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Abstrak 

Tiara Duta Pinasthy, 2018, Praktik Sosial Pengembangan Wisata oleh 

Kelompok Sadar Wisata Banraas di Pulau Giliyang, Indhar Wahyu Wira 

Harjo S.Sos., MA., Ayu Kusumastuti S.Sos., M.Sc. 

Penelitian ini mengkaji tentang praktik sosial masyarakat dalam proses 

pengembangan wisata yang ada di Desa Banraas oleh Pokdarwis. Hal ini 

memberikan dampak bagi masyarakat lokal. Sehingga munculah desa–desa wisata 

yang berada di sekitar Pulau Giliyang yang dikelola oleh masyarakat lokal yang 

bergerak di bidang pariwisata. Tujuan dari penelitian ini berusaha memahami dan 

menganalisis kesadaran anggota Pokdarwis dalam mengembangkan wisata yang 

ada di Desa Banraas dan skemata yang berlangsung untuk memahami praktik sosial 

Pokdarwis Banraas dalam rangka mengembangkan pariwisata di Pulau Giliyang.  

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens, dengan melihat 

praktik sosial tentang tindakan Pokdarwis Banraas dalam membentuk praktik sosial 

baru sebagai perwujudan pengembangan wisata di Desa Banraas. Praktik sosial 

dilihat sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan agen-agen dalam 

memanfaatkan struktur seperti sumberdaya, aturan dan jejak memori yang secara 

keterulangan sehingga menciptakan pemahaman diri, kondisi sosial dan lingkungan 

baru seperti Pokdarwis Banraas yang berkegiatan perihal pariwisata di Desa 

Banraas. Hubungan timbal balik antara agen dan struktur menyangkut keterlibatan 

anggota dalam rangka mengembangkan wisata di Pulau Giliyang mengacu pada 

tiga dimensi struktural Anthony Giddens meliputi Signifikasi, Dominasi dan 

Legitimasi. 

Penekanan tentang kesadaran agen menjadi salah satu unsur dari perubahan 

tindakan Pokdarwis Banraas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan 

teknik purposive. Tindakan Pokdarwis Banraas dilakukan dalam bentuk 

musyawarah-musyawarah yang dirutinkan. Pokdarwis Banraas sebagai wadah 

masyarakat untuk berkegiatan terkait dengan pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang. Praktik sosial yang terjadi secara terus-menerus dalam Pokdarwis 

Banraas membentuk kondisi sosial baru berupa kegiatan pariwisata yang awalnya 

masyarakat berkegiatan sebagai nelayan, petani, dan peternak menjadi aktor 

pariwisata mengembangkan wisata di Pulau Giliyang. Hal ini dipengaruhi oleh diri 

agen mengenai pengiriman pengetahuan tentang sadar wisata dalam musyawarah-

musyawarah yang terjadi di Pokdarwis Banraas.  

Kata Kunci : Praktik Sosial, Pengembangan Wisata 
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Abstrac 

Tiara Duta Pinasthy, 2018, Practices Social Development Tourism by A Group 

Aware Tourism Banraas on The Island of Giliyang, Indhar Wahyu Wira 

Harjo S.Sos., MA., Ayu Kusumastuti S.Sos., M.Sc. 

This research study of community social practices in the development of tourism in 

the village Banraas by Pokdarwis. This provides an impact on local community. So 

the aooears village tourist village located around the Island Giliyang managed by 

locals moving in tourism. The purpose of this research trying to understand and 

analyse Pokdarwis members awareness in developing tourism in the village 

Banraas skemata and held to understand social practices Pokdarwis Banraas in 

order to develop tourism on the Island Giliyang. This study using the theory 

strukturasi anthony giddens , in terms of social practices about action Pokdarwis 

Banraas in forming the new social development as a tourist village Banraas. Seen 

as a series of social practices act done a structure similar to the agents in making 

use of resources , the rules and a trace memory that is repetition so as to create 

understanding themselves , the social condition and the new environment as 

Pokdarwis Banraas who berkegiatan Banraas on behalf of tourism in the village .A 

reciprocal relation between agent and structure of the related to the involvement of 

a member of tourism on the Island in order to develop a Giliyang referring to three 

dimensions structural anthony giddens covering significance in , domination and 

legitimacy.  

Emphasis about consciousness agent being one element of change of action 

pokdarwis banraas.Methods used in research is a qualitative methodology 

descriptive.Data collection techniques used is observation, interviews and 

documentation.The determination of informants techniques used technique 

purpossive.The act of pokdarwis banraas is in the form of discussions 

routine.Pokdarwis banraas as a society to engage in the associated with the 

development of tourism giliyang island.Practices happening in the society 

sustainably in pokdarwis banraas form social conditions of tourism new activities 

originally the work as fishermen, farmers, and breeder be an actor tourism develop 

tour giliyang island.It is affected by themselves agent of shipping knowledge of 

tourism conscious in the discussions happened in pokdarwis banraas. 

Keywords: social practices, the development of tourism. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masing-masing daerah di Indonesia memiliki keunggulannya masing-masing 

termasuk potensi alam yang dimiliki. Potensi alam yang beragam akan menarik 

banyak wistawan lokal dan wisata asing untuk berkunjung ke tempat wisata dan 

akan memberikan keuntungan tersendiri pada daerah dan masyarakat lokal. Selain 

itu pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan ekonomi suatu 

daerah. 

Dalam kehidupan masyarakat kota dan desa sekalipun bersahaja pasti 

mengalami perubahan secara lamban maupun cepat. Hal ini berarti bahwa 

kehidupan sosial masyarakat tidak ada yang bersifat diam. Perubahan sosial juga 

terjadi di wilayah Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. 

Wilayah ini dikenal sebagai kawasan pelosok desa tertinggal.  

Seiring berjalannya waktu, daerah ini mulai dikenal karena kandungan 

oksigennya yang tertinggi kedua di dunia dan keasrian alamnya yang kemudian 

dibuka untuk umum sebagai tempat pariwisata. Masyarakat mempunyai fungsi dan 

peran sebagai tuan rumah sekaligus sebagai subjek pengembangan wisata. Tetapi, 

masyarakat di Pulau Giliyang ternyata masih banyak yang belum bisa 

menggunakan kesempatan ini secara optimal untuk ikut menunjang pengembangan 

objek wisata. Maka dari situ pemerintah daerah sedang berupaya untuk memberikan 

stimulus-stimulus kepada masyarakat dengan pembangunan jalan paving dan 
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pembangunan homestay. Stimulus yang dimaksudkan agar masyarakat dapat kreatif 

serta memaksimalkan jalan paving tersebut untuk akses yang lebih mudah untuk 

menelusuri Pulau Giliyang dengan menggunakan sepeda “onthel” agar masyarakat 

dapat membuka usaha persewaan sepeda “onthel” dan pembangunan homestay 

yang sedang proses ini nantinya memicu masyarakat dapat membuka usaha 

penginapan untuk wisatawan yang bermalam di Pulau Giliyang.  

Namun nampaknya belum banyak perhatian warga yang mendalam terkait 

stimulus yang diberikan pemerintah. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk 

memaksimalkan upayanya untuk membuat masyarakat sadar tentang 

pengembangan objek wisata yang melibatkan masyarakat setempat menjadi 

tercapai. Hingga kini pemerintah sedang mengupayakan Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) sebagai bentuk kelembagaan baru yang didirikan oleh pemerintah  

dengan anggota penduduk Pulau Giliyang untuk ikut berupaya memaksimalkan 

proses pengembangan objek wisata yang ada di Pulau Giliyang. Nampak dalam 

pendirian ini perencanaan pengembangan sudah berjalan sedikit demi sedikit 

karena masyarakat yang terlibat di dalam Pokdarwis ini sudah mulai membantu 

mengelola, menjaga, dan merawat objek wisata di Pulau Giliyang. Pembangunan 

fasilitas oleh pemerintah yang sedang dijalankan adalah “home stay”, jaringan pipa 

di bawah laut untuk mrndistribusikan air bersih ke Pulau Giliyang, dan jalan paving 

untuk mengelilingi pulau. 

Pokdarwis memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan 

kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat karena Pokdarwis sebagai suatu 

organisasi swadaya masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kesadaran 
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masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pembangunan pariwisata di 

daerah wisata serta mendayagunakan potensi yang dimiliki. Selain itu Pokdarwis 

juga berfungsi mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi 

tentang kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat. Salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan objek wisata di Pulau 

Giliyang adalah keberadaan Pokdarwis sebagai suatu institusi lokal yang 

bertanggung jawab untuk menjamin pengembangan desa wisata. Pokdarwis 

merupakan komunitas yang menghimpun masyarakat yang memiliki kesadaran dan 

kemauan untuk mengembangkan Pulau Giliyang menjadi daerah tujuan wisata. 

Dalam pengembangan wisata yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat yang mengedepankan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek 

pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat memiliki 

pengetahuan tentang alam serta budayanya yang menjadi potensi dan nilai jual 

sebagai daya tarik wisata sehingga pelibatan masyarakat menjadi diperlukan. 

Dalam hal ini masyarakat mempunyai fungsi dan peran sebagai tuan rumah 

sekaligus sebagai subjek pengembangan wisata. Tetapi, masyarakat di Pulau 

Giliyang ternyata masih tidak banyak yang bisa menggunakan kesempatan ini 

untuk ikut menunjang pengembangan objek wisata. Sehingga masyarakat belum 

bisa maksimal menggunakan potensi sumberdayanya untuk membuka lahan usaha 

untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Pulau 

Giliyang.  

Dalam perspektif Giddens individu manusia merupakan salah satu pelaku 

tindakan atau agen (Giddens, 2010). Dalam pengertian peneliti, individu manusia 
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ini dapat diartikan anggota Pokdarwis Banraas dalam pengembangan pariwisata 

terus menerus sehingga Pulau Giliyang menjadi tujuan wisata. Jadi yang dimaksud 

dengan agen dalam konteks penelitian ini adalah pelaku atau aktor individu anggota 

yang bertindak aktif dalam proses pengembangan daerah wisata di Desa Banraas. 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mencari informasi bagaimana 

praktik sosial pengembangan tempat wisata oleh Pokdarwis dengan menggunakan 

teori strukturasi Anthony Giddens. Semakin maraknya pemasaran tentang tempat 

wisata oleh pemerintah mendorong Pokdarwis menghasilkan praktik sosial 

pengembangan tempat wisata yang didorong dengan pernyataan tentang potensi 

Giliyang sebagai tempat yang mengandung oksigen tertinggi di dunia. Menurut 

Giddens praktik sosial terbentuk dari adanya agen dan struktur. Praktik sosial 

pengembangan potensi wisata merupakan hasil dari tindakan dari pedulinya 

pemerintah untuk memajukan Pulau Giliyang dan kesadaran masyarakat sekitar 

tentang potensi alam yang dimiliki. 

Dalam menciptakan pariwisata tentu berhubungan atara agen dan struktur. 

Struktur merupakan “aturan dan sumber daya atau seperangkat hubungan 

transformasi yang diorganisasikan sebagai sifat-sifat sistem” (Giddens, 2010) 

dalam mewujudkan pariwisata di Desa Banraas tidak lepas dari Pokdarwis yang 

melakukan tindakan secara berulang sehingga mengubah struktur dan struktur ini 

juga bisa mempengaruhi tindakan selanjutnya yang dilakukan Pokdarwis. 

Dalam melakukan sebuah praktik sosial agen dipengaruhi oleh kesadaran 

yang dimiliki oleh agen itu sendiri. Peneliti ingin melihat gambaran praktik sosial 

oleh agen dalam pengembangan pariwisata. Penelitian menggali bagaimana praktik 
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sosial pengembangan pariwisata dan untuk mengetahui alasan Pokdarwis 

melakukan kegiatan berdasarka perencanaan daerah untuk tujuan pengembangan 

pariwisata di Pulau Giliyang.  

Di Pulau Giliyang sendiri terdapat dua Pokdarwis menurut jumlah desa yang 

ada di Pulau Giliyang, yaitu Desa Banraas dan Desa Bancamara. Namun Pokdarwis 

ini memiliki satu tujuan untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Pulau 

Giliyang yang menitik beratkan dalam pemberdayaan masyarakat untuk 

menciptakan perubahan sosial didalam masyarakat. Atas pertimbangan peneliti 

karena Kelompok sadar wisata Banraas lebih aktif daripada Pokdarwis Bancamara 

dalam kegiatan pariwisata di Pulau Giliyang dan struktur organisasi yang jelas 

untuk memudahkan peneliti untuk mengkaji tentang praktik sosial pengembangan 

wisata pada Kelompok Sadar Wisata Banraas Pulau Giliyang di Kabupaten 

Sumenep Provinsi Jawa Timur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana praktik sosial pengembangan wisata pada Kelompok Sadar Wisata 

Banraas Pulau Giliyang di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah 

untuk melihat praktik sosial pengembangan wisata  pada Kelompok Sadar Wisata 

Banraas Pulau Giliyang di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yang 

terdapat pada: 

1. Manfaat akademis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan bagi 

penulis sendiri. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang dengan topik yang sama. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan Ilmu Sosiologi, khususnya pengembangan konsep 

pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan 

potensi daerah. 

b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya 

Kabupaten Sumenep dalam pembangunan daerah dan 

pengembangan potensi daerah dalam pelaksanaannya serta 

menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan 

utamanya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Konstruksi Sosial Masyarakat Senaru Terhadap Ekowisata 

(Ecotourism) di Taman Nasional Gunung Rinjani (Studi di Desa Senaru 

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara). 

Penelitian ini menganalisis tentang konstruksi sosial masyarakat Senaru 

terhadap ekowisata di TNGR. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui realitas obyektif ekowisata dengan melihat sosio-kultural masyarakat 

Senaru dan sosio-historis ekowisata di TNGR, serta realitas subyektif individu 

dalam memaknai hutan, ekowisata, dan implementasi dari pengetahuan masyarakat 

tentang ekowisata. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Peter 

L. Berger untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat Senaru terhadap 

ekowisata di TNGR. Berger menjelaskan proses konstruksi sosial terbentuk karena 

adanya realitas obyektif yang tidak terlepas dari sejarah keberadaan masyarakat dan 

realitas subyektif dalam hubungannya dengan pemaknaan atas pengetahuan 

individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan yang 

diwariskan dan dikonstruksikan pada masyarakat Senaru, dimana pengetahuan itu 

membentuk pemaknaan masyarakat tentang ekowisata dan tindakan apa yang 

diambil masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Dalam sebuah pengetahuan 

yang diwariskan terdapat nilai dan norma yang terus dikomunikasikan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Dalam konstruksi sosial terdapat terdapat proses 

eksternalisasi, yaitu momen penyesuain diri dengan adat-istiadat dan pemikiran 
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yang berkembang dalam masyarakat. Proses yang kedua adalah obyektivasi yaitu 

proses penyadaran individu terutama kepada individu-individu baru tentang dunia 

sosial, pemimpin dan kelembagaan. Sedangkan internalisasi merupakan 

pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa obyektif sebagai 

pengungkapan suatu makna yang didalamnya juga terjadi proses sosialisasi, 

menciptakan identitas diri masing-masing individu sebagai orang Senaru yang 

perduli dan berpartisipasi dalam ekowisata. 

Jika Widiani (2009) membahas tentang pemaknaan mengenai ekowisata 

maka penelitian ini ingin menggali proses terbentuknya partisipasi masyarakat lokal 

khususnya Pokdarwis di Desa Banraas Pulau Giliyang serta alasan-alasan dibalik 

pengambilan keputusan oleh Pokdarwis untuk memilih ikut berpartispasi  

mengembangkan wisata di Pulau Giliyang. Sehingga penelitian ini berusaha 

melihat bahwa kegiatan pariwisata berusaha untuk melihat bahwa kegiatan 

pariwisata memerlukan keterlibatan Pokdarwis dalam pelaksanaannya melihat 

masyarakat yang masih kurang aktif dalam kegiatan pariwisata. Tanpa adanya 

partisipasi dari masyarakat dan juga keterlibatan dari berbagai pihak, maka 

pariwisata akan terhambat pelaksanaannya. Sehingga aspek wisata, keterlibatan 

masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran program-program pariwisata dalam 

pengelolaan maupun pengembangannya. 
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2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan 

Kawasan Ekowisata Taman Nasional Baluran (Studi pada Masyarakat 

Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo). 

Penelitian ini mengkaji tentang proses terbentuknya partisipasi masyarakat 

lokal memilih untuk ikut terlibat dalam pengelolaan serta pengembangan kawasan 

ekowisata, serta kondisi perubahan sosial sehubungan dengan partisipasi 

masyarakat di kawasan ekowisata Taman Nasional Baluran. Tujuan dari penelitian 

ini mencoba menganalisis proses terbentuknya partisipasi masyarakat lokal, serta 

mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan 

kawasan ekowisata di Taman Nasional Baluran. Penelitian ini menggunakan teori 

strukturasi Anthony Giddens, dengan melihat praktik sosial pada pembentukan desa 

wisata Wonorejo sebagai implementasi dari pengembangan rantai pariwisata di 

kawasan ekowisata Taman Nasional Baluran.  

Praktik sosial dilihat melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh agen-

agen dalam memanfaatkan struktur sebagai sumberdaya dan aturan sehingga 

menciptakan keterulangan praktik sosial baru berupa perubahan kondisi sosial 

masyarakat dari perambah hutan menjadi aktor pariwisata dalam pembentukan desa 

wisata. Hubungan timbal balik antara agen dan struktur menyangkut keterlibatan 

masyarakat dalam pembentukan desa wisata Wonorejo dengan mengacu pada tiga 

dimensi struktural Anthony Giddens meliputi Signifikasi, Dominasi, dan 

Legitimasi. Selain itu, penekanan pada tingkat kesadaran agen menjadi salah satu 

unsur dari perubahan kondisi sosial masyarakat Desa Wonorejo. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi 
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kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara 

serta teknik penentuan informan adalah dengan menggunakan teknik purposive. 

