
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pulau Bali adalah salah satu daerah tujuan pariwisata terbaik yang ada di Indonesia 

karena memiliki berbagai pilihan daya tarik wisata yang mampu menarik minat wisatawan 

khususnya wisatawan mancanegara. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wisatawan 

mancanegara yang datang ke Bali selama lima tahun terakhir seperti dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Pulau Bali 

Periode 2010-2014 

Tahun 
Jumlah Wisatawan 

(orang) 

Pertumbuhan 

(%) 

2010 2.385.122 - 

2011 2.576.142 8,01 

2012 2.826.709 9,73 

2013 3.728.598 31,90 

2014 3.766.638 1,02 

Rata – Rata  3.056.642 12,66 

Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2015 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hingga saat ini, minat wisatawan 

mancanegara semakin meningkat untuk berkunjung ke Bali. Saat ini wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke Bali tidak hanya bertujuan untuk menikmati keindahan alam dan 

mempelajari kebudayaan saja, namun ternyata ada motivasi lain yang juga mendorong 

mereka untuk berwisata ke Bali, yaitu motivasi untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal 

dan ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang bersifat positif yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal. 
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Motivasi tersebut mengandung nilai-nilai sosial yang juga merupakan bagian dari 

pariwisata alternatif. Menurut William dan Valene (1992:3), definisi pariwisata alternatif 

secara luas adalah sebagai bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai-nilai alam, nilai-

nilai sosial, dan nilai-nilai masyarakat, serta memungkinkan bagi masyarakat lokal maupun 

wisatawan untuk menikmati interaksi yang positif dan wajar serta menikmati indahnya 

berbagai pengalaman. 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam Wearing (2008:25-34), 

mengemukakan bahwa pariwisata telah diidentifikasi sebagai salah satu industri yang dapat 

memberikan kontribusi pada Millenium Development Goal’s karena kemampuannya untuk 

menghasilkan pendapatan, mempengaruhi keseimbangan yang menguntungkan dari 

perdagangan, bermanfaat bagi masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan praktek pembangunan berkelanjutan dan sistem 

manajemen dengan kerjasama yang sah antara masyarakat lokal, sektor swasta dan organisasi 

antar pemerintah. 

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) telah memfokuskan banyak inisiatif kearah 

pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism sebagai alat untuk 

pengentasan kemiskinan. Sebagai bagian dari upaya ini, UNWTO menganut konsep relawan 

melalui Volunteer TedQual Program. Program ini dirancang untuk membantu negara-negara 

berkembang mencapai sektor pariwisata yang berkelanjutan dan lebih kompetitif melalui 

penyebaran pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Transfer pengetahuan 

ini dicapai dengan memanfaatkan keahlian dari lembaga anggota UNWTO untuk membantu 

negara–negara berkembang merencanakan hasil pembangunan yang positif. 

Sebagai contoh dari sustainable tourism tersebut adalah adanya kegiatan volunteer 

tourism atau voluntourism di suatu yayasan atau desa dimana aktivitas wisatawan dapat 

membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Wujud dari dampak positif tersebut adalah 
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wisatawan volunteer datang membantu warga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan, berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga, menambah 

pemasukan yayasan atau desa, dan memberikan motivasi bagi masyarakat lokal untuk 

membangun yayasan atau desa menjadi lebih baik. 

PBB telah lama mendukung konsep volunteering, khususnya melalui divisi khusus, 

yaitu United Nations Volunteers (UNV) yang didirikan sejak tahun 1970 untuk melayani 

sebagai mitra operasional kerjasama pembangunan atas permintaan negara–negara anggota 

PBB. Misi UNV adalah untuk mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan secara 

global melalui promosi relawan, termasuk mobilisasi relawan dan untuk menumbuhkan nilai 

komitmen, keterlibatan, dan solidaritas, yang merupakan dasar kesukarelaan (UNV,2006). 

