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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

  Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan 

dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan 

sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar 

lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa 

bermaksud mencari nafkah (Gunn, 2002). 

 Tahun 2020 hampir semua negara di dunia termasuk mengalami 

guncangan yang sangat berat. Penyakit ini disebabkan virus corona jenis baru 

yang diberikan nama SARS-CoV-2 wabah COVID-19 pertama kali terjadi di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok (Paramita, 2020). Pandemi covid 19 

merupakan wabah yang merubah kehidupan masyarakat diseluruh belahan dunia 

berdampak sangat berat bagi perekonomian terutama yang mengantungkan 

perekenomian dari sektor pariwisata. 

Bidang potensial pariwisata dalam  hal pembangunan sebuah negara, hal 

itu dikarenakan pariwisata dianggap mampu memberikan dampak positif sebagai 

penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Dampak positif yang paling terasa adalah 

pariwisata berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan dalam hal pembangunan di suatu daerah. Daerah yang memiliki 

potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar 

dengan timbulnya usaha-usaha kecil sampai menengah seperti perhotelan, 

penginapan, wisma, homestay, dan wisma,  restoran, rumah makan, warung 

makan atau kedai makan, oleh-oleh tempat wisata, penyewaan peralatan 

penunjang periwisata, dan masih banyak lagi usaha yang apabila dikembangkan 

mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pendapatan masyarakat. 

Perkembangan kegiatan pariwisata tidak hanya dapat diukur sebagai 

perkembangan ekonomi saja yang dapat diukur secara   kuantitatif.   Tolak   ukur   

lain adalah  perkembangan  ruang  wilayah  seperti perubahan   guna lahan,   
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perluasan   kawasan  terbangun, penyusupan/penetrasi unsur perkotaan ke dalam 

daerah pedesaan dan sebagainya (Warpani, 2007). Sedangkan perubahan 

penggunaan lahan merupakan bertambahnya suatu penggunaan  lahan  dari  satu  

sisi  penggunaan ke penggunaan yang  lainnya  diikuti  dengan berkurangnya tipe 

penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau 

berubahnya  fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Afandi & 

Muktie, 2015). 

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang diharapkan mampu 

menggerakan roda perekonomian Indonesia, pariwisata sebagai sector unggulan 

karena dampak yang mampu menimbulkan dari aktivitas pariwisata begitu besar 

terhadap ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDB Nasional pada periode tahun 2014 mengalami peningkatan 

bertambah menjadi 3,43% terhadap PDB nasional lebih meningkat dibandingkan 

dengan PDB tahun 2013 sebesar 3,40% (Yakup, 2019). 

Provinsi Jawa Tengah banyak terdapat aset wisata, baik aset wisata alam, 

aset wisata buatan manusia maupun aset wisata yang bersifat manusiawi. Salah 

satu aset wisata buatan manusia (man made resources) adalah situs sangiran yaitu 

berupa kawasan situs persejarahan. Potensi kuat atau daya tarik sangiran terletak 

pada kandungan fosil-fosil hewan maupun manusia purba dan perlatan batu serta 

terdokumentasikannya lapisan tanah (stratigrafi) yang tidak terputus sejak dua juta 

tahun yang silam dan banyak menyumbang data bagi pemahaman evaluasi fisik 

manusia maupun lingkungan alam purba (Mulyantari, 2016). 

 Jawa tengah memiliki potensi pariwisata yang berbeda dan unik serta memiliki 

aspek ketersediaan baik dalam sarana wisata yang diharapkan tersedia di sekitar 

kawasan wisata diantaranya prasarana umum. Konsep pengembangan pariwisata 

Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi, 

ekonomi, pendidikan, pelatihan, partisipasi masyarakat dan rekreasi. Potensi daya 

tarik wisata yang terdapat di Jawa Tengah sesuai dengan daya tarik sumber daya 

alam dan budaya lokalnya (masyarakat setempat), sangat memungkinkan untuk 

dkembangkan sebagai kawasan wisata alam dan sejarah budaya di masa yang 

akan datang. Kegiatan wisata yang dikembangkan dapat diarahkan pada wisata 
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minat khusus (special interest) cenderung lebih memanfaatkan alam. Tabel 1.1 

merupakan banyaknya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 

menurut (BPS Kecamatan Kalijambe, 2020). 