Melalui proses penelitian yang telah dilakukan, pembentukan desa wisata lebih 

banyak menekankan pada partisipasi dengan melibatkan masyarakat sehingga 

memperlihatkan adanya praktik sosial baru berupa perubahan kondisi masyarakat 

yang awalnya masyarakat sebagai perambah hutan menjadi aktor pariwisata. Hal 

ini dikarenakan pada diri agen diperkuat oleh struktur dominasi atas kepemilikan 

sumberdaya, ekonomi, dan politik serta struktur signifikasi. 

Peneliti berfokus pada praktik sosial anggota dalam membentuk Pokdarwis 

dengan subjek pariwisata yang masih dalam proses pembentukan berbeda dengan 

penelitian oleh Darajat (2014) yakni dengan pariwisata yang sudah terbentuk dan 

subjek kajian berupa masyarakat dan Taman Nasional Baluran. Masyarakat yang 

ada di Taman Nasional Baluran hanya meneruskan kegiatan pariwisata setelah 

peralihan perambah hutan menjadi aktor wisata sementara Pokdarwis Banraas baru 

belajar dan membentuk diri dengan sumber daya yang baru. Konsekuensinya adalah 

masyarakat harus mampu menerapkan pariwisata yang memperhatikan 

kelangsungan budaya lokal, sosial, dan lingkungan. 
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Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Megasari Widiani Mufti Nafi’atut Darajat Tiara Duta Pinasthy 

Judul Konstruksi Sosial Masyarakat 

Senaru Terhadap Ekowisata 

(Ecotourism) di Taman Nasional 

Gunung Rinjani (Studi di Desa 

Senaru Kecamatan Bayan 

Kabupaten Lombok Utara). 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Kawasan Ekowisata Taman Nasional 

Baluran (Studi pada Masyarakat Desa 

Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, 

Kabupaten Situbondo). 

Praktik Sosial Pengembangan Wisata 

oleh Kelompok Sadar Wisata Banraas 

Pulau Giliyang. 

Rumusan Masalah 1. Bagaimana realitas obyektif 

ekowisata dengan melihat 

sosio-kultural masyarakat 

Senaru dan sosio-historis 

ekowisata di TNGR? 

2. Bagaimana realitas subyektif 

individu dalam memaknai 

Bagaimana terbentuknya partisipasi 

masyarakat lokal, serta mengetahui 

bentuk partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dan pengembangan 

kawasan ekowisata di Taman Nasional 

Baluran? 

Bagaimana praktik sosial 

pengembangan wisata pada Kelompok 

Sadar Wisata Banraas Pulau Giliyang 

di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa 

Timur? 
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hutan, ekowisata, dan 

implementasi dari 

pengetahuan masyarakat 

tentang ekowisata? 

Teori Peter L. Berger konstruksi sosial 

tentang realitas obyektif yang 

tidak terlepas dari sejarah 

keberadaan masyarakat dan 

realitas subyektif dalam 

hubungannya dengan pemaknaan 

atas pengetahuan individu. 

Teori strukturasi Anthony Giddens Strukturasi Anthony Giddens yang 

menjelaskan konsep agen dan struktur, 

ruang dan waktu, serta hubungan 

struktur dengan praktik sosial agen. 

Menggunakan konsep pengembangan 

wisata sebagai strategi untuk 

meningkatkan potensi wisata. 

Pendekatan Metode Metode kualititaf dengan 

pendekaan fenomenologi 

Metode Kualitatif Metode Kualitatif 

Fokus Memahami konstruksi sosial 

masyarakat Senaru terhadap 

ekowisata di TNGR, Untuk 

Proses terbentuknya partisipasi 

masyarakat lokal memilih untuk ikut 

terlibat dalam pengelolaan serta 

Melihat praktik sosial pengembangan 

wisata pada Kelompok Sadar Wisata 

1
2
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memahami implementasi 

pengetahuan ekowisata 

masyarakat Senaru terhadap 

pengembangan ekowisata di 

TNGR. 

pengembangan kawasan ekowisata, 

serta kondisi perubahan sosial 

sehubungan dengan partisipasi 

masyarakat di kawasan ekowisata 

Taman Nasional Baluran. 

Banraas Pulau Giliyang di Kabupaten 

Sumenep Provinsi Jawa Timur 

Teknik Analisis Studi kasus Studi kasus Kualitatif Deskriptif  

Hasil  Terdapat pengetahuan yang 

diwariskan dan dikonstruksikan 

pada masyarakat Senaru, dimana 

pengetahuan itu membentuk 

pemaknaan masyarakat tentang 

ekowisata dan tindakan apa yang 

diambil masyarakat dalam 

pengembangan ekowisata. 

Dalam sebuah pengetahuan yang 

diwariskan terdapat nilai dan 

Pembentukan desa wisata lebih banyak 

menekankan pada partisipasi dengan 

melibatkan masyarakat sehingga 

memperlihatkan adanya praktik sosial 

baru berupa perubahan kondisi 

masyarakat yang awalnya masyarakat 

sebagai perambah hutan menjadi aktor 

pariwisata. Hal ini dikarenakan pada 

diri agen diperkuat oleh struktur 

dominasi atas kepemilikan 

Pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang dilaksanakan secara langsung 

oleh masyarakat lokal melalui 

Pokdarwis Banraas. Keseharian 

masyarakat mengalami perubahan 

karena reproduksi sosial yang 

menciptakan suatu praktik sosial 

baru.berkaitan dengan D-S-L sebagai 

dimensi yang memepengaruhi tindakan 

agen dalam mengambil keputusan. 

1
3
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norma yang terus 

dikomunikasikan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

Dalam konstruksi sosial terdapat 

terdapat proses eksternalisasi, 

yaitu momen penyesuain diri 

dengan adat-istiadat dan 

pemikiran yang berkembang 

dalam masyarakat. Proses yang 

kedua adalah obyektivasi yaitu 

proses penyadaran individu 

terutama kepada individu-

individu baru tentang dunia 

sosial, pemimpin dan 

kelembagaan. Sedangkan 

internalisasi merupakan 

sumberdaya, ekonomi, dan politik serta 

struktur signifikasi. 

1
4
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pemahaman atau penafsiran yang 

langsung dari peristiwa obyektif 

sebagai pengungkapan suatu 

makna yang didalamnya juga 

terjadi proses sosialisasi, 

menciptakan identitas diri 

masing-masing individu sebagai 

orang Senaru yang perduli dan 

berpartisipasi dalam ekowisata. 

 

1
5
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2.2 Kajian Konseptual 

2.2.1 Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata adalah usaha yang secara sadar dan terencana 

dilaksanakan untuk memperbaiki daerah tujuan wisata yang sedang atau akan dipasarkan 

(Yoeti dalam Hepi, 2015). Pengembangan kawasan wisata harus didasarkan pada 

regulasi nasional maupun kesepakatan internasional dijadikan landasan pengembangan 

pariwisata nasional. Pengembangan kawasan pariwisata regional atau lokal harus 

berdasarkan pada regulasi daerah dan preferensi masyarakat setempat sebagai bentuk 

realisasi pemberdayaan rakyat. Tujuan pengembangan wsiata yang ingin dicapai adalah 

kelestarian alam budaya serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Morris 

mengembangkan diartikan sebagai upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, 

membawa suatu keadaan secara bertingkat kesuatu keadaan yang lebih lengkap, lebih 

besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal ke yang lebih akhir atau 

dari yang sederhana ke tahapan perubahan yang lebih kompleks (Tohani, 2011). 

Tujuan dari pengembangan wisata itu sendiri sesuai dengan Intruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 1969 BAB II pasal 2 yaitu: 

a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, perluasan kesempatan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-

industri penunjang dan sampingan lainnya: 

b. Memperkenalkan dan memberdayakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia: 

c. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional. 

Idealnya pariwisata hendaknya dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah 

wisata baik potensi alamnya maupun masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata juga 

harus memperhatikan tingkatan budaya, sejarah dan ekonomi dari daerah tujuan wisata. 
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Selain itu pengembangan wisata juga memiliki sasaran dalam pemberdayaan masyarakat 

menurut Sitorus (2014): 

1. Mendorong masyarakat di destinasi untuk mengenali dan menyadari masalah 

kepariwisataan yang dihadapinya serta secara bersama-sama dan mandiri 

memecahkan masalah tersebut. 

2. Memperkuat bargaining position atau membangun organisasi atau kelompok di 

bidang kepariwisataan sebagai wadah untuk kebersamaan (kerjasama), keswadayaan, 

dan pertanggungjawaban. 

3. Memperkuat posisi tawar kelompok kepariwisataan itu dihadapan pemerintah, elite, 

ataupun pemilik modal. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai urusan kepariwisataan melalui 

kepariwisataan melalui wadah kelompok/organisasi sosial tersebut. 

5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia pariwisata yang 

ada melalui wadah kelompoknya. 

6. Membangun tata kelola kepariwisataan yang baik dan membuka akses yang luas 

terhadap keadilan. 

7. Memperkuat posisi masyarakat setempat dalam usaha kepariwisataan. 

8. Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dibidang kepariwisataan. 

9. Meningkatkan jangkauan informasi masyarakat terhadap berbagai isu maupun 

permasalahan kepariwisataan yang menyangkut kehidupan mereka. 

10. Meningkatkan kemandirian masyarakat pariwisata melalui kelompok dalam hal 

permodalan, membuat keputusan dan menghidupi kelompok. 

11. Mendorong peningkatan kemakmuran ekonomi, kesetaraan politik, dan kesejahteraan 

sosial masyarakat melalui kepariwisataan. 
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Upaya pengembangan wisata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Peningkatan Aktivitas Promosi Wisata 

Promosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkenalan, pengenalan 

tentang suatu usaha yang dilakukan secara intensif dan terus menerus. Dengan demikian 

promosi pariwisata mempunyai tujuan untuk memperkenalkan objek dan daya tarik 

wisata yang dilakukan secara intensif dan terus menerus agar dikenal wisatawan maupun 

calon wsiatawan. Promosi pariwisata erat kaitannya dengan upaya agar sebanyak 

mungkin orang dapat mengenal atau diyakini dengan produk wisata yang sudah ada. 

Menurut Pendit (2006) “publisitas dan promosi pariwisata disini adalah propaganda 

kepariwisataan dengan didasarkan atas rencana atau program secara teratur dan 

kontinyu”.  

b. Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata 

Keberadaan objek wisata harus ditunjang dengan adanya segala sesuatu sebagai 

penunjang seperti souvenir, makanan, dan minuman pada lokasi tersebut.  

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan berbagai upaya untuk 

mengembangkan sarana kepariwisataan seperti penginapan,  fasilitas beribadah, pasar 

seni dan oleh,  maupun prasarana kepariwisataan seperti alat transportasi,prasarana 

komunikasi, perbankan, listrik dan air, pelayanan kesehatan dan petugas keamanan. 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di daerah wisata sebagai aset daerah harus memiliki standart 

kemampuan menurut kompetensi keahlian yang diakui dan diterima oleh masyarakat 

pariwisata serta dilandasi oleh bahsa komunikasi kebangsaan yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kompetitif dan meningkatkan kualitas tempat wisata.  
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e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta 

Kegiatan pariiwsata tidak terlepat dari peran serta pemerintah, pemerintah 

bertanggungjawab atas pengelolaan sumberdaya alam seperti flora dan fauna yang 

langka, air, tanah, dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu 

bahkan merusak ekosistem. Pihak swasta dan masyarakat merupakan dua pilar utama 

yang ikut serta dalam pengembangan pariwisata yang membantu pemerintah untuk 

mengelola sumberdaya wisata untuk berkembang dan di kenal dalam lingkup nasional 

maupun internasional.  

2.3 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

Dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan serta keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata baiktu pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama 

dengan Pemerintah dan kalangan usaha/swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung 

pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus 

memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai pelaku maupun penerima 

manfaat dari  pengembangan pariwisata, karena dukungan masyarakat turut menentukan 

keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan. 

Dukungan masyarakat untuk pengembangan pariwisata dapat diperoleh melalui 

penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan yang 

berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat 

yang sadar wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen yang 

memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. 

Pemerintah harus berperan dalam mendukung dan membina Pokdarwis agar lebih efektif 

dalam fungsinya bagi perkembangan kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata. 



20 
 

  
 

Gambaran posisi dan peran penting Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dikaitkan dengan 

pengembangan kepariwisataan/destinasi pariwisata tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 

di bawah ini (Rahim, 2012): 
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Gambar 1. (Rahim, 2012) Diagram Keterkaitan Sadar Wisata dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata 
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Adanya Pokdarwis dalam konteks pengembangan pariwisata sangat berperan 

sebagai salah satu “unsur penggerak” di tingkat lokal dalam kepariwisataan 

didaerahnya. Peran dan kontribusi dari Pokdarwis perlu ditingkatkan dan dibina 

dengan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam perkembangan dan 

pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran 

masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing. 

Pokdarwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang terdirinya 

dari pelaku wisata yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab atas 

perkembangan kepariwisataan serta sebagai penggerak terwujudnya Sapta Pesona 

dalam meningkatkan pembangunan daerah kepariwisataan dan manfaatkannya bagi 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis diatas 

adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar (Kelompok Penggerak 

Pariwisata). Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa 

masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk: 

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kegiatan dan pengembangan 

kepariwisataan. 

2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

kepariwisataan dan kegiatan pariwisata. 

3. Meningkatkan nilai manfaat dari kepariwisataan bagi masyarakat/anggota 

Pokdarwis. 

4. Mensukseskan segala kegiatan pengembangan dan pembangunan 

kepariwisataan. 
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Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting 

dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan 

pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan 

kepariwisataan di daerah. 

2) Membangun, menumbuhkan sikap, dan dukungan positif sebagai tuan rumah 

dengan mewujudkan wisata yang sesuai dengan Sapta Pesona kepariwisataan di 

daerahnya dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan 

masyarakat setempat. 

3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata 

yang ada di masing-masing daerah.  

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah: 

1) Sebagai penggerak pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat 

maupun di lingkungan wilayah di destinasi wisata. 

2) Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota) dalam upaya 

perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah. 

2.4 Kajian Teori 

Giddens (2010) dalam teori strukturasi, memfokuskan perhatian pada social-

practices, yang menghubungkan antara sosiologi makro dengan sosiologi mikro, 

melalui hubungan agency dan “struktur”. Agency dan struktur ada dalam hubungan 

dualitas dan saling mempengaruhi, dan bukan dualisme (dalam Pitana, 2005). 
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Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan merupakan dua sisi dari satu mata 

uang. Semua aksi sosial melibatkan semua aktor sosial, dan keduanya begitu terkait 

erat dalam aktivitas dan praktik manusia secara berkelanjutan.  

Alasan peneliti memilih Teori Strukturasi Anthony Giddens, karena teori ini 

membahas secara jelas tentang praktik sosial, di teori ini dijelaskan praktik sosial 

yang dilakukan antara aktor yang disebut sebagai agen yang menekankan pada 

hubungan antara agen dan struktur serta sentralisasi ruang dan waktu. 

Manusia (aktor, agen) selalu terlibat dalam praktis dan melalui praktis 

tersebut diproduksilah kesadaran atau reflektivitas struktur. Struktur selalu 

diproduksi oleh sekumpulan praktis yang diaturnya. Secara singkat teori strukturasi 

Giddens (Pitana, 2005) mempunyai pandangan sebagai berikut: 

1. Agen (aktor) selalu memantau pikirannya, aktivitasnya, maupun lingkungan 

fisik dan sosialnya. 

2. Aktor mensosialisasikan dunianya, sehingga memberikan rasa aman dan dapat 

bertindak efektif dalam kehidupan sosialnya. 

3. Perilaku aktor selalu didorong oleh motivasi-motivasi tertentu, walaupun 

motivasi tersebut acapkali tidak disadari. 

4. Kesadaran (reflektivitas) aktor ada yang bersifat diskursif (dapat dijelaskan 

dengan kata-kata), ada juga yang praktis (tidak dapat dijelaskan). 

5. Agensi adalah apa yang dilakukan oleh agen, walaupun tidak dikatakan. 
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6. Struktur adalah piranti (rules and resources) yang hanya ada karena adanya 

aktivitas agen yang terus-menerus (jadi berbeda dengan strukturalisme yang 

memandang struktur sebagai kekuatan eksternal yang dapat memaksa aktor). 

7. Struktur pada saat yang sama selalu constraining and enabling (membatasi 

sekaligus mendorong) aktivitas agen. Strruktur adalah media sekaligus hasil dari 

praktis. 

Jika dihubungkan dengan pentingnya aspek ruang dan waktu, maka 

strukturasi menunjukkan adanya proses yang berlangsung pada tataran struktur. 

Artinya, dalam ruang dan waktu tidak hanya terjadi tindakan yang dilakukan oleh 

agen semata, tetapi juga terjadi berbagai peristiwa yang berkaitan dengan struktur 

sosial. Hal tersebut oleh Giddens (dalam Priyono, 2003) disebut sebagai dualitas 

agen-stuktur, yakni hubungan yang saling melengkapi antara agen dan struktur. 

Artinya, agen dan struktur merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan 

keterkaitannya dalam mengkaji suatu fenomena sosial. Struktur adalah aturan dan 

sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk prulangan praktik sosial (Priyono, 

2003). Praktik sosial yang dimaksud adalah tindakan-tindakan sebagai upaya 

pengembangan pariwisata di Desa Banraas Pulau Giliyang.  