Pada peluncuran International Year of Volunteers pada tahun 2001, mantan Sekretaris 

Jenderal PBB Kofi Annan menyatakan : 

“Konsep volunteering adalah suatu cita-cita dunia dimana kita dapat  melayani sesama 

dan disitu muncul solidaritas dan keyakinan bahwa bersama-sama kita bisa membuat 

dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dalam hal ini, kita dapat mengatakan bahwa 

konsep volunteering adalah ekspresi dari tujuan utama dibentuknya Perserikatan 

Bangsa-Bangsa.” 

 

Selain itu, menurut Pastran (2014:47-51), menjelaskan bahwa voluntourism itu sendiri 

sebenarnya sudah diperkenalkan pada dunia sejak tahun 1980 dan telah dilaksanakan di 

beberapa negara seperti Selandia Baru, Meksiko, Kanada dan di Benua Eropa. Dalam jurnal 

tersebut menyebutkan beberapa studi kasus, salah satunya mengenai voluntourism 

organization yang ada di Kanada yaitu Hero Canada dan Intercodia Canada. Kedua 

organisasi ini memfasilitasi wisatawan yang hendak bergabung dalam kegiatan voluntourism 

ke Amerika Latin, Afrika, dan beberapa negara kecil di Eropa Timur. 

Organisasi voluntourism di Kanada tersebut memiliki tujuan bagi setiap voluntourist 

(wisatawan voluntourism) agar setelah mereka mengikuti kegiatan tersebut selain menikmati 

keindahan alam dan budaya yang berbeda, mereka mampu menyuarakan suara rakyat yang 

tidak memiliki kesempatan untuk bersuara, dan mampu menjadikan pribadi mereka sebagai 



4 
 

pribadi yang bermoral, berkomitmen atau memiliki solidaritas yang tinggi, serta mampu 

menghargai perbedaan dalam hal agama, suku, budaya, sosial dan ekonomi di tempat mereka 

melakukan kegiatan voluntourism. Kedua organisasi tersebut didominasi dengan partisipan 

para remaja yang mulai beranjak dewasa agar mendidik mereka menjadi manusia yang lebih 

berkualitas. 

Di Indonesia sendiri telah didirikan beberapa yayasan sosial yang cakupannya bersifat 

nasional dan telah tersebar di beberapa kota besar, salah satunya adalah YPAC yang terletak 

di Nusa Dua, Bali. Yayasan tersebut telah mendapat bantuan secara rutin baik dalam bentuk 

dana maupun tenaga yang berasal dari mancanegara dan domestik untuk membantu 

perkembangan 40 anak dengan keterbelakangan fisik maupun mental. Bantuan tenaga yang 

diperoleh YPAC Nusa Dua adalah tenaga sukarela dari volunteer yang mayoritas berasal dari 

dalam negeri yang datang untuk mengajar Bahasa Inggris dan keterampilan dibidang seni 

serta teknologi informasi. 

Selain YPAC Nusa Dua, terdapat beberapa yayasan lain yang cakupannya lebih luas, 

yaitu Yayasan Widya Guna yang beroperasi dibawah naungan proyek WINS dari Belanda 

dan Yayasan Bumi Sehat yang beroperasi dibawah pengelolaan Ibu Robin Lim yang pernah 

dinobatkan sebagai CNN Hero of The Year pada tahun 2011 silam. Kedua yayasan yang 

terletak di Kabupaten Gianyar tersebut merupakan yayasan sosial yang bergerak dibidang 

pendidikan dan kesehatan dengan status legal secara hukum dan yayasan yang sudah dikenal 

dikalangan volunteer internasional. Berdasarkan gambaran umum mengenai kedua yayasan 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan observasi awal ke kedua yayasan tersebut. Berikut 

adalah hasil observasi awal mengenai data kunjungan wisatawan volunteer yang datang ke 

Yayasan Widya Guna selama tiga tahun terakhir : 

Tabel 1.2 
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Data Kunjungan Wisatawan Volunteer ke Yayasan Widya Guna Desa Bedulu 

Kabupaten Gianyar Periode 2012-2014 

Tahun Jumlah Wisatawan (orang) Pertumbuhan (%) 