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Nusantara Dan Wisatawan Mancanegara 

No Tahun Wisman Wisnus Jumlah  
1 2014 419.584 29.852.095 30.271.679 
2 2015 421.191 33.030.843 33.452.034 
3 2016 578.924 36.899.776 37.478.700 
4 2017 781.107 40.118.470 40.899.577 
5 2018 677.168 49.943.607 49.620.775 
6 2019 691.699 57.900.863 58.592.562 
Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 

Museum Sangiran salah satu wilayah  tujuan wisata di jawa tengah yang 

terletak di kawasan kubah sangiran yang merupakan bagian dari daerah depresi 

solo di kaki gunung lawu. Kabupaten Sragen memiliki jumlah wisatwan yang 

lebih tinggi dibandingkan obyek wisata mulai dari wisata alam, budaya, buatan 

sampai minat khusus, karena banyak wisatawan lokal atau macanegara yang 

berkunjung. Tabel 1.2 berikut menyajikan data banyaknya pengujung berdasarkan 

daya tarik wisata menurut (BPS Kabupaten Sragen, 2019). 

Tabel 1.2 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Sragen 

No 
Pengunjung 

Obyek Wisata 2017 2018 
1 Pemadian Air Hangat Bayanan 25.384 24.426 
2 Museum Sangiran 234.551 216.450 
3 Gunung Kmeukus 33.423 39.974 
4 Kolam Renang Kartika 60.725 57.078 

Jumlah Pengunjung 354.083 337.523 
Sumber: BPS, Statistik Kabupaten Sragen Tahun 2019 

 Pengertian pengembangan yaitu proses, cara perbuatan menjadikan 

maju atau pembangunan secara bertahap, teratur dan berkelanjutan. Menjurus ke 

sasaran yang dikehendaki, pengembangan juga dapat nilai sebagai respon 

terhadap perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu (Afandi & Muktie, 

2015). 

Kawasan wisata Sangiran merupakan kawsan wisata yang ada karena 

pengaruh objek wisata berupa wisata museum, pada tahun 1996 sirus Sangiran 
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telah diterima dan diteteapkan sebagai warisan dunia (World Heritage) oleh 

UNESCO dengan nama Sangiran The Early Man Site (Mulyantari, 2016). 

Sebagaimana salah satu dijadikan sebagai destinasi wisata adndalan di Jawa 

Tengah. Perkembangan wisata sangiran mulai meningkat terlihat dengan jumlah 

pengujung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai tahun 2008 

pengunjung berjumlah 56.999 pengunjung sampai tahun 2018 pengunjung 

216.450 pengunjung.  

Pada tahun 2012 dibagun museum klaster Dayu yang terletak di 

Kabupaten karanganyar setelah dibangun tahun 2012 dan 2013 klaster museum 

Bukuran dan Museum Manyarejo sebagai museum pendukung, tahun 2014 

pembangunan museum klater Ngebung telah dislesaikan pembangunanya 

(BPSMP Sangiran, 2017). Hal ini pengembangan klaster museum diarahkan untuk 

kepentingan masyarakat akan ketersediaan informasi tentang situs Sangiran, 

masyarakat dapat merasakan nilai penting Situs Sangiran sebagai World Heritage 

semua potensi didalamnya.  

 Harapan dengan diketahuinya pengaruh wisata terhadap penggunaan 

lahan dan aspek ekonomi masyarakat dapat berkontribusi dalam mengubah taraf 

hidup dan kesehjahtraan masyarakat yang berada di kawasan Museum Sangiran 

(Mulyantari, 2016).  Perkembangan sarana dan prasarana yang ada berupa akses 

jalan, masjid, penginapan dan fasilitas yang dapat meyokong dalam 

perkembangan musem belum sepenuhnya terealisasi hanya satu induk musem 

sangiran yang sudah memiliki fasilitas yang sudah lengkap kemudian anak musem 

lainya belum lengkap dengan fasilitas yang sudah ada saat ini  yaitu: Museum 

Ndayu (Karanganyar) , Museum Krikilan (Sragen) , Museum Manyarjo (Sragen) , 

Museum Ngebung (Sragen).   

Jumlah penduduk kecamatan kalijambe tahun 2019 sebesar 49.661 jiwa 

dengan jumlah angkatan kerja umur 15 tahun keatas berjumlah 38.897 jiwa, 

Serapan tenaga kerja di kecamatan kalijambe tahun 2019 tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) berjumlah 67,43% dan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) berjumlah 3,34%. Hal ini menunjukan TPAK di kecamatan Kalijambe 

lebih besar dari tingkatan TPT yang rendah dengan ini diharapkan serapan tenaga 
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kerja mampu mendorong perekonomian dan kesehjahtraan masyarakat Kalijambe 

(BPS Kecamatan Sragen, 2020). 