Praktik sosial yang berulang dapat memberikan pemahaman konstruksi 

kesadaran pada agen-agen yang terlibat di dalamnya. Struktur sosial yang ada juga 

tidak dengan mudah dapat mengkonstruksi kesadaran individu dalam praktik sosial. 

Dualitas dalam teori Giddens memungkinkan munculnya agen menjadi struktur 

dalam masyarakat dan juga sebaliknya struktur menjadi agen, bahkan dapat terjadi 
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adanya struktur dalam struktur. Giddens menggunakan tiga gugus besar pada 

struktur.  

Pertama, struktur signifikasi (signification) menyangkut pada skema 

simbolik, pemaknaan, penandaan, penyebutan dan wacana. Kedua, struktur 

dominasi (domination) menyangkut pada skema penguasaan atas orang (politik) 

dan barang atau hal. Sedangkan yang ketiga adalah skema legitimasi (legitimation) 

yang menyangkut pada skema peraturan normatif dan terungkap dalam tata hukum. 

Tabel 2. Skemata D-S-L 

S-D-L Tata Simbol atau Wacana Lembaga bahasa atau 

wacana 

D (Autorisasi/orang)-S-L Tata Politik Lembaga Politik 

D (Alokasi/barang/hal)-S-L Tata Ekonomi Lembaga Ekonomi 

L-D-S Tata Hukum Lembaga Hukum 

(Keterangan : S = Signifikasi, D = Dominasi, L = Legitimasi) 

 

Keterkaitan antara ketiga struktur pada tabel di atas merupakan sarana 

terbentuknya praktik sosial, tidak berdiri sendiri tanpa terpisah, melainkan saling 

berhubungan antara satu dengan yang lain. Melalui keterkaitan ketiga struktur 

tersebut mampu mereproduksi kembali struktur yang baru dari dualitas antara agen 

dan struktur. Selain itu terdapat konsep modalitas dalam strukturasi Giddens, 

konsep modalitas dipahami sebagai jembatan atau saran-sarana terjadinya sebuah 
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praktik sosial. Skema praktik sosial terjadinya dualitas agen dan struktur dapat 

dilihat pada gambar berikut:  

       = 

= 

=  

Gambar 2. Skema praktik sosial 

Setiap tindakan dan perilaku yang terpola dan dilakukan secara berulang-
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pengembangan patiwisata. Pokdarwis memanfaatkan modalitas yang dimilikinya 

berupa potensi alam yang ada di Pulau Giliyang. Pokdarwis memanfaatkan 

modalitasnya berupa keahlian dan mengolah dalam mengembangkan daerah wisata. 

Struktur signifikasi dalam kasus penelitian ini ialah pemahaman agen mengenai 

sumber pendapatan baru yang lebih menguntungkan. Selain itu juga terdapat 

struktur dominasi atau kekuasaan yang dimiliki oleh Pokdarwis dalam mengelola 

sumberdaya yang dimiliki melalui kekuasaan dan dominasinya dalam hal ekonomi. 

Dominasi Pokdarwis ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pemahaman 

masyarakat desa.  

Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku yaitu kesadaran diskursif, 

kesadaran praktis dan motif-motif tidak sadar/kognisi. Motif-motif tidak sadar 

mengacu pada keinginan-keinginan yang mendorongnya, mengacu pada potensi 

tindakan. Motif-motif cenderung memiliki hubungan langsung dengan tindakan 

hanya dalam keadaan-keadaan yang relatif tidak lazim. Situasi-situasi yang terputus 

dari rutinitas (Giddens dalam Daryatno, 2010). Kesadaran praktis mencakup pada 

gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diuraikan penjelasannya. 

Kesadaran diskursif mencakup pada kapasitas kita merefleksi dan memberi 

penjelasan eksplisist atas tindakan kita (Hendry dalam Fibrianti:2013). 

Dalam kesadaran yang terbentuk dalam diri agen, Giddens melihatnya dari 

dua sisi yaitu Expert Agent (pelaku utama) dan Lay Agent (pelaku awam) (Giddens 

dalam Amanu, 2014). Expert agent dalam teori Giddens adalah agen yang mampu 

memberikan sederet kekuasaan kausal melalui pengaruh-pengaruh kekuasaan yang 

disebarkan kepada orang lain. Sedangkan lay agent adalah agen yang dapat 
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dipengaruhi oleh expert agen sehingga lay agent berfungsi untuk mendukung 

tindakan yang dilakukan oleh expert agent. Dimana dalam melakukan tindakan 

praktik mengambil tindakan tentunya agen mempunyai motivasi dan kesadaran 

yang tidak sama. Kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami strukturasi. 

Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita 

pertanyakan lagi. Praktik sosial tersebut pasti terdapat suatu perubahan, menurut 

Giddens perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi. Pembentukan dan 

perkembangan masyarakat tidak hanya kepada orang dan struktur masyarakat tetapi 

juga dipengaruhi oleh proses-proses historis dan geografis yang mempengaruhi 

masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dipengaruhi oleh 

sejarah dan letak geografisnya, karena mereka memberikan pengaruh yang kuat 

pada serangkaian tindakan yang ada pada agen atau pelaku. Waktu dan ruang 

menentukan makna tindakan kita maupun perbedaan nama yang satu dari tindakan 

yang lain. Tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan. Relasi antara ruang dan 

waktu merupakan unsur yang harus ada dalam suatu peristiwa atau gejala sosial. 

Semua tidak hanya berada atau terjadi dalam ruang dan waktu, namun ruang dan 

waktu juga membentuk makna dari sesuatu itu. Tanpa ruang dan waktu, maka tidak 

akan ada praktik sosial. Dalam pandangan Giddens, ruang dan waktu bisa 

digunakan untuk membaca fenomena globalisasi, membedakan praktik sosial 

maupun menentukan perbedaan antara masyarakat mekanis dan manual 

(Syaiful:2010). 

Adanya praktik sosial pengembangan wisata merupakan hasil dari interaksi 

sosial para agen yang berpengaruh dalam proses pembentukan daerah wisata. 
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Kegiatan pariwisata merupakan sarana pengembang modal dan sumberdaya yang 

dimiliki oleh agen. Struktur disini ialah peraturan yang ditetapkan dalam sistem 

kerja Pokdarwis. Aturan informal seperti nilai dan norma yang dianut oleh 

masyarakat setempat. Sedangkan sumberdaya disini mencakup semua sarana yang 

digunakan dalam berlangsungnya praktik sosial misalnya potensi wisata, modal dan 

sebagainya. 

Dominasi disini yaitu kemampuan agen dalam menguasai sumberdaya berupa 

potensi wisata yang dimiliki oleh agen. Signifikasi meliputi pemaknaan masyarakat 

terhadap adanya kegiatan pariwisata sebagai bentuk pemanfaatan lahan dan sumber 

penghasilan. Legitimasi terletak pada pembenaran dari masyarakat bahwa kegiatan 

pariwisata merupakan sumber penghasilan. Praktik sosial yang terjadi di antara para 

agen di sepanjang ruang dan waktu melalui perjumpaan, rutinitas dan interaksi 

sosial yang terbentuk dari praktik sosial sehingga mereproduksi praktik sosial baru 

pada masyarakat. 
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2.5 Alur Berpikir 

 

Gambar 3. Alur Berpikir 
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Pulau Giliyang merupakan pulau yang cukup dikenal karena kandungan 

oksigennya yang cukup tinggi berdasarkan penelitian Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2006. Aktivitas priwisata yang ada di Pulau 

Giliyang sejauh ini hanya sebagai tempat wisata alam yang tertarik dengan titik 

oksigen tertinggi hasil LAPAN yang cukup tinggi sekitar 21,5% atau 215.000 ppm. 

Pulau Giliyang terbagi menjadi dua desa yaitu Desa Bancamara dan Desa Banraas. 

Dari beberapa titik kadar oksigen tertinggi terdapat di Desa Banraas.  

Potensi wisata yang terdapat di Desa Banraas selain beberapa titik oksigen 

juga terdapat gua-gua yang indah dengan stalaktit dan stalagmit juga terdapat tebing 

batu yang indah tepat dibir pantai, tulang ikan raksasa yang terdampar dibibir 

pantai, lokasi yang indah untuk menyaksikan matahari terbit dan matahari 

terbenam. Dari sisi wisata yang menarik karena terdapat titik oksigen yang tinggi 

disini butuh pengelolaan yang ekstra karena untuk menjaga kadar oksigen yang 

terdapat di Pulau Giliyang maka butuh orang-orang untuk mengelola dan 

mengembangkan sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Namun tidak 

lepas dari Pemerintah sebagai regulator dalam meminimalisir dampak negatif yang 

timbul dari kegiatan pariwisata. Terkait dengan objek wisata yang ada di Pulau 

Giliyang keterlibatan pihak swasta sangat minim penyedian jasa oleh swasta. 

Kepentingan masyarakat lokal adalah berorientasi pada pemeliharaan sumber daya 

masyarakat serta lingkungan hidup. 

Apabila berbagai sumber yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara baik 

dan maksimal oleh masyarakat lokal maka pengunujung tidak dapat menikmati 

kearifan lokal dan dan tidak akan memberikan apresiasi yang baik. Dengan 
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demikian, pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat sangat penting untuk 

memnafaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal, dengan 

mengedepankan warna lokal namun tetap berorientasi pada kepuasan pengunjung. 

di membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengembangkan Pulau 

Giliyang sebagai lokasi wisata. 

Jika dihubungkan dalam konteks fenomena perubahan sosial yang terjadi di 

Desa Banraas, untuk melihat peristiwa perubahan yang terjadi, maka tidak cukup 

jika hanya mengetahui agen pencetus perubahan yang ada di Desa Banraas dan 

praktik sosial yang dilakukannya saja. Akan tetapi, untuk melihat peristiwa 

perubahan yang terjadi di Desa Banraas, maka harus mengetahui pula struktur yang 

ada di Desa Banraas sepanjang ruang dan waktu pada tahap terjadinya perubahan. 

Hal tersebut karena struktur merupakan hasil dari berlangsungnya praktik sosial 

agen, sekaligus sarana berlangsungnya praktik sosial agen. Artinya, struktur 

merupakan bentukan dari agen sekaligus membentuk agen tersebut dalam 

tindakannya. Dalam konteks penelitian ini, struktur merupakan pihak yang menjadi 

pemicu agen dalam tindakannya yang pada akhirnya memberi banyak pengaruh 

pada struktur itu sendiri. Struktur yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari 

seluruh elemen masyarakat Pokdarwis dan masyarakat lokal beserta praktik sosial 

mereka serta pihak pemerintah dari Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Desa. 

Kedua hal tersebut menjadi struktur yang menjadi pemicu serta target perubahan 

yang dimulai oleh agen pencetus perubahan. Masyarakat Banraas dan pemerintah 

menjadi pemicu dari munculnya motivasi agen pencetus perubahan yang kemudian 
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diwujudkan melalui tindakannya pada struktur tersebut sehingga kemudian kondisi 

yang ada di berbagai aspek masyarakat lokal mengalami perubahan. 

Adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan Pokdarwis menimbulkan 

praktik sosial pengembangan pariwisata. Interaksi Pemerintah daerah, Pokdarwis 

dan masyarakat menimbulkan praktik sosial pengembangan pariwisata berbasis 

lingkungan. Dalam melakukan sebuah praktik sosial disini agen memiliki 

kesadaran dalam mengambil keputusan yang dilakukan, menurut Giddens konsep 

kesadaran terbagi menjadi tiga dimensi yaitu motivasi tidak sadar, kesadaran 

diskursif dan kesadaran praktis. Dalam penelitian ini, Ketua Pokdarwis disebut 

Expert Agent karena kontribusinya dalam mengembangkan wisata secara struktural 

diruang publik sebagai regulator pengembangan wisata. Sedangkan anggota 

Pokdarwis disebut Lay Agent karena kesadaran yang dimiliki agen hanya bersifat 

mendukung, menyepakati dan menjalankan tugas. Di dalam struktur inilah 

kemudian praktik sosial ini pengembangan wisata dijalankan. Dalam praktik sosial 

kesadaran agen dapat meningkat sesuai tingkat rasional yang dimiliki agen. Agen 

disini adalah aktor yang berperan dalam pengembangan tempat pariwisata. Dalam 

menjalankan praktik sosial tersebut setiap agen juga menggunakan skema D-S-L 

yang terbentuk dari dualitas antara agen dan struktur dimana skema D-S-L itu 

digunakan peneliti untuk menganalisis praktik sosial agen dalam pengembangan 

pariwisata di Desa Banraas Pulau Giliyang. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis praktik sosial 

agen dalam pengembangan wisata  melalui skema D-S-L.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif memiliki karakteristik yaitu data penelitian diperoleh secara langsung dari 

lapangan dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol (Salim, 

2006). Dengan penelitian kualitatif juga dimungkinkan untuk memahami individu 

secara personal dan melihat bagaimana mereka membangun pengalaman 

keseharian di dalam masyarakatnya, dimungkinkan juga melihat segala sesuatu 

yang mungkin tidak dapat diketahui secara langsung (Sitorus dalam Yulianto, 

2013). Paradigma penelitian kualitatif dilaksanakan dari aspek khusus ke umum, 

konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar masalah yang 

terjadi di lapangan. 

Data penelitian yang dimaksud menggambarkan situasi tentang Kelompok 

Sadar Wisata (Pokdarwis) di Objek wisata Pulau Giliyang. Data penelitian 

diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan 

yang tahu dan mengerti tentang upaya pengembangan Pariwasata Kesehatan di 

Desa Banraas Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep oleh 

Pokdarwis dan informan terkait dengan penelitian. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

(descriptive research), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan 
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situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai 

permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini (Moleong, 2007). Penelitian ini 

juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai situasi ataupun kejadian dan hambatan yang dialami oleh 

Pokdarwis dalam mengembangkan Objek Wisata Giliyang. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang Pokdarwis Banraas: praktik sosial pengembangan wisata 

pada Kelompok Sadar Wisata Banraas. Pemilihan di Desa Banraas sebagai lokasi 

penelitian berdasarkan keunikan dan pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa di Desa Banraas terdapat beberapa titik lokasi wisata dan pengelolanya yang 

melibatkan Pokdarwis.   

Pulau yang mempunyai luas 9,15 km2 itu terdiri dari dua desa, yakni Desa 

Banraas dengan 4.200 jiwa penduduk dan Desa Bancamara mempunyai 3.860 jiwa 

penduduk. 

3.3 Teknik Pengambilan Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

purposive yaitu penentuan informan dengan cara disengaja berdasarkan ciri-ciri 

atau kriteria tertentu yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan 

agar lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Mengingat dalam 

penelitian ini menyangkut banyak pihak yang berperan dalam aktifitas 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang.  
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Tabel 3. Nama Informan dalam Penelitian 

No.  Nama Keterangan 

1. Bambang  Kasi Bidang Pariwisata di Dinas  

2. Mutawajik Sekertaris Kepala Desa 

3. Ahyak Ketua Pokdarwis Banraas 

4. Hermandany Wakil Ketua Pokdarwis Banraas 

5. Djauhari Sekertaris Pokdarwis Banraas  

6. Suhri Bendahara Pokdarwis Banraas 

7. Mathawan Pelaku usaha odong-odong 

8. Intan  Pengrajin Gelang 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya perumusan fokus penelitian. 

Hal tersebut dilakukan untuk memberi batasan pada fenomena yang akan dikaji 

agar penlitian yang dilakukan dapat terpusat pada masalah yang diteliti saja. Fokus 

dalam penelitian ini adalah melihat praktik sosial pengembangan wisata pada 

Kelompok Sadar Wisata Banraas Pulau Giliyang di Kabupaten Sumenep Provinsi 

Jawa Timur. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama atau data primer. Pada penelitian ini, 

data primer diperoleh dengan cara melakukan pencatatan dan perekaman dengan 

alat perekam yang dilakukan oleh peneliti ketika peneliti melakukan observasi 

lapang dan wawancara kepada informan secara langsung. Sementara data sekunder 

atau data tambahan adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari data utama. 

Data sekunder dapat berupa sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya, terdiri dari 
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berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah serta berbagai dokumen dari arsip 

resmi yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian yakni berkaitan dengan 

peran Pokdarwis dalam upaya pengembangan Pariwasata Kesehatan di Desa 

Banraas Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dengan teori 

tindakan komunikatif dan ruang publik oleh Habermas. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada 

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data dengan metode 

observasi dan wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi 

(Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti (Cresswell, 2009) adalah : 

Pertama, observasi : teknik observasi memberi ruang peneliti untuk dapat 

mempelajari perilaku dan makna dari perilaku dan makna dari perilaku dan makna 

dari perilaku objek penelitian. Peneliti dalam hal ini diharapkan ikut turut serta 

dalam program-program Pokdarwis di Desa Banraas dalam mengelola Objek 

Pariwisata. 

Kedua, wawancara: wawancara ditujukan pada masyarakat lokal di Desa 

Banraas dan anggota Pokdarwis yang ikut serta dalam mengelola objek pariwisata 
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di Desa Banraas maupun kepada PEMDA atau pihak-pihak yang terlibat dengan 

kebijakan pengembangan objek wisata di Desa Banraas Pulau Giliyang. 

