bambu  dan 

ancillary service yaitu pengelolaan desa wisata melalui badan pengelola Desa 

Wisata Penglipuran.   

 

2.3 Konsep Desa Wisata 

Nuryanti (dalam Putra dan Pitana, 2010) memberikan definisi bahwa desa 

wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Inskeep (2012) memberikan 

definisi :  

“Village tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, 

often remote villages and learn about village life and the local 

environment” 

 

Artinya : 

 

“Desa wisata dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau 

dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan 

belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat”.  
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Latar belakang pengembangan desa wisata yaitu untuk mengkombinasikan 

potensi alam dan budaya yang ada serta kesadaran masyarakat untuk 

memanfaatkan potensi itu untuk pelestarian lingkungan, budaya dan juga 

mendapatkan manfaat ekonomi. Sebuah desa wisata tidak saja dituntut untuk 

memiliki keunikan seni dan budaya namun juga fasilitas dan layanan wisata 

lainnya (Putra dan Pitana, 2010).  Kriteria desa wisata yaitu : 

1. Atraksi wisata yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil 

ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah atraksi yang paling 

menarik dan atraktif di desa.  

2. Jarak tempuh adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama 

tempat tinggal wisatawan dan juga dari jarak tempuh dari ibu kota 

provinsi dan jarak dari ibu kota kabupaten.  

3. Besaran desa, menyangkut masalah – masalah jumlah rumah,  

jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini 

berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.  

4. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting 

mengingat adanya aturan – aturan khusus pada komunitas suatu desa 

dan hal yang perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi 

mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.  

5. Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan 

transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan 

sebagainya.    
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Konsep desa wisata dalam penelitian ini mengacu pada konsep desa wisata 

menurut Nuryanti (dalam Putra dan Pitana, 2010) dimana Desa Wisata 

Penglipuran adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Integrasi tersebut dilakukan 

oleh masyarakat Desa Penglipuran dengan melakukan aktivitas pariwisata.  

 

2.4 Konsep Gender  

Kata Gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki dan perempuan 

padahal gender memiliki perbedaan dengan seks atau jenis kelamin. Konsep 

gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk 

oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, dengan kata lain gender adalah konsep 

sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi 

dan peran antara keduanya dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan 

masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Gender 

dipandang sebagai faktor yang menentukan persepsi dan kehidupan perempuan, 

membentuk kesadarannya, ketrampilannya dan membentuk pula hubungan 

kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki (Handayani dan Sugiarti, 2002).  

Perbedaan konsep seks dan gender dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Seks dan Gender 

Sumber: Handayani dan Sugiarti (2002) 

Dilihat dari tabel 2.1, perbedaan seks atau jenis kelamin dengan gender 

menjadi sangat jelas. Seks adalah pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan yang ditentukan secara biologis sebagai makhluk yang secara kodrati 

memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Alat biologis tersebut melekat 

pada laki-laki dan perempuan selamanya dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan 

karena merupakan kodrat Tuhan. Puspitawati (2013) mengartikan gender sebagai 

perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan 

sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses 

sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Pemahaman tentang perbedaan jenis kelamin dan gender ini diharapkan 

dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Puspitawati (2013) 

No.  Karakteristik Seks  Gender 

1 Sumber 

Pembeda 

Tuhan Manusia (masyarakat) 

2 Visi, Misi Kesetaraan  Kebiasaan  

3 Unsur 

Pembeda 

Biologis (alat 

reproduksi) 

Kebudayaan (tingkah laku) 

4 Sifat Kodrat, tertentu, 

tidak dapat 

dipertukarkan 

Harkat, martabat dapat 

dipertukarkan 

5 Dampak Terciptanya nilai-

nilai: kesempurnaan, 

kenikmatan, 

kedamaian, dll. 

Sehingga 

menguntungkan 

kedua belah pihak.  

Terciptanya norma-

norma/ketentuan tentang “pantas” 

atau “tidak pantas”. Sering 

merugikan salah satu pihak, 

umumnya adalah perempuan.  

6 Keberlakuan  Sepanjang masa, 

dimana saja, tidak 

mengenal perbedaan 

kelas.  

Dapat berubah, musiman dan dapat 

berbeda antara kelas.  
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menyebutkan bahwa kesetaraan gender yaitu suatu kondisi dimana perempuan dan 

laki-laki dapat menikmati status yang setara dan dapat mewujudkan secara penuh 

hak-hak asasi dan potensinya di segala bidang kehidupan. Keadilan gender yaitu 

suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan 

kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan 

laki-laki. Wujud kesetaraan dan keadilan gender yaitu:  

a. Akses, yang diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumberdaya 

untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif baik secara 

sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat termasuk akses ke 

sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan 

manfaat.  

b. Partisipasi, yang diartikan sebagai “Who does what?” (Siapa melakukan 

apa?). Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses 

pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya secara demokratis.  

c. Kontrol yang diartikan sebagai ”Who has what?” (Siapa punya apa?). 

Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam 

penggunaan sumberdaya.  

d. Manfaat, yang artinya semua aktivitas harus mempunyai manfaat yang 

sama bagi perempuan dan laki-laki. 

Gender pada penelitian ini mengacu pada konsep gender menurut 

Puspitawati (2013) yaitu perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada 

laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pariwisata di Desa Wisata Penglipuran 

sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses 

sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep gender dalam 
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penelitian ini digunakan untuk mengkaji pemberdayaan perempuan dalam 

aktivitas pariwisata di Desa Wisata Penglipuran.  

 

2.5 Teori Pemberdayaan Perempuan 

Payne dalam (Putra dan Pitana, 2011) mengemukakan bahwa pemberdayaan 

adalah suatu proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, 

atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, termasuk mengurangi 

kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil keputusan dan tindakan tersebut.  

Pemberdayaan menurut Kartasamita (dalam Hikmat: Rinawati, 2010) adalah 

upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan 

martabat masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan 

mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan 

masyarakat. 

Longwe (dalam March. dkk, 1999) mengemukakan bahwa pemberdayaan 

perempuan dalam aktivitas pariwisata dapat dinilai dari lima kriteria. Lima kriteria 

tersebut dimodifikasi sesuai dengan pemberdayaan perempuan dalam aktivitas 

pariwisata yang terdiri dari: 

1. Kesejahteraan, yaitu pemerataan atau persamaan akses perempuan dan 

laki-laki terhadap pemenuhan kebutuhan dasar berupa penghasilan. 

2. Akses, yaitu pemerataan atau persamaan akses perempuan dan laki-

laki terhadap faktor produksi berupa relasi atau jaringan kerjasama, 

pelatihan dan kredit usaha. 
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3. Kesadaran Kritis, yaitu kesadaran perempuan terhadap pembagian 

peran berdasarkan gender. Pembagian peran tersebut terbentuk akibat 

budaya, dapat berubah dan saling dipertukarkan antara laki-laki dan 

perempuan.  

4. Partisipasi, yaitu pemerataan atau persamaan partisipasi perempuan 

dan laki-laki dalam semua tahapan pengambilan keputusan dalam 

proses pembuatan kebijakan, perencanaan, administrasi, monitoring 

dan evaluasi.  

5. Kontrol, yaitu adanya kekuasaan seimbang antara laki-laki dan 

perempuan terhadap penggunaan penghasilan. 

Lima kriteria analisis pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh 

Longwe tersebut dikenal dengan Women’s empowerment Framework. Kerangka 

Longwe dapat disusun dalam bentuk piramida seperti teori Maslow sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Handayani dan Sugiarti (2002) 

 

Lima kriteria pemberdayaan ini bersifat dinamis, berhubungan satu sama 

lain, saling menguatkan dan melengkapi. pemberdayaan tertinggi berada pada 

tingkatan kontrol. Jika kegiatan hanya berkonsentrasi pada level yang berada 

KESEJAHTERAAN 

AKSES 

KESADARAN KRITIS 

PARTISIPASI 

KONTROL 

Gambar 2.1 

Piramida Kriteria Pemberdayaan Longwe 
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dibawah kontrol maka peluang terjadinya pemberdayaan perempuan akan 

semakin berkurang. Kelima kriteria tersebut juga merupakan tingkatan yang 

bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis semakin 

tinggi keberdayaan (March. dkk,1999). Dari hasil analisis kriteria pemberdayaan, 

maka akan terlihat derajat sensitivitas proyek terhadap  pemberdayaan perempuan 

yang terdiri dari (Handayani dan Sugiarti, 2002):  

1. Negatif, yang berarti tujuan proyek atau kegiatan tidak mengaitkan 

kebutuhan perempuan sehingga pemberdayaan perempuan masih 

minim.  

2. Netral, yang berarti kebutuhan perempuan sudah diketahui namun 

belum diangkat dan ditangani dengan maksimal.  

3. Positif, yang berarti bahwa proyek atau kegiatan meningkatkan 

pemberdayaan perempuan.  

Dari teori yang telah dikemukakan pemberdayaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini mengacu pada konsep pemberdayaan menurut Payne (dalam Putra 

dan Pitana, 2011) yaitu suatu proses untuk membantu perempuan untuk 

mendapatkan daya, kekuatan, atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan 

tindakan, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil 

keputusan dan tindakan tersebut. Teori pemberdayaan ini digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah pertama yaitu pemberdayaan perempuan dalam 

aktivitas pariwisata di Desa Wisata Penglipuran. Lima kriteria pemberdayaan 

perempuan menurut Longwe kemudian digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah kedua yaitu sejauhmana pemberdayaan perempuan dalam aktivitas 

pariwisata di Desa Wisata Penglipuran.  