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan cagar budaya situs 

purbalaka merupakan suatu komponen penting yang tidak dapat dibedakan 

dengan tujuan untuk melestarikan dan menjaga situs sangiran sebagai warisan 

budaya, masyarakat sekitar merupakan sebagai pelaku dari adanya pengembangan 

museum yang berada di Kecamatan Kalijambe. Perekonomian masyarakat sekitar 

museum yang merupakan pekerjaan utama sebagai petani dan berternak, hanya 

sebagaian masyarakat bahkan ada yang mencari fosil-fosil purbakala untuk 

nantinya diperjual belikan kepada BPSMP (Balai Pelestasian Situs Manusia 

Purba) hal ini nantinya dapat mempengaruhi menambah penghasilan dengan 

adanya pencarian fosil-fosil yang berada di sekitar kawasan yang disinyalir 

keberadaan fosil-fosil purbakala tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana dampak pengembangan pariwisata Museum Sangiran  

terhadap pelaku usaha? 

2. Bagaimana pengaruh pengembangan klaster Museum Sangiran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitin ini, antara lain. 

1. Mengkaji dampak pengembangan museum dan pendapatan pemilik 

usaha. 

2. Mengkaji pengaruh klaster museum terhadap pemberdayaan 

masyarakat dengan spasial analisis. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu 

kajian geografi yang berkaitan dengan bidang perkembangan Cagar 

Budaya dan Situs Purbakala. 
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2. Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan perkembangan Cagar 

Budaya dan Situs Purbakala, Khususnya terhadap masyarakat sekitar 

yang bertempat tinggal di daerah kawasan museum Cagar Budaya dan 

Situs Purbakala di Kecamatan Kalijambe. 

3. Sebagai salah satu syarat akademik menyelesaikan program S1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pariwisata 

 Pariwisata adalah sebuah destinasi wisata harus memiliki daya 

tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Keberadaan objek daya 

tarik wisata yang kuat maka menjadi magnet untuk menarik para 

wisatawan (Afandi & Muktie, 2015). Pengembangan kepariwisataan 

haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata sebagai berikut. 

a. Atraksi merupakan pusat dari industri pariwisata. Maksudnya 

atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin 

mengunjunginya.Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi 

karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik 

wisatawan adalah : a) Keindahan alam. b) Iklim dan cuaca. c) 

Kebudayaan.  

b. Amenitas merupakan berbagai fasilitas penunjang para 

wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah tujuan wisata 

dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut 

antara lain lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, 

layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, 

dan keamanan.  

1.5.1.2 Pengembangan Pariwisata 

 Pengembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan 

baik bagi wisatawan maupun warga setempat, Pariwisata dapat 

memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui 

keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Pada 
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perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya 

menguntungkan wisata-wan dan warga setempat, sebaliknya 

kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata 

(Marpaung, 2002). 

1.5.1.3 Pengaruh Pariwisata  

 Pengaruh pasriwisata pada dasarnya memiliki aspek yang dapat 

mempengaruhi dalam pariwisata tersebut.  

Pengaruh pariwisata terhadap aspek fisik menyatakan bahwa 

pengaruh yang muncul dari adanya pariwisata terhadap aspek fisik yaitu 

terjadinya perubahan penggunaan lahan yang ditandai dengan 

berkembangnya sektor pendukung pariwisata seperti akomodasi yang 

terkait dengan terbukanya lapangan pekerjaan dalam industri pariwisata 

serta berkembangnya atraksi wisata. (Tulus, 2010). 

Pengaruh pariwisata terhadap aspek ekonomi  mengatakan bahwa 

pembangunan pariwisata akan memberikan dampak keuntungan 

khususnya kepada daerah-daerah yang belum berkembang di Negara-

negara berkembang, Selain perolehan devisa bagi Negara sektor pariwisata 

juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan 

nasional yakni memberikan sumbangan-sumbangan terhadap bidang 

strategis dalam pembangunan (Afandi & Muktie, 2015). 

Pengaruh pariwisata terhadap aspek sosial pengaruh pengembangan 

pariwisata terhadap aspek sosial dapat dibagi menjadi dua yaitu pengaruh 

positif dan negative, pengaruh positif yang diberikan adalah adanya 

kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional sebagai 

potensi wisata. sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya sifat 

individualistis masyarakat local karena orientasi masyarakat beralih 

cenderung kearah peningkatan perekonomian (Afandi & Muktie, 2015) 
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

 Mulyantari (2016) melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Pengembangan Situs Manusia Purba Sangiran Sebagai Daya tarik Wisata 

Budaya” bertujuan melihat bagaimana strategi pengembanagan senagai daya 

tarik pariwisata.  Metode yang digunakan kualitatif dengan melihat fenomena 

yang akan ditelitipada periode tertentu dan dalam kondisi alamiah. Faktor 

internal dan eksternal yang dijabarkan dalam kekuatan, kelemhan, peluang, serta 

hambatandikenal dengn nama SWOT. 