Ketiga, dokumentasi: dokumentasi diartikan sebagai catatan peristiwa yang 

sudah berlaku. Cara dari pengumpulan data dokumentasi ialah sesuatu yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan baik itu 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, dan lain-lain. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Moleong (2007) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menfokuskan pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami 

kondisi psikologi manusia yang komplek (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang 

tidak cukup apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja. Hal ini terutama 

didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan animal symbolicum (mahkluk 

simbolis) yang mencari makna dalam hidupnya. Sehingga penelitian ini 

memerlukan peran kualitatif guna melihat manusia secara total. Analisis data dalam 

penelitian dilakukan secara interaktif. Menurut Sugiyono (2010) bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat 

langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan 

mengaitkan teori yang digunakan.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DESA BANRAAS 

4.1 Gambaran Umum Desa Banraas 

4.1.1 Kondisi Geografis 

Berdasarkan letak geografisnya, Pokdarwis Banraas terletak di Pulau 

Giliyang yang tepatnya di Kecamatan Dungkek. Kecamatan Dungkek sendiri  

memiliki batas wilayah Laut Jawa di sebelah utara, selatan dan timur, 

kemudian berbatasa dengan Kecamatan Gapura di sebelah barat. Kecamatan 

Dungkek yang memiliki total keseluruhan luas 63,35 Km2 ini terdiri atas 15 

Desa, diantaranya Jadung, Romben Barat, Romben Rana, Romben Guna, 

Bicabi, Dungkek, Lapa Laok, Lapa Daya, Lapa Taman, Bungin, Bunpenang, 

Tamansare, Candi, Bancamara,dan Banraas. Dari 15 desa yang ada di 

Kecamatan Dungkek, 13 desa berada di daratan sedangkan 2 desa yang lain 

bertempat di kepulauan yang jaraknya 2 Mil perjalanan laut. Pulau Giliyang 

secara geografis berada pada koordinat 6º59’9” LS dan 114º10’29” BT dengan 

luas 9,15 km2. 

Berikut gambaran produk wisata yang selama ini dinikmati oleh 

pengunjung seperti yang telah dibahas sebelumnya untuk sampai ke Pulau 

Giliyang ini diperlukan sekitar 1 jam perjalanan darat dari kota Sumenep 

setelah sampai di Kecamatan Dungkek pengunjung dapat menitipkan 

kendaraan pribadinya di pelabuhan yang telah disediakan oleh pihak pengelola. 
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Pulau Giliyang terbagi atas dua desa yaitu Desa Bancamara dan Desa 

Banraas. Berikut data demografi dari kedua desa tersebut: 

1. Desa Bancamara. 

Desa Bancamara terbagi atas 7 dusun, diantaranya Dusun Bancamara Barat, 

Bancamara Timur, Lembena, Baniting Laok (Selatan), Baniting Daja (Utara), 

Paepe, dan Melengan.  

2. Desa Banraas. 

Desa Banraas memiliki luas 4,00 km2 dan terbagi atas 6 dusun yaitu Dusun 

Raas, Raas Timur, Bungkok, Kalompang, Baru dan Assem. Luas lahan yang 

ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk 

fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas 

lahan yang digunakan untuk fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk 

pertanian atau perkebunan 282,10 Ha; luas tanah untuk perumahan 107,75Ha; 

luas tanah untuk pemakaman atau sungai 10,5 Ha. 

Kondisi geografis Desa Banraas yang merupakan Daerah kepulauan 

Giliyang memaksa penduduknya sebagian besar bermata pencaharian nalayan. 

Namun, karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pulau 

Giliyang banyak nelayan yang beralih menjadi pelaku wisata dan bergabung 

dalam Pokdarwis.  
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4.1.2 Kondisi Demografi 

Berdasarkan data yang disajikan oleh pemerindah desa Banraas dalam 

angka Tahun 2015 Desa Banraas memiliki 3.629 jiwa penduduk yang terbagi 

atas 1.691 jiwa penduduk laki-laki dan 1.938 jiwa penduduk perempuan. 

4.1.2.1 Jenis Pekerjaan 

Penduduk Desa Banraas terdiri dari berbagai mata pencaharian 

yang dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut mata pecaharian 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase dari jumlah penduduk 

1. Tidak Bekerja 425 11,71 % 

2. Petani/peternak/nelayan 2062 56,82 % 

3. Pedagang  32 0,88 % 

4. Jasa 6 0,17 % 

5. Pemerintahan 18 0,50 % 

6. Pelajar/Mahasiswa 376 10,36 % 

7. Swasta 9 0,25 % 

8. Wiraswasta 441 12,15 % 

9. Dan lain-lain 260 7,16 % 

Jumlah 3629 100,00 % 

Sumber: Monografi Desa Banraas Tahun 2015 

Penduduk Desa Banraas mayoritas adalah bekerja sebagai petani 

atau peternak atau nelayan sebanyak 2.062 orang atau sebesar 56,82%, 

Sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai petani atau nelayan 

sekaligus menjadi pelaku usaha wisata di Pulau Giliyang. Berdasarkan 

hasil wawancara, sebagian besar nelayan yang beralih prosfesi menjadi 

pelaku wisata mengaku penghasilan yang didapatkan menjadi penyedia 
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jasa wisata lebih besar daripada menjadi nelayan. Selama ini yang 

membesarkan penjualan jasanya dibantu oleh Pokdarwis Banraas. 

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan  

Masyarakat Desa Banraas  memiliki tingkat pendidikan mulai dari 

yang tidak pernah menempuh bangku sekolah hingga yang mampu 

menempuh pendidikan Sarjana. Tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Banraas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Banraas 

No. Pendidikan Jumlah Persentase dari jumlah penduduk 

1. Belum/Tidak tamat sekolah 1914 52,74 % 

2. Tidak Tamat SD 1088 29,98 % 

3. Tamat SD 472 13,01 % 

4. Tamat SLTP 75 2,07 % 

5. Tamat SLTA 61 1,68 % 

6. Diploma I/II 8 0,22 % 

7. Akademi/Diploma III 1 0, 03 % 

8. Diploma IV/Strata 10 0,28 % 

Jumlah 3629 100,00 % 

Sumber: Monografi Desa Banraas Tahun 2015  

Petani atau nelayan yang menjadi anggota Pokdarwis dan pelaku 

wisata terdiri dari masyarakat yang tidak pernah bersekolah maupun 

yang tamatan SD, SLTP dan SLTA. Karena untuk bekerja sebagai pelaku 

wisata tidak membutuhkan persyaratan ijazah, semua masyarakat 

diperbolehkan untuk bergabung menjadi anggota Pokdarwis. 
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4.1.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Jumlah penduduk meurut usia 

No Usia (Tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

1. 0 – 4 63 57 120 3,31 % 

2. 5 – 9 85 79 164 4,52 % 

3. 10 – 14 97 112 209 5,76 % 

4. 15 – 19 85 97 182 5,02 % 

5. 20 – 24 131 104 235 6,48 % 

6. 25 – 29 120 126 246 6,78 % 

7. 30 – 34 140 155 295 8,13 % 

8. 35 – 39 144 154 298 8,21 % 

9. 40 – 44 167 173 340 9,37 % 

10. 45 – 49 135 145 280 7,72 % 

11. 50 – 54 154 182 336 9,26 % 

12. 55 – 59 107 122 229 6,31 % 

13. 60 263 432 695 19,15 % 

Jumlah 1691 1938 3629 100,00 % 

Sumber: Monografi Desa Banraas Tahun 2015  

Penduduk Desa Banraas yang ikut bergabung dalam Pokdarwis 

adalah penduduk yang berusia antara 17 tahun hingga 59 tahun. 

Demikian para anggota Pokdarwis tidak memiliki batasan tertentu untuk 

menjadi anggota sekaligus pelaku wisata. Yang dibutuhkan hanya 

keinginan untuk memajukan potensi di Pulau Giliyang serta berperan 

aktif dalam kegiatan pengembangan wisata di Pulau Giliyang. 

4.1.3 Tata Guna Lahan 

Luas Wilayah Desa Banraas sebesar 4,00 Km2. Luas lahan yang ada 

terbagi dalam beberapa peruntukan, dan dapat dikelompokkan sebagai fasilitas 
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umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Luas lahan 

yang diperuntukkan bagi fasilitas umum diantaranya luas lahan untuk pertanian 

atau perkebunan 282,10 Ha, luas tanah untuk perumahan 107,75 Ha, luas tanah 

untuk pemakaman atas sungai 10,50 Ha. Untuk aktivitas kegiatan 

perekonomian masyarakat Banraas umumnya yaitu untuk perikanan atau 

nelayan. Untuk kegiatan pertanian biasanya petani menanam jagung serta 

perkebunan siwalan untuk industri rumahan gula merah siwalan. 

4.2 Wisata di Pulau Giliyang 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata pada intinya merupakan 

suatu aktifitas yang menggali segala potensi wisata baik dari sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya buatan manusia. Pembangunan wisata 

yang berhasil adalah pembangunan wisata yang dilakukan secara bersama dalam 

pengelolaan termasuk membangun bersama masyarakat sehingga pembangunan 

wisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya 

kepada masyarakat setempat. Potensi wisata yang disediakan di Desa Banraas yaitu: 

 Wisata Kesehatan   : Titik O2 Banraas 

Agar pengunjung tidak jenuh dengan wisata kesehatan yang kasat mata 

harapannya dapat dikembangkan menjadi pusat kebugaran untuk masyarakat serta 

wisatawan yang berkunjung ke pulau giliyang salah satunya adalah membuat 

tempat treatment untuk kebugaran tubuh  misalnya dengan olahraga yoga yang 

dimanfaatkan ruang terbuka dan kadar Oksigen yang dimiliki oleh wisata 

kesehatan 
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 Wisata alam  : Goa Mahakarya, Goa Pandi 

goa-goa yang terlihat tidak terawat, di perlukan upaya untuk suatu usaha 

yang dilakukan, agar tetap mempertahankan keberlangsungan produk wisata. 

 Wisata Religi  : Qur’an Jimat 

Wisata religi Quran jimat kondisi Quran jimat saat ini hanya disimpan dalam 

balok kayu, agar Quran jimat tersebut tidak mengalami kerusakan maka 

diperlukan suatu tindakan pemeliharaan. 

 Wisata Bahari  : Pantai Ropet 

Wisata Bahari Pantai ropet keindahan pantai ropet yang kini sedang 

diupayakan pembangunan tempat berupa teras karang dan menjorok ke laut sangat 

cocok dikembangkan dan dikemas menjadi pantai yang dapat membius wisatawan 

karena dapat menikmati indahnya matahari terbenam. 

 Wisata Pendidikan : Fosil Ikan Hiu 

Wisata pendidikan fosil ikan hiu kondisi sosial ikan hiu saat ini dapat 

dikatakan tidak terawat karena dibiarkan begitu saja terkena paparan sinar 

matahari dan hujan jika terus dibiarkan mengawatirkan akan merusak fasilitas 

tersebut, fosil tersebut seharusnya dapat disusun menurut kerangka tulangnya 

serta dibangun sebuah tempat yang dapat menyimpan fosil agar dapat memiliki 

daya tarik dan memiliki daya jual kepada wisatawan. 

Pengembangan wisata di Pulau Giliyang tidak berjalan dengan lancar, 

realitanya bahwa ada faktor penghambat yang dapat mempengaruhi proses 
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pengembangan yang ada. Salah satunya, kondisi masyarakat yang masih awam. 

Pemerintah harus terus membina dan mendampingi masyarakat yang bertujuan agar 

berperan serta dalam pengembangan produk wisata tersebut untuk meciptakan 

suksesnya pengembangan wisata di Pulau Giliyang. 

4.3 Gambaran Sejarah Pokdarwis Banraas 

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Banraas merupakan kelompok 

yang bergerak dalam bidang pengembangan wisata yang ada di Desa Banraas Pulau 

Giliyang. 

4.3.1 Awal Kemunculan Pokdarwis Banraas 

Setelah penelitian LAPAN yang menghasilkan laporan bahwa Pulau Giliyang 

memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi darapada di daratan lainnnya, kemudian 

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengadakan pelatihan 

yang dilakukan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2013. Kemudian dari sinilah 

masyarakat di Desa Banraas tertarik untuk mengembangkan daerahnya untuk 

daerah wisata dan membangun Kelompok Sadar Wisata pada saat itu juga yang di 

ketuai oleh Bapak Ahyak hingga saat ini. Kemudian Pokdarwis Banraas resmi 

dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Januari 2016 dengan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sumenep dengan nomor : 188/36/KEP/435.107/2016. 
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Gambar 4. Struktur Organisasi Pokdarwis Banraas 

4.4 Gambaran Informan 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber informasi yang di dapat dari 

masyarakat Desa Banraas, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten 

Sumenep. Stakeholder yang bersangkutan adalah anggota Pokdarwis, Pihak 

Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah yang berkaitan serta anggota Pokdarwis 

Banraas. Jumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Semua informan 

Ahyak A. Ma

Ketua Pokdarwis

Djauhari

Sekertaris

Ahmad Zaini

Wakil Sekertaris

Suhri

Bendahara

H. Kahor

Wakil Bendahara

Hermandany

Wakil Ketua

Seksi Keamanan :

1. Salam

2. Marwaki

3. Mahnawi

4. Sari'u

Seksi Pengembangan 
Potensi Wisata:

1. Ridwan

2. Irsun

3. Irmawan

Seksi Promosi dan 
Pemasaran:

1. Hasyim Asy'ari

2. Imam Santoso
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yang dipilih dianggap penting dalam perannya membangun wisata di Pulau 

Giliyang tepatnya di Desa Banraas dan memiliki informasi yang berkaitan dengan 

penelian ini. Ketentuannya adalah semua informan berperan aktif dalam 

pembentukan Kelompok Sadar Wisata Banraas dalam rangka mengembangkan 

wisata yang ada di Pulau Giliyang. 

1. Bambang 

Bambang dipilih karena beliau sebagai kasi bidang pariwisata di Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumenep. Selain itu, 

beliau aktif dalam meninjau dan mengawasi perkembangan wisata yang ada di 

Kabupaten Sumenep termasuk wisata yang ada di Pulau Giliyang. Secara umum 

Kepala Bidang Pariwisata memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pembinaan, 

serta pelaporan di bidang daya tarik, sarana wisata dan jasa wisata.  

2. Mutawajik 

Mutawajik dipilih karena beliau sebagai aparat Pemerintah Desa yang menjabat 

sebagai Sekertaris Desa. Berhubungan dengan penelitian beliau di tugaskan oleh 

Kepala Desa untuk membantu peneliti mewakili Kepala Desa yang berhalangan 

menjadi responden karena tugas keluar kota. Selain itu beliau juga bertindak 

dalam pembentukan Kelompok Sadar Wisata Banraas dan berpartisipasi dalam 

pembangunan dan mengembangkan pariwisata yang ada di Pulau Giliyang 

dalam sistem pemerintahan. Beliau juga ikut mengawasi kegiatan yang berkaitan 

dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis. Selain itu, 



50 
 

 
 

juga membantu Kepala Desa dalam memberikan laporan terkait pariwisata yang 

ada di Pulau Giliyang khususnya di Desa Banraas. 

3. Ahyak 

Ahyak dipilih karena beliau adalah ketua dari Kelompok Sadar Wisata yang 

tentunya memiliki peran penting untuk kemajuan pariwisata di Desa Banraas. 

Selain itu beliau adalah pendiri utama Pokdarwis Banraas dalam rangka untuk 

mengembangkan pariwisata yang ada di Pulau Giliyang serta dapat membantu 

memberikan informasi terkait proses terbentuknya Pokdarwis, program kerja 

oleh Pokdarwis, perkembangan wisata di Pulau Giliyang, dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi anggota dalam membangun wisata giliyang baik 

objek wisata, fasilitas wisata, dan informasi wisata kepada wisatawan. 

4. Hermandany 

Hermandany dipilih karena beliau adalah wakil ketua Pokdarwis yang memiliki 

tugas membantu ketua Pokdarwis. Karena ketua sering bepergian dan banyak 

kegiatan studi banding ke luar kota, Hermandany sering diminta bantuan untuk 

menghandle tugas ketua. Jadi sedikit banyak tugas Hermandany terkait 

langsusng pada semua kegiatan yang dilakukan Pokdarwis dalam 

pengembangan wisata dan banyak tahu tentang kondisi dan masalah yang 

dihadapi Pokdarwis.beliau mampu menjelaskan tindakan anggota dan program-

program Pokdarwis terkait dengan pengembangan yang ada di Pulau Giliyang.  
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5. Djauhari 

Djauhari di pilih karena beliau adalah sekertaris Pokdarwis yang memiliki tugas 

membantu Ketua Pokdarwis mengenai laporan tertulis tentang kegiatan dan data 

berkaitan tentang pariwisata dan wisatawan, beliau juga ikut bertindak dalam 

pembentukan Pokdarwis dan dapat memberikan informasi terkait tindakan dan 

kegiatan yang di lakukan Pokdarwis Banraas. Djauhari juga melakukan tinjauan 

langsung terhadap pengembangan wisata di Pulau Giliyang dan aktivitas 

anggota Pokdarwis, serta beliau juga memberikan informasi tentang kondisi 

sosial dan budaya di Desa Banraas. 

6. Suhri 

Suhri dipilih karena beliau merupakan bendahara Pokdarwis sekaligus 

pemegang aset home stay untuk sementara karena belum ada penyerahan hak 

atas home stay yang di bangun oleh Pemerintah. Beliau dipilih karena beliau 

dapat memberikan informasi tentang tugas kebendaharaan dan fasilitas yang ada 

untuk wisatawan seperti penginapan. Beliau juga mendaptkan tugas sebagai 

pengawas keamanan, MCK umum yang hanya satu-satunya di Desa Banraas. 

Selain itu beliau juga yang bertugas memberikan informasi tentang penginapan 

baik home stay milik pemerintah maupun rumah adat lokal milik perseorangan 

yang ada di Desa Banraas untuk disewakan pada wisatawan.  