2012 59 - 

2013 85 44,07 

2014 90 5,89 

Rata-Rata 78 24,98 

Sumber : Yayasan Widya Guna Desa Bedulu Kabupaten Gianyar,2015 

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata jumlah wisatawan yang datang pertahun selama tiga 

tahun terakhir adalah 78 orang dan mengalami peningkatan sebesar 24,98%.  Sedangkan 

untuk Yayasan Bumi Sehat, yang berlokasi di Desa Nyuh Kuning, Ubud, berikut adalah data 

kunjungan wisatawan  volunteer selama tiga tahun terakhir : 

Tabel 1.3 

Data Kunjungan Wisatawan Volunteer ke Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning 

Kabupaten Gianyar Periode 2012-2014 

Tahun Jumlah Wisatawan (orang) Pertumbuhan (%) 

2012 33 - 

2013 41 24,20 

2014 44 7,30 

Rata-Rata 39 15,75 

Sumber : Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten Gianyar,2015 

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata jumlah wisatawan yang datang pertahun selama tiga 

tahun terakhir adalah 39 orang, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,75%. Kedua 

yayasan tersebut selalu mengalami pengingkatan jumlah kunjungan volunteer disetiap 

tahunnya dan seluruh volunteer yang terlibat adalah volunteer dari mancanegara yang dengan 

tulus membantu dalam pelaksanaan program yayasan di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

kepedulian terhadap lingkungan. Bantuan tersebut berupa donasi, tenaga untuk mengajar dan 

pelayanan kesehatan. 
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Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 

bagaimana karakteristik dan motivasi wisatawan yang berkunjung ke Yayasan Widya Guna 

Desa Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten Gianyar sebagai 

volunteer, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat positif bagi masyarakat lokal dan 

wisatawan itu sendiri, serta mampu menjalin kerjasama yang baik antar negara dan 

memberikan teladan bagi wisatawan lain dalam pilihan berwisata yang bertanggungjawab. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik wisatawan dalam volunteer tourism di Yayasan Widya 

Guna Desa Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten 

Gianyar ? 

2. Apa motivasi wisatawan dalam volunteer tourism di Yayasan Widya Guna Desa 

Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten Gianyar ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik wisatawan dalam volunteer tourism di Yayasan 

Widya Guna Desa Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten 

Gianyar. 

2. Untuk mengetahui motivasi wisatawan dalam volunteer tourism di Yayasan Widya 

Guna Desa Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten 

Gianyar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti : 
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1. Manfaat Akademik 

Sangat penting bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan melihat secara nyata 

bagaimana karakteristik dan motivasi dalam perjalanan seorang wisatawan dalam 

volunteer tourism ke Yayasan Widya Guna Desa Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa 

Nyuh Kuning Kabupaten Gianyar. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengelola Yayasan Widya Guna Desa Bedulu dan 

Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh Kuning Kabupaten Gianyar agar bisa memperluas 

jaringan kerjasama dengan wisatawan volunteer dan membantu pengelola dalam 

menyusun program-program yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu 

menginspirasi yayasan lain, serta berdampak positif baik bagi penghuni yayasan 

maupun wisatawan volunteer. 

1.5 Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian dari penelitian ini akan disusun dalam 5 bab dan masing-masing 

akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penyajian. 

 

BAB II :  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang telaah hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan 

konsep yang terdiri dari karakteristik wisatawan, konsep motivasi, tinjauan 

tentang wisatawan, tinjauan tentang volunteer, dan tinjauan tentang 

volunteer tourism. 

BAB III :  Metode Penelitian 
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Berisi tentang lokasi, definisi operasional variabel (DOV), jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, teknik penentuan informan, teknik 

penentuan sample, dan metode analisis data. 

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diberikan pemaparan mengenai hasil data yang telah 

diolah serta pembahasannya, diantaranya mengenai gambaran umum 

Yayasan Widya Guna Desa Bedulu dan Yayasan Bumi Sehat Desa Nyuh 

Kuning, apa saja kegiatan voluntourism yang ada disana, bagaimana 

karakteristik dan motivasi wisatawan dalam voluntourism di kedua yayasan. 

BAB V :  Simpulan dan Saran 

Berisi tentang simpulan dan saran-saran yang dapat diberikan, kemudian 

disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai data pendukung dari 

penelitian laporan ini. 