Afandi (2015)  penelitian yang berjudul “Kajian Pengaruh Keberadaan 

Kawasan Wisata Sangiran Terhadap Aspek Disik, Aspek Ekonomi, dan Aspek 

Sosial Mayrakat” bertujuan pengaruh perkembangan pariwisata terhadap aspek 

fisik, ekonomi dan sosial. Daya tarik wisata yang dijadikan unggulan. Metode 

yang digunakan metode deskriptif  kualitatif dan perbandingan. Hasil penelitian 

identifikasi karakteristik obyek wisata dari jumlah pengujung wisata cenderung 

mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 1,66% dan mengalami 

peningkatan penduduk di tahun 2014 mencapai 400%, karakteristik pengunjung 

ingin mengetahui hal baru karena kawasan sangiran merupakan kawasan wisata 

edukasi. 

 Zhou (2021) penelitian ini Berjudul “Evaluasi Pemberdaya Wisata 

Masyarakat Kota Purba Berdasarkan Proses Hirarki Analitik: Studi Kasus 

Zhuijajiao Shanghai” bertujuan bagaimana mengevalusai secara ilmiah manfaat 

partisipasi masyarakat dengan menggerakan antusiasme dalam pengembangan 

pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif, Hasil penelitian 

mengetahui  seberapa besar masyrakat sekitar berperan penting dengan  

mengembangan pariwisata sebagai pelaku dan sekaligur masyrakat yang 

bertempat tinggal di sekitaran pariwisatan tersebut.   

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian sebelumnya, penelitian 

mengacu pada penelitiaan Enny (2016),  Afandi (2015),  dan Zhou (2021). 

Terdeapat persamaan yaitu dalam meneliti pedagang serta melihat peningkatan 

ekonomi masyarakat dari segi obyek wisata secara fisik (fasilitas, bagunan dan 

aksesbilitas). Secara lengkap disajikan dalam tabel 1.3 sebagai berikut.
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Enny 

Mulyantari 

( 2016 ) 

Strategi 

Pengembangan 

Situs Manusia 

Purba Sangiran 

Sebagai Daya 

Tarik Wisata 

Budaya 

 

1. Strategi pengembangan wisata 

museum manusia purba sebagai 

daya tarik wisata  

2. Daya tarik wisata budaya museum 

purba sangiran 

Metode kualitatif 

dan didukunh 

oleh survey 

lapangan 

1. Menganalisa SWOT didapatkan kekuatan, kelemaha, 

peluang dan hambatan/ancaman. 

2. Strategi pengembangan melihat faktor internal dan 

eksternal didalam analisa SWOT. 
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Rois Lukman 

Afandi (2015) 

Kajian 

Pengaruh 

Keberadaan 

Kawasan 

Wisata 

Sangiran 

Terhadap 

Aspek Fisik, 

Aspek 

Ekonomi, dan 

Aspek Sosial 

Masyarakat 

1. Pengaruh perkembangan 

pariwisata terhadap aspek fisik, 

ekonomi dan sosial. 

Metode deskriptif 

kuantitatif dan 

perbandingan 

1. Identifikasi karakteristik objek wisata dari jumlah 

pengujung objek wisata cenderung mengalami 

penurunan pada tahun 2012 sebesar 1,66% peningkatan 

dari tahun 2008 sampai tahun 2014 mencapai 400% 

2. Karakteristik pengunjung wisatwan yang ingin 

mengetahui hal baru karena kwasan sangiran 

merupakan kawasan wisata edukasi wisata 
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Xinyue Zhou 
(2021) 

Evaluasi 
Pemberdaya 
Wisata 
Masyarakat 
Kots Purba 
Berdasarkan 
Proses Hirarki 
Analitik : Studi 
Kasus 
Zhujiajiao 
Shanghai 

1. Bagimana mengevaluasi secara 
ilmiah manfaat partisipasi 
masyarakat ? 

2. Modus partisipasi seperti apa yang 
paling kondusif untuk 
menggerakan antusiasme 
masyarakat ? 

3. Bagaimana cara meningkatkan 
keberlanjutan perlindungan 
pusaka dan pengembangan 
pariwisata melalui partisipasi 
masyarakat ? 