7. Mathawan 

Mathawan merupakan pelaku usaha odong-odong yang dilimpahkan tugas untuk 

mengangkut wisatawan dalam mengakses daerah wisata yang ada di Pulau 
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Giliyang. Odong-odong yang dimaksud adalah kendaraan motor roda tiga 

dengan bak terbuka, di Desa tersebut kendaraan ini disebut odong-odong. Beliau 

adalah informan yang langsung bertatap dengan wisatawan saat masuk ke daerah 

wisata, biasanya pihak pelabuhan akan memanggil via telepon untuk 

menginformasikan datangnya wisatawan yang kemudian baru menuju tempat 

wisata. Beliau sangat penting tugasnya karena mengurangi polusi di Pulau 

Giliyang, dulunya kendaraan yang dapat digunakan untuk mengelilingi Pulau 

Giliyang hanya sepeda motor kemudian pemerintah setempat menghimbau agar 

digunakannya kendaraan ini untuk mengurangi pemakaoian sepeda motor untuk 

menjaga kadar oksigen yang terkenal baik di Pulau Giliyang. 

8. Intan 

Intan merupakan pengrajin gelang aksesoris dari bahan baku kerang yang ada 

dipulau Giliyang. Namun sayangnya pemerintah setempat belum bisa 

memberdayakan secara maksimal karena hasil produksi beliau tidak dijual di 

Pulau Giliyang dan di kirim ke Pulau Bali karena permintaan yang tinggi dari 

Pulau Bali untuk dijual kembali. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Pengembangan Wisata di Desa Banraas 

 Dalam menunjang penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan pemasaran yang 

dilaksanakan pihak Pemerintah dan Pokdarwis kepada konsumen yang memuat 

pemberitaan (information), membujuk (persuation), dan mempengaruhi (influence) 

yang segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan terhadap 

destinasi produk wisata di Pulau Giliyang. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

menarik perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan asing adalah dengan cara 

promosi. Hal ini untuk mendukung persaingan melalui promosi dengan destinasi 

wisata yang lain seperti yang tercantum di website Kabupaten Sumenep. 

Selain itu juga bidang promosi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sumenep membuat brosur agar destinasi wisata yang dimiliki 

menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya Pulau Giliyang. Kegiatan 

promosi yang dilakukan Pokdarwis dari media surat kabar, maupun media TV, 

radio, dan media online. Hal ini juga harusnya dilakukan bersama karena hasilnya 

juga untuk semua, karena pada dasarnya pariwisata merupakan sesuatu yang 

berdampak berlipat ganda (multiplier effect) pada berbagai pembangunan selain 

dalam sektor pariwisata. 

“kalau promosi kalau di media online di webnya Giliyang ada yang buat tapi 

sekedarnya lah tapi biasanya yang promosi dari dinasnya dari acara 

televisi.”(Hermandany, 29 Maret 2017, Pukul 13:44 WIB) 
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Sektor pariwisata di Pulau Giliyang mempunyai peluang yang cukup baik 

untuk dikembangkan dan diharapkan mampu bersaing dengan industri pariwisata 

yang lain, bahkan mancanegara. Salah satu obyek wisata tersebut adalah Titik 

Oksigen yang merupakan lokasi dimana penelitian kadar oksigen dilakukan di 

Pulau Giliyang. Beberapa titik tersebut kemudian dibangun tempat seperti gubuk 

atau gazebo kecil agar pengunjung wisata dapat menikmati udara segar di Pulau 

Giliyang. Kemudian di rasa kurang bervariasi salah satu tititk yang berada di Pantai 

Ropet kemudian dibuat cafe atau warung yang selingi dengan pemandangan pantai 

yang indah sebagai wisata alternatif. Disana menyediakan makanan dan minuman 

yang khas dari Pulau Giliyang namun juga tidak jarang makanan dan minuman 

ringan dalam kemasan yang disediakan. Untuk souvenir memang disana masih 

kurang menyediakan tempat perbelanjaannya, karena minimnya stok bahan baku. 

Sementara ini souvenir hanya dibuat berdasarkan pesanan dari Bali dan Lombok 

dan bahan yang digunakan juga disediakan dan dikirim oleh pemesan. Hal ini yang 

perlu di perhatikan oleh Pemerintah setempat dan Pokdarwis. 

Sarana dan prasarana pengembangan wisata di Pulau Giliyang sudah cukup 

memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat dijadikan faktor pendukung 

dalam implementasi strategi pengembangan kepariwisataan. Ketersediaan saran 

dan prasarana penunjang dapat menjadi faktor pendukung pengembangan wisata. 

Sarana dan prasarana tersebut meliputi layanan pengunjung, aksesbilitas, dan 

fasilitas penunjang. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata tersebut secara 

langsung memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan ke Pulau Giliyang. Mulai dari sarana pokok yaitu dari jasa penginapan 
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dan warung atau katering, sarana pelengkap seperti sarana rekreasi, dan sarana 

penunjang seperti odong-odong.  

“homestay yang dibangun PU ini sebenarnya contohkan seharusnya 

homestay itu di rumah penduduk. Bagaimana wisatawan itu bisa berbaur 

dengan masyarakat. Tapi masyarakat disini tidak membayangkan itu cuma 

diam. sebenarnya kita sudah mengajak masyarakat kan seharusnya jadi 

pelaku wisata juga bukan cuma pokdarwis yang menjadi pelakunya 

sebenarnya Pokdarwis jadi wadah” (Djauhari, 29 Maret 20017, 14:23 WIB) 

Pertama pengembangan di Pulau Giliyang dimulai dengan pembangunan 

sarana prasarana umum seperti jalan paving dan fasilitas umum lainnya. Sejauh ini 

pengembangan sarana prasaran umum Pemda berdampingan dengan BPWS untuk 

membangun fasilitas. Namun dengan melibatkan masyarakat, dan menempatkan 

masyarakat sebagai aktor utama pembangunan dalam setiap aspek pengelolaan di 

Desa Banraas, manfaat ekonomi pariwisata berupa tambahan pendapatan, peluang 

kerja dan usaha baru dapat terdistribusi secara merata kepada setiap lapisan 

masyarakat. Dengan begitu masyarakat mendukung penuh pengembangan wisata 

karena model pengelolaan berbasis masyarakat tersebut membawa dampak 

ekonomi yang positif dan dapat dirasakan masyarakat seara nyata. Selain 

berdampak langsung terhadap masyarakat lokal, hasil pengembangan wisata secara 

nyata mampu memberi kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi pendapatan 

Pemerintah Desa melalui retribusi atau pungutan tiket masuk. Berbagai manfaat 

ekonomi diatas dapat tercapai berkat pengembangan pariwisata yang didukung 

dengan kesiapan masyarakat yang baik dalam menghadapi pengembangan Desa 

Banraas sebelumnya. Tentu dampak positif masih dapat dioptimalkan lagi jika 

didukung dengan pemberdayaan masyarakat yang berskesinambungan untuk lebih 

menyiapkan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi dampak positif tersebut, 
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misalnya dengan pelatihan-pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk 

meningkatan kompetensi kepariwisataan masyarakat di Desa Banraas. 

“kalaupun Pokdarwis dulu pernah mengajak masyarakat untuk buka usaha 

wisata tapi gak ada yang tertarik, gak tau ke depan gimana sudah ada 

pelatihan dari rumah ke rumah agar mau buka Homestay tapi gak ada yang 

mau” (Djauhari, 29 Maret 20017, 14:23 WIB)” 

Banyak bantuan yang diberikan oleh Pemda melalui Dinas terkait berupa 

jalan paving mengelilingi Pulau Giliyang, homestay, air bersih/tawar, listrik, 

masjid, pelabuhan dan lain-lain. Hal tersebut tidak lain untuk membantu distribusi 

yang lebih praktis dan untuk memaksimalkan pelayanan bagi wisatawan. Untuk 

uang retribusi, masih dikelola sendiri oleh Pokdarwis yang nantinya uangnya 

digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk melanjutkan pengembangan wisata 

di Pulau Giliyang. 

Namun dari pengakuan dari Mr. Sabra yang melakukan wisata ke Pulau 

Giliyang, dia mendapatkan sebuah penginapan yang disediakan oleh nelayan dan 

harganya cukup murah yaitu Rp. 10.000,-. 

“I needed to have some guest houses, and I was taken by the fisherman to his 

house, Rp. 10.000,“ (Mr. Sabra, 21 Desember 2017)  

 

Ini yang kemudian belum diketahui oleh Pokdarwis bahwa masyarakat 

sebenarnya telah terbuka dengan turis baik lokal maupun asing, meskipun nilai 

yang dibayarkan oleh penginap terlalu murah sebagai wisatawan dan tidak ada 

peraturan minimal atau maksimal harga sebuah penginapan per malamnya. 

Bantuan yang masih belum terealisasi adalah sepeda onthel sebagai alat 

transportasi yang akan digunakan oleh wisatawan agar tidak menggunakan 
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kendaraan bermotor lagi. Hal ini, dianggap penting karena penggunaan kendaraan 

bermotor dapat mempengaruhi kadar oksigen dan meningkatkan polusi di Pulau 

Giliyang, sehingga Pemda dan Pokdarwis merasa sangat perlu meminimalisir 

penggunann kendaraan bermotor. Untuk saat ini kendaraan yang digunakan sebagai 

alat transportasi bagi wisatawan adalah odong-odong, begitu biasanya menyebut 

kendaraan bermotor yang bagian belakangnya ada bak biasanya berfungsi sebagai 

mengangkut barang. 

Setelah munculnya wacana di atas, para anggota Pokdarwis Banraas 

memikirkan penggunaan delman atau andong mungkin dapat menjadi salah satu 

alternatifnya. Namun hal ini masih belum juga terealisasi karena keadaan Pulau 

Giliyang yang terhitung jauh dari daratan, dan hewan seperti kuda masih tidak 

banyak dan belum memungkinkan dalam penggunaan andong. Sehingga Pokdarwis 

masih perlu berunding dengan Pemda terkait dengan alat transportasi ini. Dalam 

hal ini, tersirat bahwa secara tidak sadar para anggota Pokdarwis ini memiliki 

pemikiran kearah pengembangan wisata di Pulau Giliyang. 

“Kemarin saya hubungan dengan Kementrian Pariwisata itu jadi Insyaallah 

2019 sudah bisa untuk mengurangi motor. Saya kira gak mungkin kalo 

meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan motor di Pulau Giliyang, 

tapi jika untuk menambah itu jangan karena itu bisa berdampak polusi. 

Nantinya odong-odong juga akan dibenahi dengan memakai andong seperti 

sepeda pancal seperti di Gili Trawangan” (Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08) 

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dijadikan tolak ukur 

berkembangnya suatu komunitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat 

menguasai teknologi yang kemudian dapat bermanfaat bagi komunitas, serta dapat 

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di sekitarnya. Secara tidak langsung, 
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pertumbuhan industri wisata juga memberikan dampak kepada finansial dari 

komunitas lokal, khususnya yang berdiam di destinasi wisata. Adanya kegiatan 

wisata dapat membuka peluang bagi komunitas lokal untuk membuka unit usaha 

pariwisata baru di daerah mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan 

komunitas lokal karena dapat memberikan tambahan pendapatan melalui kegiatan 

pariwisata. Selain itu, dengan adanya peningkatan keadaan finansial di dalam 

komunitas, maka mereka akan semakin optimal dalam melakukan kegiatan 

konservasi lingkungan di kawasan wisata. Selain berdampak pada infrastruktur dan 

keadaan finansial, kegiatan pariwisata juga tentunya mempunyai dampak terhadap 

lingkungan di sekitar kawasan wisata. Pengelolaan lingkungan dapat menambah 

keeratan hubungan di antara individu dalam komunitas dan dapat menjadikan 

mereka untuk saling bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan. Kegiatan wisata juga dapat menciptakan interaksi 

di antara komunitas lokal dengan wisatawan. 

“Saya kadang yang juga bantu jadi pemandu wisata, tapi yang sering itu 

ketua Pokdarwisnya.”  (Suhri, 29 Maret 2017, 14:23) 

Penduduk seringkali mendapatkan keuntungan karena jasa-jasa yang dapat 

ditawarkan, seperti menjadi pemandu wisata, pedagang, atau lainnya. Akan tetapi, 

wisatawan juga dapat membawa pengaruh negatif bagi komunitas lokal. Kehadiran 

wisatawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial-budaya di dalam 

komunitas lokal. Contohnya budaya modern yang dibawa wisatawan dapat 

mencemari budaya lokal yang ada di kawasan wisata. Hal ini tentu tidak sejalan 

dengan konsep ekowisata yang mengedepankan pelestarian budaya lokal. Dari 

penjabaran tersebut, diketahui bahwa perkembangan pariwisata di suatu daerah 
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dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi komunitas lokal yang secara 

tidak langsung akan berdampak juga pada kapasitas komunitas lokal. 

Perkembangan wisata dapat memberikan dampak positif bagi komunitas lokal dari 

segi ekonomi dan sosial. Adanya kegiatan wisata di suatu daerah dapat 

meningkatkan kehidupan perekonomian komunitas lokal.  

“Sekarang sudah mulai banyak toko sama warung, yaa meskipun yang dijual 

ya begitu. Gak selengkap yang di daratan. Tapi saya tau mungkin masyarakat 

sudah sedikit cari peluang karena sudah banyak yang datang ke Pulau 

Giliyang” (Hermandany, 29 Maret 2017, Pukul 13:44 WIB) 

5.2 Praktik Sosial Pokdarwis dalam mengembangkan Wisata di Pulau 

Giliyang 

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang praktik sosial Pokdarwis 

Banraas dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang   dalam lintas ruang dan 

waktu yang hubungannya antara agen dan struktur.  Kelompok sadar wisata ini 

berdiri pada tahun 2013 dan dikukuhkan pada tahun 2016 oleh pemerinta Daerah. 

Kelompok sadar wisata ini didirikan karena Pulau Giliyang yang mulai ramai 

dikunjungi setelah penilitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN) pada tahun 2006 yang menghasilkan bahwa Pulau Giliyang memiliki 

kadar oksigen yang tinggi sekitar 20,9% atau 209000 ppm. Banyak wisatawan yang 

penasaran dengan keadaan yang ada di Pulau Giliyang, dan kabarnya banyak orang 

yang berusia 100 tahun lebih di Pulau Giliyang. Semenjak itu pemerintah mengajak 

beberapa masyarakat asli penduduk giliyang untuk mengembangkan daerahnya. 

Kemudian setelah beberapa pelatihan dan seminar masyarakat di Desa Banraas 

mendirikan Pokdarwis. Pokdarwis inilah yang kemudian menjadi tonggak utama 
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kemajuan wisata di Pulau Giliyang. Wakil ketua Pokdarwis Hermandany 

mengungkapkan: 

 ”Yang suruh bikin Pokdarwis itu dulu awalnya ada pelatihan dari BPWS di 

Sumenep mengundang orang 40 orang dari Giliyang. Jadi abis pelatihan 

langsung ada rencana mendirikan Pokdarwis. Inisiatif sendiri, Cuma 

pelatihannya dari BPWS.” (Hermandany, 29 Maret 2017, Pukul 13:44 WIB). 

Selain itu Pulau Giliyang semakin ramai oleh wisatawan setelah hasil 

penelitian LAPAN. Praktik Sosial anggota dalam membentuk Kelompok Sadar 

Wisata Banraas yang tidak terlepas dari semakin banyaknya wisatawan yang 

berkunjung ke Pulau Giliyang yang ingin langsung melihat suasana serta 

menghirup kadar oksigen yang terbaik yang ada di Pulau Giliyang. Hal ini diperkuat 

oleh pernyataan Hermandany: 

”Awal 2013 baru dilirik untuk wisata, kami melakukan persiapan wisata 

kesehatan. Daya tariknya, untuk mengetahui kadar oksigennya tinggi.” 

Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang Kelompok Sadar Wisata 

Banraas dibentuk, Pokdarwis melihat bahwa Pulau Giliyang ini memiliki potensi 

wisata yang banyak dan bagus seperti : Titik O2 Banraas, Goa Mahakarya, Goa 

Pandi, Qur’an Jimat, Pantai Ropet, Fosil Ikan Hiu Raksasa yang dapat 

dimanfaatkan menjadi destinasi pilihan wisata di Pulau Giliyang. Tujuannya agar 

masyarakat yang menjadi anggota Pokdarwis dapat mandiri, kreatif, sadar akan 

potensi daerahnya, memiliki kegiatan posistif dan sekaligus dapat menambah 

penghasilan tambahan, dan bisa menularkan pengetahuan mereka pada masyarakat 

umum tentang potensi wisata serta dampaknya.  

Strategi pemerintah daerah yang harus sesuai dengan keadaan dan kondisi 

alam serta masyarakat lokal di Pulau Giliyang. Adanya potensi yang dimiliki Pulau 
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Giliyang seharusnya Pemerintah Kabupaten mengambil suatu tindakan yang dapat 

mengembangkan produk wisata menjadi destinasi wisata yang menarik dan unggul. 

Tentunya untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud, perlu adanya suatu strategi 

atau usaha yang berkesinambungan. Salah satunya dengan strategi Community 

Based Tourism. 

Proses pengembangan Wisata di Pulau Giliyang tidak terlepas dari tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh Pokdarwis dan Pemerintah daerah dalam tindakan 

agen dan struktur yang seperti dikemukakan oleh Giddens yaitu tentang gagasan 

strukturasi. Strukturasi merupakan praktik sosial yang didasarkan mengenai 

hubungan antara agensi dan struktur lintas ruang dan waktu (Giddens, 2010). 

Pokdarwis di sini memiliki motivasi dalam mengembangkan wisata di Pulau 

Giliyang adalah untuk mendapatkan keuntungan secara finasial dan 

mengunggulkan wisata yang dimiliki untuk menjadi destinasi wisata terbaik yang 

ada di Kabupaten Sumenep nantinya. Seperti yang dikatakan Giddens bahwa : 

“Motivasi mengacu pada potensi tindakan bukan pada model pelaksanaan tindakan 

secara terus menerus oleh agen yang bersangkutan” (Giddens, 2010).  

“Di Giliyang ini ada wisata sehat dan wisata yang lain. Wisata yang lain ada 

wisata Goa Mahakarya, ada wisata pantai ropet, terus ada fosil ikan, ada 

lagi Al-qur’an Jimat, titik oksigen. Kalo yang lain masi belom dibangun, ya 

gimanalah biar enak dikunjungi”. (Suhri, 29 Maret 2017, 14:23) 

 Potensi tindakannya merupakan pemikiran atau motif yang dapat 

menyebabkan agen memiliki suatu rencana atau program kegiatan. Dalam 

penelitian ini motivasi yang dimiliki anggota Pokdarwis adalah mendapatkan 

keuntungan secara ekonomi tanpa merusak lingkungan. 
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“Di draf saya sudah masukkan tentang harus ada legalitas tour guide, insya 

allah kalau saya sehat saya ikut Sumenep kerjasama dengan Diparbud Jatim, 

jadi saya bisa sharing dengan asosiasi Pariwisata se Jawa Timur. Saya 

sebagai perwakilan Sumenep jadi saya bergandeng tangan dengan itu hanya 

demi Giliyang supaya nanti kalo wisatawan banyak pemasukan akan banyak 

itu nanti kan buat Giliyang.” (Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08) 

 Jadi dari harapan mereka untuk memajukan wisata Giliyang lebih tinggi 

daripada keinginan dalam keuntungan ekonomi yang nantinya mereka dapatkan 

hanya sebagai tambahannya saja. Anggota Pokdarwis sangat yakin bila Pulau 

Giliyang sudah siap maju dalam Program Nasional Visit Indonesia Tahun 2018. 

Motivasi tersebutlah yang merupakan tindakan yang membantu mengembangkan 

wisata di Pulau Giliyang terjadi secara tidak sadar. Motivasi yang ada dalam diri 

agen tentu akan menciptakan suatu aktivitas. 

 Hal ini juga dipengaruhi oleh keterlibatan struktur yang ada yaitu suatu proses 

kerja bakti itu sendiri yang menjadi jejak-jejak memori atau pengalaman dan 

dengan melihat Pulau Giliyang semakin banyak diminati oleh wisatawan, serta 

akses jalan yang belum memadai hingga akhirnya Pemda memberikan bantuan 

Paving untuk akses jalannya agar mudah dilalui, bersama-sama anggotan dan 

masyarakat melakukan kegiatan membangun jalan paving sebagai jalan utama.  

“Teman-teman mulai mengelola wisata sekalipun sekarang belum sempurna. 

Seperti Pantai Ropet, itu sekarang sudah mulai dibenahi sama teman-teman. 

Misalnya diberi tempat petongkrongan (gazebo) biar orang-orang kesini itu 

bisa duduk santai gak cuma lihat Pulau ini kan” (Hermandany, 29 Maret 

2017, Pukul 13:44 WIB) 

 Kegiatan dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di Pantai 

Ropet oleh Pokdarwis merupakan salah satu bentuk bahwa Pokdarwis dapat 

mengembangkan wisata di Pulau Giliyang dengan menambah sarana gazebo untuk 

membuat para wisatawan bisa menikmati keindahan alam di Pulau Giliyang sambil 
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menghirup oksigen yang memiliki kadar O2 yang lebih tinggi daripada daerah 

lainnya. Hal ini oleh Giddens dikatakan sebagai rasionalisasi tindakan. 

Rasionalisasi tindakan yang dilakukan oleh Pokdarwis adalah melakukan kegiatan 

pengembangan wisata agar wisatawan dapat puas berkunjung ke Pulau Giliyang. 

Kemudian para anggota Pokdarwis melakukan komunikasi setiap satu bulan sekali 

untuk membahas tentang pengembangan wisata dalam jangka pendek atau jangka 

panjang. 

 Kendala yang dialami oleh Pokdarwis adalah kegiatan kebersihan. Karena 

banyak sekali masalah yang berkaitan dengan kebersihan yang ada di Pulau 

Giliyang. Kurangnya sarana tempat pembuangan sampah, bahkan hampir tidak ada 

tong sampah yang diletakkan sepanjang jalan mengelilingi Pulau Giliyang. Bagi 

Pokdarwis ini merupakan hal yang penting, karena masih banyak wisatawan yang 

kurang menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. 

“Tempat pembuangan sampah kan gak ada jadinya dibuang di pinggir jalan 

menjadi warga buang sampah sembarangan dan dibakar takutnya polusi 

udara” (Suhri, 29 Maret 2017, 14:23 WIB) 

  

 Sedangkan kendala yang dialamin oleh para wisatawan adalah minimnya 

petunjuk arah, sehingga bagi wisatawan yang datang sendiri atau tidak melalui agen 

atau tidak bertemu dengan pemandu wisata akan cukup sulit mengetahui informasi 

lokasi wisata di Pulau Giliyang, dan masyarakat disana masih banyak yang tidak 

dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.  

“kita ke giliyang itu pengen liat katanya disana kadar oksigennya bagus dan 

dijuluki wisata kesehatan. Sesampainya di Giliyang, sepanjang mata 
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memandang gak ada spot yang spesial, disini juga ga ada ucapan selamat 

datang” (Gigi, 17 Desember 2017). 

 Namun ada juga peraturan yang tidak tertulis seperti tetap menjaga Pulau 

Giliyang jauh dari polusi udara. Di Pulau Giliyang Pokdarwis Banraas menghimbau 

kepada masyarakatnya untuk menjaga lingkungan karena Pulau Giliyang termasuk 

daerah spesial akan potensi kadar oksigen didalamnya. Jadi masyarakat dianjurkan 

tidak lagi memasak pada tungku tradisional yang bahan bakarnya adalah kayu 

bakar. Dan masyarakat tidak diperbolehkan membakar sampah yang sejak dulu 

sebelum mereka tahu bahwa Pulau Giliyang memiliki kadar oksigen yang tinggi, 

masyarakat setempat sering membakar sampah rumah tangga. Sebagai solusi 

Pemerintah Desa memfasilitasi pembuangan sampah atau bank sampah. 

“Orang-orang biasanya banyak membakar kayu yang sudah ga kepakai dulu 

dibiarkan, karena sekarang ada kayak bank pembuangannya. Itu bisa 

mengurangi kadar oksigen” (Suhri, 29 Maret 20017, 14:23 WIB). 

Hal ini dibenarkan oleh Mutawajik selaku Sekertaris Kepala Desa bahwa: 

“Dulu disana banyak bakar-bakar, sekarang mulai dikurangi. Dibilangi 

sama pemerintah gini-gini. Takutnya gini-gini. Banyak orang yang masak 

nasi, masak siwalan pake tungku, tapi sekarang pake kompor.” (Mutawajik, 

30 Maret 2017, 12:08 WIB) 

Struktur merupakan aturan dan sumberdaya yang ada sebagai memori dan 

memberikan petunjuk akan perilaku agen yang telah memiliki pengetahuan, yang 

secara berulang terlibat dalam sistem sosial yang melintasi ruang dan waktu 

(Giddens, 2003). Struktur yang ada ini kemudian yang melatarbelakangi para 

anggota untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan menghindari 

membakar sampah serta meminimalisir penggunaan tungku tradisional yang 

digunakan oleh masyarakat umum dan dialihkan ke kompor gas. Dan hal yang sulit 
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mungkin menghentikan penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakan 

ensin campuran, karena di Pulau Giliyang banyak sekali motor dengan tahun 

produksi yang sudah lama dengan bahan bakar bensin campuran. 

”Baru kedua mengurangi sepeda motor yang bahan bakarnya masih 

campuran dengan oli”(Djauhari, 29 Maret 20017, 14:23 WIB) 

 Untuk masyarakat setempat hal ini sedang diupayakan, agar tidak merusak 

potensi kadar oksigen di Pulau Giliyang. Namun untuk wisatawan, upaya untuk 

mengurangi pemotor masuk ke Giliyang sudah dilakukan. Dengan cara 

menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Dungkek, 

kemudian penggunaan sepeda pancal, atau sepeda elektrik yang peresmian program 

ini bersamaan dengan diresmikannya masuknya listrik ke Pulau Giliyang pada 

tanggal 10 November 2017 dan resmi digunakan 11 November 2017 meskipun 

belum seluruh masyarakat bisa menggunakan listrik tersebut karena sebagian 

sedang dalam proses pembangunan tiang listrik. 

 Alternatif lain yang diajukan oleh Ketua Pokdarwis mengenai kendaraan 

bermotor adalah dengan membatasi motor masuk ke Giliyang. Kemudian 

memperbaiki sistem transportasi yang nanti akan digunakan oleh wisatawan selain 

sepeda pancal adalah dengan penggunaan andong. 

“Untuk menghilangkan motor saya kira gak mungkin. Namun untuk 

menambah itu jangan. Karena itu bisa berdampak polusi. Nanti untuk odong-

odongnya akan dibenahi dengan pemakaian Andong atau sepeda pancal 

seperti di Gili Trawangan.” (Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08 WIB)  

Interaksi yang dibangun oleh para agen melalui kegiatan yang berkaitan 

dengan pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Interaksi yang terjadi antar agen 

dilaksanakan setiap bulannya, baik itu acara yang diadakan oleh Dinas Dinas 
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Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumenep atau secara 

kondisional saat ada tamu besar datang menjadi sarana untuk memunculkan 

pengetahuan dan pembahasan baru tentang pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang. 

”Pertemuan rutin sebulan sekali, terkadang kondisional kalau ada tamu 

parta besar biasanya malam langsung kumpul dan membicarakan besok 

acaranya apa dan bagaimana.” (Djauhari, 29 Maret 20017, 14:23 WIB) 

Hal ini juga di perkuat oleh pernyataan Bambang, yang mengungkapakan bahwa: 

“Pembinaan rutin itu selalu ada, setiap bulan, setiap triwulan, pokoknya 

setiap bulan atau triwulan selalu ada lah pokoknya, kita sering kesana, nanti 

kita siapkan dimana.”(Bambang, 23 Mei 2017, 13:07 WIB) 

Struktur juga merupakan sumberdaya alam dan sumberdaya penguasaan atas 

orang lain (Giddens, 2003). Sumberdaya alam seperti kadar oksigen yang tinggi, 

Pantai Ropet, Gua Mahakarya. Wisata Fosil Ikan, dan lain-lain. Sedangkan 

sumberdaya penguasaan atas orang lain adalah BPWS dan Pemda Kabupaten 

Sumenep mengadakan pelatihan kemudian memberikan arahan tentang Pokdarwis 

itu Visi dan Misinya apa, serta tugas yang harus diemban Pokdarwis apasaja. 

Kemudian setelah itu, BPWS dan Pemda Kabupaten Sumenep menjalin kerja sama 

dengan P.U. Cipta Karya untuk membangun jalan paving, dan BPWS sendiri 

mambangun rumah adat Giliyang yang kemudian digunakan sebagai homestay 

sebagai stimulus pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan 

wisata yang ada di Pulau Giliyang. Homestay ini kemudian diserahkan ke 

Pokdarwis untuk dikelola dan dirawat. Untuk biaya sewa permalamnya Rp. 

100.000,- . Pokdarwis melakukan pelatihan dari rumah ke rumah warga untuk ikut 

berpartisipasi dalam pengembangan wisata. Namun karena orang-orang disana 

terlalu menutup diri maka Ketua Pokdarwis mulai menularkan bagaimana cara ikut 
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berpartisipasi dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Ketua membangun 

gazebo di Pantai Ropet di bantu oleh anggota dan masyarakat. Sambil lalu 

mengenalkan berbisnis di tempat wisata seperti berjualan kopi atau makanan 

ringan. Ketua Pokdarwis juga membangun homestay dengan tema tradisional yaitu 

“Tanian Lanjang” agar masyarakat dapat meniru dengan membuka rumahnya 

sebagai tempat penginapan dengan tarif sesuai fasilitas yang ada. Sesuai “Master 

Plan” dari Pemerintah Kabupaten Sumenep bahwa penginapan bagi wisatawan 

seharusnya ada di rumah warga agar tidak ada kesenjangan sosial, agar masyarakat 

dapat berbaur dan menerima wisatawan baik lokal maupun internasional. 

“Kalau ada masyarakat yang mau bangun silahkan. Tapi, disesuaikan 

dengan yang kita kasih tahu ya. Jangan langsung, itu yang masih salah 

tentang konsep pengembangan pariwisata. Saya kasih tahu gambar 

contohnya.” (Bambang, 23 Mei 2017, 13:07) 

Agen dan struktur merupakan dua konsep yang saling berhubungan, tindakan 

anggota Pokdarwis tidak akan terjadi tanpa adanya struktur yang ada. Pokdarwis 

mengelola dan mengembangkan Pulau Giliyang  membentuk suatu kegiatan positif 

bagi Pulau Giliyang yang kemudian tindakan secara bersama-sama dilakukan oleh 

agen berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Pokdarwis juga menjadi wadah 

bagi masyarakat yang mau maju sekaligus untuk memajukan wisata di Pulau 

Giliyang. 

Setiap pengunjung mempunyai definisi kepuasan dalam hal kunjungan wisata 

yang berbeda-beda namun supaya menjadi tuan rumah yang baik dan menjamu 

pengunjung dengan baik serta dapat menjadi potensi wisata yang mendukung 

wisata tersebut. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan sarana 
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prasarana baik yang dibutuhkan wisatawan maupun masyarakat di pulau kecil. 

Penyediaan sarana prasarana yang tepat dapat mendukung kegiatan pariwisata di 

pulau kecil dan pada waktu yang bersamaan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

“Pas aku kesana itu ternyata tempatnya ga sesuai yang aku bayangkan, sejuk 

dan segar. Tapi pemandangannya bagus, tapi pas aku kesana sarana buat 

duduk-duduk belum ada sama tempat sampah juga gak ada” (Gigi, Sabtu 16 

Desember 2017, 10:22 WIB). 

Dalam mendukung aktivitas wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Sumenep menambahkan bahwa perubahan mindset 

masyarakat. Masyarakat harus dibina agar dapat sadar dengan keberadaan 

pariwisata di lingkungannya. Terlebih lagi dengan adanya pariwisata dapat 

menambah perekonomian masyarakat sekitar. Peran serta masyarakat yang 

disiapkan dalam usaha pengembangan tidak harus selalu mengikuti tuntutan wisata 

namun juga melihat dari aspek kebutuhan masyarakat setempat. 

“Banyak yang ke sini datang makanya masyarakat sekarang masih kurang 

akrab, tapi sekarang banyak sudah yang mulai akrab yang muda-muda itu 

sudah banyak temen di daratan main ke Gili (Pulau Giliyang)” 

(Hermandany, 29 Maret 2017, Pukul 13:44 WIB) 

Suatu pengembangan seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan 

memenuhi kebutuhan dari wisatawan kemudian mengesampingkan hak dan 

kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Ahyak tentang 

diadakannya UPT untuk membantu wisata yang ada di Pulau Giliyang. 

Masyarakat mulai mengenal konsep wisata karena melihat kenyataan, 

desanya mulai dikunjungi wisatawan domestik. Walaupun begitu, belum dipahami 

sepenuhnya bahwa aktivitas wisata harus dan perlu dikembangkan, dioperasikan, 
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dan terutama dipelihara serta dijaga kesinambungannya agar Pulau Giliyang 

menjadi tempat tujuan wisata yang menarik bagi para wisatawan. Penduduk 

setempat belum menyadari lebih dalam bahwa kegiatan wisata bukan hanya 

melayani dan mengantar para wisatawan namun menjaga lingkungan dan budaya 

adalah hal penting lainnya. 

“Kalau memang UPT adanya hanya untuk mendukung kegiatan wisata saja 

tidak melihat masyarakat, yang jelas harapan kami lokalitas harus dijaga 

dari pada kearifan lokal itu hilang. Kalau tidak, saya memilih tidak ada UPT 

nya di Giliyang, karena Giliyang milik orang Giliyang bukan orang luar. 

Saya sudah bilang ke dinasnya, Pokdarwis dan masyarakat Giliyang gak 

dibayar untuk membangun Giliyang artinya bagaimana orang Giliyanglah 

yang nantinya juga menikmati hasil dari Giliyang. (Ahyak, 30 Maret 2017, 

12:08 WIB)” 

Kerap kali pemerintah dan Pokdarwis mengadakan sosialisasi sadar wisata. 

Masyarakat mulai termotivasi untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 

sadar wisata, khususnya untuk mencari peluang ekonomi keluarga dalam pelayanan 

wisata. Contohnya mengantar tamu, dan menyediakan rumah makan atau warung. 

Pemerintah Daerah harus dapat melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 

lebih diutamakan dengan demikian kebutuhan wisatawan juga dapat dipenuhi 

dengan adanya peran masyarakat dalam pengembangan produk wisatawan seperti 

pembangunan paving yang hanya jauhnya 10 km. Hal ini dapat menunjang 

efektivitas akses bagi masyarakat. 