Metode 
Kuantitatif  

1. Pemberdaya masyarakat di kota kuno Zhujiajiao adalah 
3.5969. hasil penelitian menunjukan nilai evaluasi 
pemberdaya ekonomi sebesar 3.5805, pemberdaya 
psikologis adalah 3.8040,pemberdaya sosial 3,6847. 
Nilai rata-rata dari ketiga tingkatan pemberdayaan 
terdebut lebih besar dari 3,5 bahwa diwujudkan dalam 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata 

2. Pendekatan khusus untuk membentuk organisasi 
pariwisata yang melibatkan masyarakat lokak dapat 
berpartisipasi secara mandiri. Penduduk yang 
berpartisipasi secara aktif dan tim bantuan teknis 
melalui pendampingan teknis berkala dan hak untuk 
pengambilan keputusan pariwisata akan diserahkan 
kepada warga. 

3. Masyrakat perlu meningkatkan manajemen dan teknis 
tingkat internal. Pemngembangan kota-kota kuno akan 
melakukan integrasi prosuk wisata budaya dan 
menempuh jalur yang berkualitas dan kustomisasi 
meningkatkan teknologi dan kemampuan masyarakat 
penghuninya.  
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.Ongky 

Fernanda 

(2020) 

Pengaruh  

Pengembangan 

Situs 

Purbakala dan 

Situs Cagar 

Budaya 

Terhadap 

Masyarakat di 

Kecamatan 

Kalijambe 

Kabupaten 

Sragen 

Provinsi Jawa 

Tengan 

1) Pengaruh perkembangan museum 

situs manusia purba sebagai daya 

tarik wisata budaya 

2) Bagaimana dampak pemilik usaha 

yang berada di kawasan 

pengembangan Museum 

Metode Survei  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Perdesaan identik dengan perekonomian rendah sehingga 

masyarakat bergantung pada lapangan pekerjaan yang dapat membangun 

desa mandiri memanfaatkan situasi kondisi sekitar tempat tinggal, 

Museum Sangiran salah satunya sebagai obyek wisata bersejarah salah 

satu situs terpenting untuk perkembangan di bidang ilmu pengetahuan juga 

sebagai kajian penelitian di bidang keilmuan antropologi, arkeologi, 

biologi, paleoantropologi, geologi dan bidang keilmuan lainya yang 

mengkaji situs purbakala tersebut. Museum Sangiran menjadi solusi untuk 

meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang telah 

ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan museum 

di Desa Krikilan dan Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten 

sragen 2020 serta mengetahui faktor berpengaruh terhadap pengembangan 

museum tersebut, sehingga dapat mengetahui perbandingan di 2 wilayah 

yang berada di Kecamatan Kalijambe. Secara sistematis diwujudkan 

dalam bentuk kerangka pikir gambar 1.1 berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Peneliti 2020 

Situs Cagar 
Budaya 

Perekonomian  
Rendah 

Desa Mandiri 

Menciptakan lapangan  
pekerjaan  

Pengembangan  
Museum 
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1.7 Batasan Oprasional 

Batasan oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Museum tempat menyimpan, mengoleksi, memamerkan harta 

peninggalan purbakala, benda bersejarah, barang-barang kuno, 

arca, naskah dan sebagainya yang berasal dari daerah di seluruh 

nusan tara ( KBBI,  2020 ). 

2. Pengembangan yaitu proses, cara perbuatan menjadikan maju 

atau pembangunan secara bertahap, teratur dan berkelanjutan. 

Menjurus ke sasaran yang dikehendaki, pengembangan juga dapat 

nilai sebagai respon terhadap perubahan yang selalu terjadi dari 

waktu ke waktu (Wirandi, 2013). 

3. Pariwisata adalah istilah pariwisata terlahir dari bahasa 

Sansekerta yang komponen – komponennya terdiri dari “pari” 

yang artinya penuh, lengkap, berkeliling. “Wis(man)” yang 

berarti rumah, property, kampong, komunitas. Dan “ata” yang 

artinya pergi terus menerus, mengembara. (Nyoman, 2002). 

4. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa 

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar 

Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di 

darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 

penetapan. (Rahmawati, 2017). 

5. Pola spasial atau spatial pattern adalah sesuatu yang menunjukkan 

penempatan atau susunan benda-benda di permukaan bumi. 

Setiap perubahan pola spasial akan mengilustrasikan proses 

spasial yang ditunjukkan oleh faktor lingkungan atau budaya. 

(Zhou & Zhang, 2021). 

 

 

 