“I think Gili Iyang is nice quite place for holiday, The people are nice and 

friendly. The beach is not very good because they don’t have sandy beach” 

(Mr. Sabra, 21 Desember 2017. 10:52 WIB). 
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5.3 Hubungan Agen dan Struktur dalam Skemata D-S-L 

5.3.1 Skemata DSL Giddens pada Pengembangan Wisata oleh Pokdarwis 

Banraas 

Seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa struktur dipahami sebagai 

aturan dan sumberdaya, struktur terlibat secara berulang dalam reproduksi 

sistem-sistem sosial dan benar-benar mendasar bagi teori strukturasi. Giddens 

(2010) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi dualitas struktur digambarkan 

dalam signifikasi, dominasi, legitimasi. namun sebelum berbicara mengenai 

tiga dimensi tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang agen dan 

struktur yang dihubungkan dengan modalitas merupakan sarana yang berfungsi 

menjelaskan dimensi-dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi, 

menghubungkan kapasitas apa yang diketahui oleh para agen dengan sifat 

dualitas struktur. (Giddens, 2010). Dalam hal ini, praktik sosial Pokdarwis 

membentuk kegiatan untuk pengembangan wisata, akan dihubungkan oleh 

modalitas apa yang diketahui para agen dalam kegiatan positif 

mengembangkan wisata di Pulau Giliyang.  

Agen dalam praktik sosial pengembangan wisata di Pulau Giliyang ialah 

Pokdarwis. Praktik sosial dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang yaitu 

dimulai ketika para anggota sepakat untuk mendirikan Pokdarwis dan memiliki 

visi dan misi mengembangkan wisata pada tahun 2013 kemudian dikukuhkan 

oleh Pemda Kabupaten Sumenep pada tahun 2016. Dalam pengembangan 
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wisata di Pulau Giliyang, Pokdarwis menggunakan sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia yang ada untuk mengembangkan potensi wisata. 

“Dari Pokdarwis masih ingin mengembangkan potensi wisata biar banyak 

wisatawan yang datang ke sini. Tapi karena kita mulai dari nol dan biasanya 

dibantu dengan Desa. Yang bangun Gazebo itu Pokdarwis tapi ada campur 

tangan Desa sekalipun tidak banyak dananya untuk anggaran dari Kepala 

Desa itu tidak dianggarkan secara umum dari Pemdes tapi dari kantong 

pribadi Pak Kades.” (Hermandany, 29 Maret 2017, Pukul 13:44 WIB) 

Pokdarwis memulai pengembangan wisata dengan melakukan kegiatan yang 

berkaitan pada membangun infrastruktur desa dan objek wisata secara terus 

menerus. Kegiatan pengembangan dan musyawarah sebulan sekali merupakan 

agenda rutin yang kemudian menjadi pola yang berulang.  

 Dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang ini dominasi terletak pada 

dominasi Pokdarwis. Pokdarwis memiliki hak dan kekuasaan dalam pengembangan 

wisata di Pulau Giliyang. Pokdarwis juga memiliki dominasi dalam pengelolaan 

terhadap masyarakat umum yang mau berpartisipasi. Dominasi Pokdarwis 

diperoleh karena mereka memilik modal ekonomi yang didapat secara swadaya 

atau bantuan dana dari Pemda yang pada akhirnya memunculkan signifikasi 

mengenai pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Hal ini didukung dengan 

kepercayaan masyarakat terhadap Pokdarwis sebagai wadah masyarakat untuk 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Dominasi Pokdarwis dapat menentukan 

pemaknaan mengenai pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Kuatnya dominasi 

Pokdarwis memunculkan signifikasi tentang pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang. Pengembangan wisata di Pulau Giliyang bentuk pemanfaatan lahan agar 

menjadi lebih produktif dan menghasilkan bagi masyarakat di Desa Banraas. 
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Sehingga masyarakat di Desa Banraas percaya pada Pokdarwis yang akan 

mengembangan wisata di Pulau Giliyang yang akan memberikan pekerjaan kepada 

masyarakat.  

“Saya dan kamu adalah pelaku wisata, mau bangun Giliyang jika tidak 

memperhatikan kami, kami sebagai orang Giliyang akan menolak mentah-

mentah. biar Giliyang berkembang dengan masyarakat dan Dinas Pariwisata 

sebagai mediator apa yang kita benahi. Yuk kita gandeng tangan. (Ahyak, 30 

Maret 2017, 12:08 WIB)” 

 Signifikasinya yaitu pemaknaan bahwa pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang nantinya dapat  menjadi sumber penghidupan. Pokdarwis juga meyakini 

jika Pulau Giliyang siap menjadi salah satu destinasi wisata yang unggul di 

Kabupaten Sumenep. Legitimasinya berupa pengakuan dari masyarakat mengenai 

aktivitas pengembangan wisata di Pulau Giliyang merupakan langkah efektif 

mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Legitimasi juga terletak pada aturan 

tidak tertulis yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Banraas sebagai berikut: 

1. Pengembangan wisata di Pulau Giliyang harus tetap menjaga lokalitas 

masyarakat setempat. 

2. Pengembangan wisata di Pulau Giliyang dilakukan dengan tanpa merusak 

lingkungan yang ada di Pulau Giliyang. 

3. Pembangunan fasilitas harus sesuai adat khususnya rumah penginapan. 

4. Warga dilarang menggunakan alat atau bahan yang dapat merusak kadar 

oksigen. 

5. Wisatawan harus menjaga lingkungan dengan tidak menggunakan alat yang 

dapat menyebabkan polusi. 

6. Retribusi pada setiap objek wisata Rp. 2000,-. 
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7. Angkutan ke Pulau Giliyang Rp. 10.000,- per orang. Untuk perahu besar carter 

Pergi-Pulang Rp. 400.000,- kapasitas 30 orang. 

 Dualitas antara agen dan struktur terlihat pada keterulangan agen dalam 

melakukan pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Struktur dalam 

pengembangan wisata terbentuk berdasarkan pengetahuan dan praktik sosial agen 

yaitu Pokdarwis. Pada dasarnya manusia mampu berfikir ketika suatu langkah 

dianggap efektif dalam mengatasi permasalahan, maka mereka akan 

mengulanginya.
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Struktur 

Modalitas 

Interaksi 

Dominasi 

Kekuasaan Pokdarwis 

atas sumber daya alam 

yang ada di Pulau 

Giliyang 

Signifikasi 

Pengembangan wisata merupakan 

tujuan Pokdarwis yang kemudian 

dapat menggerakkan sektor 

ekonomi masyarakat 

Legitimasi 

Pengakuan dari 

masyarakat dan adanya 

aturan tidak tertulis dari 

pemerintah desa Banraas. 

Fasilitas 

Kepercayaan masyarakat 

terhadap Pokdarwis 

untuk Pengembangan 

wisata 

Norma 

Pengetahuan tentang nilai 

dan norma ysng 

dikomunikasikan dari 

generasi ke generasi atau 

antar agen.  

Skema Interpretatif 

Pengetahuan Pokdarwis dan 

masyarakat bahwa adanya wisata 

dapat memajukan Pulau Giliyang 

Kekuasaan 

Kemampuan Pokdarwis 

untuk mengemabangkan 

wisata. 

Sanksi 

Pengembangan wisata 

menjadi lambat atau tidak 

sesuai dengan konsep 

yang telah dibuat oleh 

Pemda 

Komunikasi 

Melalui musyawarah atau 

pertemuan rutin 

Sumber : Analisis Peneliti 2017 

Gambar 5. Skemata Giddens dalam Pengembangan wisata di Pulau Giliyang oleh Pokdarwis Banraas 
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Signifikasi dipahami sebagai kode atau wacana hasil dari proses komunikasi 

dalam interaksi, semakin banyaknya pengunjung yang datang ke Pulau Giliyang 

yang kemudian membentuk pengetahuan kepada Pokdarwis untuk 

mengembangkan wisata di Pulau Giliyang. 

”Makanya untuk menyambut Visit Sumenep 2018, Giliyang akan dijadikan 

wisata kesehatan dan sudah saya bicarakan dengan pihak Kementerian 

Pariwisata. Jadi 2019 insyaallah sudah bisa.”(Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08 

WIB). 

Dengan tersebarnya informasi tentang Pulau Giliyang telah memberikan 

wacana bahwa Pulau Giliyang memiliki potensi wisata yang bagus. Akhirnya 

wacana tersebut memberi dorongan untuk Pokdarwis untuk terus kreatif 

mengembangkan wisata di Pulau Giliyang dengan tetap menjaga lingkungan dan 

mejaga kadar oksigen yang ada di Pulau tersebut. Diadakannya musyawarah rutin 

untuk kemudian membicarakan secara tepat tentang perencanaan pengembangan 

yang akan dilakukan Pokdarwis Banraas yang di lakukan setiap bulannya. Pulau 

Giliyang juga telah berbenah untuk menyambut Visit Sumenep 2018. Komunikasi 

berupa musyawarah merupakan hal penting yang dapat menyalurkan pengetahuan 

antar para agen dalam proses pembentukan kegiatan yang berkaitan dengan 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang.  

“Gara-gara banyak teman dan ingin membangun Giliyang sejak duluk belum 

ada apa-apanya, kalau gak ada penelitian oksigen mungkin tetap tertinggal. 

Tapi sekarang sudah mulai dilihat, malah mau ke Giliyang semua 

penasaran”. (Suhri,29 Maret 2017, 14:23) 

Modalitas skema interpretatif dipahami sebagai modal pengetahuan agen 

tentang kondisi agen tentang kondisi sosial dan lingkungan yang ada di Pulau 

Giliyang. Pemanfaatan modalitas yang dilakukan dalam proses interaksi 
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merupakan komunikasi yang berulang antara pihak Pemda Kabupaten Sumenep 

dengan Pokdarwis banraas, dan Pokdarwis terhadap masyarakat untuk memberikan 

pengertian, pemahaman dan pemaknaan tentang pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang melalui kegiatan yang berupaya untuk membangun sarana dan prasarana 

yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan.  

“Tujuan kita adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk ikut 

membangun. Karena kalo kita pemahamannya sudah betul, dan mereka itu 

kita bina, kita dampingi, nanti enak. Kita kan mulai dari dari Pokdarwis, 

Pokdarwis kan anggotanya dari masyarakat sana semua. Kalo 

masyarakatnya kritis, peluang ada, pelaku-pelakuusaha kan dari sana.” 

(Bambang, 23 Mei 2017, 13:07) 

Dari sini kemudian Pemerintah ingin membangun suatu kesadaran 

masyarakat akan peluang yang bagus tentang potensi Pulau Giliyang, karena 

memiliki sesuatu yang berbeda dengan tempat pariwisata yang lain. Yaitu kondisi 

alamnya yang bebas dari polusi dan pencemaran. Karena sifat udara yang tidak bisa 

terlihat maka, masyarakat dituntut kreatif untuk mambangun suatu objek wisata 

yang sudah ditetapkan perencanaan dan desain pengembangannya agar nantinya 

Pulau Giliyang menjadi tempat wisata yang indah, berbasis masyarakat dan tetap 

menjaga kelestarian alam dan budayanya.  

“Tugas Dinas Pariwisata itu bertanggungjawab terhadap pengembangan 

kepariwisataan seluruh Kabupaten Sumenep, bukan hanya Giliyang saja. 

Kita kembangkan potensi-potensi yang ada sebelumnya Giliyang belum 

dikenal. Kalau kita tidak bisa melakukannya sendiri kita bekerjasama dengan 

instansi atau badan atau pihak swasta lain untuk bisa membantu. Misalnya, 

kita sama Lapan instansi yang lebih paham. Kondisi fisik masih dulu belom 

ada pavingisasi, kita coba kerjasama dengan BPWS. Terus buat homestay. 

Air bersih itu di bawah laut. Untuk listrik kita belum, masih kita merayu 

BPWS atau CSR dari bank-bank di sini. (Bambang, 23 Mei 2017, 13:07) 

Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 

Kabupaten Sumenep memiliki tugas yang mendasar, yaitu membangun mindset 



77 
 

 
 

masyarakat Giliyang dalam mengembangkan wisata di Pulau Giliyang. Dalam 

pengembangan secara fisik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 

Kabupaten Sumenep menjalin kerjasama dengan instansi atau pihak swasta untuk 

membantu permasalahan yang ada di Pulau Giliyang.  

“Salah satu lagi cara mengembangkannya adalah kita memfasilitasi atau 

memberdayakan masyarakat-masyarakat sana untuk bergerak karena 

mengembangkan pariwisata itu yang baik berbasis masyarakat. Kita butuh 

wadah, wadahnya adalah Pokdarwis. Masyarakat kita fasilitasi, kita 

keluarkan SK.”(Bambang, 23 Mei 2017, 13:07) 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumenep 

memberikan makna tentang Pokdarwis harus diberdayakan sebagai aktor utama 

dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumenep memposisikan dirinya sebagai 

fasilitator dalam ketersediaannya sumberdaya-sumberdaya yang ada. 

Dari sini kemudian, Pokdarwis memiliki melihat bahwa kondisi sosial dan 

lingkungan yang memiliki potensi wisata dengan semakin ramainya pengunjug 

yang kemudian memberikan wacana untuk mengembangkan wisata di Pulau 

Giliyang. Pokdarwis yang telah memiliki dasar pengetahuan (signifikasi) dalam 

mengembangkan wisata di Pulau Giliyang kemudian melakukan dominasi. 

Dominasi berhubungan dengan kekuasaan yang dihubungkan dengan fasilitas-

fasilitas pendukungnya seperti ketersediaannya sumberdaya-sumerdaya. Struktur 

dominasi disini dipahami sebagai kekuasaan berdasarkan sumberdaya atas 

sumberdaya alokatif dan sumberdaya yang otoritatif. Sumberdaya alokatif mengacu 

pada kemampuan agen untuk mengelola materi dan sumberdaya alam. Sedangkan 
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sumberdaya otoritatif mengacu pada kapasitas kemampuan agen dalam memerintah 

orang lain. 

Dominasi alokatif dalam penelitian ini adalah tindakan Pokdarwis 

membangun Pantai Ropet, membantu pengerjaan pavingisasi, membangun gazebo, 

menyediakan banner untuk pemanfaatan objek wisata yang ada di Pulau Giliyang. 

Dominasi otoritatifnya oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sumenep sebagai aktor penting yaitu sebagai fasilitator dan pembina 

yang mengarahkan pengembangan pariwisata di Pulau Giliyang. Hal ini terbukti 

dengan pernyataan Bambang: 

“Pokdarwis itu tangan-tangannya kita, pembinaan rutin itu selalu ada setiap 

bulan dan setiap triwulannya.”(Bambang, 23 Mei 2017, 13:07) 

Dari Pokdarwis juga membenarkan bahwa: 

“Memang yang mendominasi pembangunan disini dari BPWS daripada 

Pemda sendiri, Cuma dukung saja kalau secara fisik kayaknya kurang. Kalau 

tidak secara fisik Pemda mengadakan penyuluhan-penyuluhankepada 

masyarakat, mengadakan pendekatan pada masyarakat pengembangannya. 

Pertemuan rutin sebulan sekali.” (Djauhari, 29 Maret 20017, 14:23 WIB) 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep 

yang mempunyai modal pengetahuan kemudian dislaurkan ke Pokdarwis Banraas 

supaya Pokdarwis memiliki modal pengetahuan untuk mengembangkan wisata di 

Pulau Giliyang. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sumenep dan Pokdarwis Banraas sama-sama memiliki modalitas fasislitas berupa 

sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan dan 

menjaga lingkungan alam, sosial dan budaya lokal melaui komunikasi dan 

kekuasaan.  
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Legitimasi berupa pengakuan dari masyarakat bahwa pokdarwis dapat 

membangun Pulau Giliyang lebih baik untuk wisata kedepannya dan adanya aturan 

tidak tertulis dari pemerintah desa Banraas. Harapan masyarakat yang bergabung 

dalam Pokdarwis sendiri adalam membangun Pulau Giliyang dengan tanpa 

menghilangkan atau mengurangi lokalitas masyarakat setempat dan tetap menjaga 

kadar oksigen karena itu merupakan ikon dari Pulau Giliyang.  

Interaksi yang terjadi antara agen dengan agen, atau agen dengan struktur 

terjadi melalui koordinasi musyawarah yang dilakukan secara intensif dalam 

Pokdarwis. Pemerintah dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sumenep juga harus ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Pokdarwis untuk mengembangkan wisata di Pulau Giliyang dari hal terkecil seperti 

pembentukan peraturan yang berkaitan dengan Pokdarwis sendiri, ataupun 

mengenai peraturan bagi wisatawan.  

Dampak pariwisata sendiri dalam multiplier effect ini berpengaruh pada 

dampak dalam penerimaan devisa, dampak pendapatan masyarakat, dampak 

terhadap kesempatan kerja, dampak pada nilai dagang, dampak pada distribusi, dan 

dampak pada pemerintah sendiri.  

“Pariwisata itu multiplier effect, semua ada pengaruhnya. Kita menarik 

wistawan kesini tujuannya untuk apa? Untuk menguras uangnya, kan seperti 

itu.” (Bambang, 23 Mei 2017, 13:07 WIB) 

Sanksi yang tercipta dalam proses komunikasi dan kekuasaan adalah 

pengembang wisata akan lambat atau akan stagnan apabila Pokdarwis tidak 

mengikuti kegiatan dan norma yang telah di sepakati untuk mengembangkan wsiata 

kesehatan yang ada di Pulau Giliyang. Maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 
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dan Olahraga Kabupaten Sumenep memiliki tugas untuk membina dan 

mendampingi agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti pembangunan 

yang tidak merata di Pulau Giliyang, masyarakat tidak mau terbuka terhadap 

wisatawan, pembangunan yang salah hingga dapat merusak lingkungan, soisal, 

budaya, dan berhentinya pengembangan wisata karena tidak ada kerjasama yang 

baik antar para agen. 

5.3.2 Kesadaran Para Agen dalam Pengembangan Wisata di Pulau Giliyang 

Dalam penelitian ini setiap tindakan para agen dan struktur dalam tindakan 

terbagi menjadi tiga yaitu kognisi atau motif tidak sadar, kesadaran diskursif dan 

kesadaran praktis (Giddens, 2010). Pokdarwis memiliki motif tidak sadar ketika ia 

melakukan kegiatan untuk pengembangan wisata di Pulau Giliyang, kemudian 

mendapatkan posisi atau peluang sebagai pelaku usaha dan menghasilkan uang. 

Disini Pokdarwis memiliki motivasi mendapatkan uang yang kemudian digunakan 

untuk menunjang penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat 

berpotensi mengarahkan agen untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

pengembangan. 

Kesadaran diskursif ketika ia dapat memaparkan alasan kenapa diri agen ikut 

berpartisispasi dalam tindakan sosial dan mampu mengatakan tentang kondisi sosial 

atau kondisi dari tindakannya sendiri. Kesadaran ini berkaitan dengan agen yang 

terus menerus melakukan pengembangan wisata di Pulau Giliyang kemudian ikut 

berpartisispasi dalam kegiatan musyawarah oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata 
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Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan Pokdarwis secara rutin atau ketika 

ada acara yang diadakan di Pulau Giliyang untuk menarik wisatawan. 

Pokdarwis memiliki kesadaran praktis, yaitu ketika agen melakukan aktivitas 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang tanpa mempertanyakan lagi apa tugas yang 

harus dilakukan. Pokdarwis melakukan pengembangan wisata di Pulau Giliyang 

untuk membuka pemikiran masyarakat setempat yang masih acuh terhadap wisata 

agar nantinya bisa berguna untuk menambah penghasilan masyarakat yang mau 

berpartisipasi dalam pelaku wisata. Kesadaran praktis anggota Pokdarwis ialah 

ketika melakukan perannya dalam aktivitas pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang tanpa ragu-ragu karena anggota Pokdarwis memiliki keahlian untuk 

menjadikan wisata di Pulau Giliyang lebih maju dan dapat menghasilkan uang yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tindakan tersebut secara rutin 

dalam keseharian dari waktu ke waktu yang kemudian tindakan tersebut menjadi 

sebuah kesadaran praktis tanpa harus dipertanyakan lagi. 

Aktivitas-aktivitas inilah yang kemudian dilakukan oleh agen sehari-hari dan 

akan selalu dipantau secara reflek oleh dirinya sendiri (monitoring reflective), 

namun dalam memantau perilaku sendiri dia juga tidak hanya memantau dirinya 

sendiri bahkan dia juga secara tidak sengaja memantau perilaku orang lain dari segi 

aspek sosial maupun fisik tempat agen berada dalam ruang dang waktu. Anggota 

memiliki motivasi untuk memajukan daerahnya sebagai wisata yang unggul 

memunculkan suatu aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan dan merencanakan 

kegiatan-kegiatan untuk menunjang pengembangan seperti kerja bakti 

pembangunan jalan paving, pembangunan gazebo di Pantai Ropet. 
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Anggota Pokdarwis melakukan tindakan kerjabakti karena anggota selalu 

memantau tindakannya yang juga dipengaruhi oleh anggota lain yang berada 

disekitarnya untuk melakukan tindakan yang sama. Dalam memutuskan sesuatu 

Pokdarwis dalam hal mendukung atau mempertahankan pemahaman atas 

monitoring reflective berdasarkan kesadaran-kesadaran masing-masing yang 

mempengaruhi dalam tindakan sosial. Jadi hal tersebut memberikan alasan dan 

tujuan dari tindakan sosial yang dilakukan para agen dalam lintas dan waktu. 

Giddens (2010), menempatkan kesadaran praktis sebagai inti dari teori 

strukturasi yang lebih menekankan pada tindakan yang benar-benar dilakukan oleh 

agen. Seperti yang sebelumnya di bahas di bab iii, bahwa sebagian besar pekerjaan 

masyarakat Desa Banraas adalah nelayan dan karena potensi alam di Pulau Giliyang 

yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Pulau Giliyang. 

“Dulu saya nelayan mbak, hasilnya itu sebulan cuma Rp. 300.000,-. 

Sekarang saya ikut buka jasa odong-odong buat nganter wisatawan keliling 

ke tempat wisata. Jadi tiap hari ada pemasukan, kalo dulu kan ikut orang. 

(Mathawan, 29 Maret 2017, 14:50 WIB) 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Desa Banraas 

merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai ne an 

dan karena keadaan sumberdaya alam Pulau Giliyang yang berpotensi untuk 

dijadikan tempat wisata. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah berupa 

kepulauan dengan objek pantai yang beragam. Dimana potensi-potensi ini 

kemudian dijadikan peluang oleh masyarakat yang tergabung oleh kelompok sadar 

wisata Banraas untuk dikembangkan menjadi wisata berdasarkan kadar oksigen 

yang baik. 
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Dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kebutuhan hidup 

yang semakin tinggi, masyarakat yang sebelumnya bermatapencaharian sebagai 

nelayan kemudian beralih menjadi pelaku usaha. Dengan asumsi bahwa 

penghasilannya akan melebihi dari bekerja sebagai nelayan. Dengan pengarahan 

dan pembinaan dari Pokdarwis, masyarakat yang menjadi pelaku usaha kemudian 

diberi pengetahuan bagaimana menggunakan peluang tanpa merusak lingkungan 

dan melayani atau berbaur dengan wisatawan dengan baik. Adanya praktik sosial 

baru yaitu menjadi pelaku usaha dan penggerak usaha wisata di Pulau Giliyang. 

Pelaku usaha sebagai pengelola homestay dan carter odong-odong. Dan Pokdarwis 

mulai mengembangkan Pantai Ropet untuk menambah pilihan wisata di Pulau 

Giliyang.  

Dengan dibukanya Pulau Giliyang sebagai tempat wisata memberikan 

kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berkomunikasi dengan wisatawan 

yang akhirnya dapat mebuat mereka bertukar atau belajar tradisi masing-masing. 

Kemudian Pokdarwis Banraas melakukan penyebaran informasi lewat media sosial 

yang pada akhirnya semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung. 

Secara perlahan-lahan Pulau Giliyang semakin digandrungi oleh wisatawan 

untuk melihat Pulau yang terkenal dengan kadar oksigen yang terbaik di dunia. 

Masyarakat yang peka terhadap fenomena ini kemudian membuka usaha seperti 

warung, toko, dan membuka jasa angkutan untuk mengunjungi objek wisata yang 

ada di Pulau Giliyang. Para warga juga sering diajak berdiskusi mengenai 

pengembangan wisata yang ada di Giliyang agar masyarakat ikut berpartisipasi. 
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Para anggota Pokdarwis Banraas dan masyarakat ini membuat suatu 

perjumpaan-perjumpaan dan melakukan monitoring reflective yang membuatnya 

sadar bahwa pembangunan di Pulau Giliyang tidak bisa dilakukan oleh suatu agen 

saja melainkan juga harus melibatkan masyarakat lokal yang tujuannya untuk 

memberdayakan masyarakat Pulau Giliyang. Bantuan-bantuan dari Pemerintah 

yang diterima oleh Pokdarwis dan masyarakat untuk membangun pemikiran 

masyarakat tentang apa yang harus dibenahi, dibangun, dan dihilangkan. Hal itu 

penting karena agar pengembangan yang dilakukan sesuai dan terarah sesuai 

dengan pernecanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi perencanaan 

itu sendiri nantinya adalah agar pengembangan dana pembangunan yang ada di 

Pulau Giliyang rata dan tidak merusak lingkungan. 

Dilihat dari perspektif Giddens interaksi yang terjadi antara para agen sudah 

terjadi saat proses komunikasi berlangsung yang kemudian membentuk suatu 

makna, aktivitas-aktivitas rutin yang bersinggungan yakni dalam membentuk 

musyawarah. Pertemuan-pertemuan yang terjadi dalam musyawarah mendukung 

suatu hubungan atar agen, baik agen dengan agen, agen dengan struktur yang 

kemudian menghasilkan pengetahuan kesadaran praktis tentang pentingnya 

mengembangkan wisata untuk memberdayakan masyarakat Pulau Giliyang dan 

membangun pemikiran bahwa pengembangan wisata tidak luput perannya dari 

masyarakat sendiri. 

Peneliti melihat pelaku, dimana dalam penelitian ini secara teoritis peneliti 

mengklasifikan pelaku sebagai expert agents dan lay agents. Expert agent disini 

merupakan pelaku yang mempunyai kesadaran lebih dalam bertindak sedangkan 
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lay agent diartikan sebagai orang yang selalu berkorelasi dengan expert agent 

namun tidak mempunyai kalkulasi yang jelas atas tindakannya (Juliawan dalam 

Amanu, 2014). Dalam penelitian ini expert agent adalah ketua Pokdarwis sebagai 

pelaku utama yaitu merupakan salah satu agen pengembangan di Pulau Giliyang. 

Sedangkan pada posisi lay agent ialah Pokdarwis. Motivasi expert agent yang 

pertama yaitu motivasi ketua Pokdarwis atas status Pulau Giliyang sebagai wisata 

yang memiliki potensi sebagai wilayah berkadar oksigen tertinggi di dunia setelah 

Yordania, motivasi aktualisasi diri untuk mancapai tujuan sebagai wisata yang 

mampu barsaing dan motivasi atas kebutuhan sosial dengan kesejahteraan 

masyarakat setempat. Motivasi atas status Pulau Giliyang merupakan alasan utama 

dari ketua Pokdarwis untuk menaikkan nilai Pulau Giliyang sehingga dapat 

berdampak pada masyarakat setempat. Kemudian pada motivasi atas aktualisasi diri 

ini lebih mengarah pada suatu bentuk pengabdian, dimana seorang agen dalam hal 

ini memiliki keinginan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam memajukan Pulau Giliyang agar dapat bersaing dengan wisata 

lainnya. Sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial ini lebih mengarah pada alasan 

kebutuhan sosial yang mengarah pada orientasi ekonomi seperti kenaikan 

pendapatan yang akan diperoleh ketika perkembangan wisata meningkat dan 

jumlah pengunjung wisata juga meningkat. Salah satu alasan orientasi ekonomi 

yang dimaksud yaitu pendapatan atas kegiatan wisata. Kemudian motivasi expert 

agen yang kedua yaitu anggota Pokdarwis. Pada penelitian ini motivasi anggota 

Pokdarwis terbagi menjadi dua yaitu motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas 

kebutuhan sosial. 



86 
 

 
 

Agen-agen yang terlibat dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang 

terdiri atas ketua Pokdarwis sebagai expert agent sedangkan anggota Pokdarwis 

sebagai lay agent. Pola hubungan pengambilan keputusan ini dimulai dari praktik 

sosial keterlibatan ketua Pokdarwis sebagai expert agent yang ikut serta 

memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata untuk kegiatan-kegiatan 

industri pariwisata di ruang publik beperan sebagai sebagai cermin untuk tindakan 

para agen yang lain. Pemilihan ketua Pokdarwis sebagai expert agent di dalam 

pengambilan keputusan karena peran ketua Pokdarwis sebagai agen yang mampu 

memberikan peningkatan dan kesejahteraan ekonomi secara maksimal bagi anggota 

Pokdarwis lainnya yang kemudian juga memberikan sederet pengaruh kekuasaan 

secara kausal di dalam pengaturan kebutuhan dalam proses pengembangan wisata 

di Pulau Giliyang pada saat pengambilan keputusan. Tindakan yang dilakukan oleh 

expert agent yakni ketua Pokdarwis tergantung pada kemampuan expert agent 

dalam mempengaruhi keadaan atau kondisi yang ada sebelumnya. Sedangkan 

anggota Pokdarwis sebagai lay agent adalah agen yang memiliki kekuasaan lemah 

dalam hal memberikan kontribusi dibandingkan expert agent, sehingga perannya 

dipengaruhi oleh expert agent yang berfungsi untuk mendukung tindakan yang 

dilakukan oleh expert agent. Selain penjelasan mengenai alasan pemilihan expert 

agent dan lay agent diatas, salah satu kriteria penting yang menjadikan pihak ketua 

Pokdarwis sebagai expert agent dan anggota Pokdarwis sebagai lay agent juga 

berdasarkan pada besar kecilnya usaha dan kontribusi yang dilakukan oleh ketua 

dan anggota Pokdarwis. 
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan Pemerintah 

Desa Banraas membuahkan respon posistif oleh masyarakat. Masyarakat percaya 

bahwa pengembangan yang dilakukan oleh para agen tidak lepas dari peran 

masyarakat lokal. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam kegiatan wisata baik 

dengan menerima dengan ramah para wisatawan, membuka diri untuk berbagi 

pengalaman, dan berbagi tradisi.  

Masyarakat yang kemudian beralih profesi menjadi pelaku wisata karena 

masyarakat tersebut mendapat pengetahuan dari para agen yang membahas tentang 

kegiatan dalam wisata, sehingga masyarakat menjadi aktor wisata bisa mencari 

penghasilan tambahan dari kegiatan wisata. 

Jadi praktik sosial agen dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa hubungan 

antara kesadaran yang mendukung terjadinya suatu tindakan sosial dalam 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang. Hubungan kesadaran antar sesama agen 

ini dilakukan secara berulang-ulang yaitu dalam bentuk musyawarah yang 

dibangun dalam kehidupan sehari-hari para agen. Rutinitas dan perjumpaan-

perjumpaan tersebut menghasilkan suatu tindakan sosial yang selalu dimonitor, 

memunculkan suatu kesadaran yaitu masyarakat yang bermata pencaharian 

nelayan, kemudian secara perlahan menjadi aktor pengembang wisata baik dalam 

pengembangan fisik maupun non fisik. Hal itu merupakan bentuk dukungan 

masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan Pokdarwis Banraas sebagai aktor 

penting dalam pengembangan wisata di Pulau Giliyang. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang setiap tindakan yang 

berkaitan dengan kesadaran para agen dalam usahanya untuk mengembangkan 

wisata di Pulau Giliyang. Alasan, tujuan dan hasil yang berbentuk positif maupun 

respon negatif akan dijelaskan berdasarkan teori strukturasi. Hubungan atara agen 

dengan agen dan agen dengan struktur dalam ruang dan waktu yang merupakan 

unsur yang harus ada dalam suatu peristiwa atau gejala sosial.  

5.3.3 Tindakan Pokdarwis 

 Tindakan-tindakan yang dilakukan Pokdarwis berupa musyawarah dan kerja 

bakti, merupakan usaha dalam mengembangkan wisata yang ada di Pulau Giliyang. 

Kegiatan pengembangan tersebut dilakukan secara terus menerus, dipertahankan 

yang akhirnya memunculkan suatu pengembangan wisata. Pokdarwis ini memiliki 

perasaan, tujuan, dan kesadaran yang sama dalam mengembangkan Pulau Giliyang.  

 Berdasarkan penjelasan dari Ketua Pokdarwis bahwa masyarakat yang sangat 

keras kepala menjadi salah satu faktor terlambatnya pengembangan yang ada di 

pulau giliyang. Kesadaran masyarakat yang masih minim merupakan suatu kendala 

bagi anggota Pokdarwis untuk memberikan sosialisasi terkait tentang pariwisata. 

Anggota Pokdarwis sering melakukan penyuluhan ke rumah-rumah. 

“Untuk membangun wisata ini saya harus berperang atau berdebat dengan 

orang-orang ahli agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memiliki 

kepentingan lain. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah mulai terbuka 

dengan kegiatan pariwiwsata ini. (Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08)” 

Atraksi wisata yang ada di Pulau Giliyang adalah wisatawan dapat melihat 

banyaknya orang dengan usia yang lebih seratus tahun. Hal ini kemudian yang 

menarik wisatawan untuk datang dan merasakan potensi wisata Giliyang dengan 
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kadar oksigen terbaik di dunia nomor dua setelah Yordania. Kemampuan 

Pokdarwis Banraas dalam memanfaatkan sumberdaya alamnya dengan 

membangun beberapa fasilitas di Pulau Giliyang merupakan tahap dimana agen 

berorientasi pada pendapatan ekonomi yaitu dengan semakin banyaknya wisatawan 

dengan memberdayakan peluang yang ada untuk membuka usaha seperti pemandu 

wisata, membuka rumahnya untuk penginapan, dan membuka warung atau toko. 

”banyak yang tanya orang Giliyang sama orang lain itu kok beda padahal 

kan apa yang dikonsumsi juga nggak teratur menurut dokter kan ngga sama 

malah lebih kuat dari umur 85 masih kuat kerjanya. Saya umurnya 

menghadap 41 orang tua saya 60 berarti Mbah saya yang di rumah itu lebih 

dari 100 tapi masih bisa cari makan sapi. Kalau yang 85-90 itu kurang lebih 

100 orang lebih kalau yang 100 keatas itu cuma 15 orang tapi masih kerja 

yang saya cerita tadi itu masih aktif buat anyaman tikar itu sebagai khas 

daerah sini. (Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08 WIB) 

Meskipun masih banyak masyarakat yang masih belum mengarah ke unsur 

sapta pesona, hal ini banyak dipengaruhi oleh sikap apatis dari masyarakat yang 

kurang paham dan kurang sadar mengenai wisata yang menghasilkan keuntungan 

finansial. Kegiatan wisata banyak dilakukan dihari sabtu dan minggu, karena pada 

hari-hari tersebut banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi Pulau 

Giliyang. Tugas Pemda disini adalah memberi pengarahan sebagai pendamping 

agar Pokdarwis Banraas yang masih baru ini untuk dapat mengelola wisata dan 

melayani wisatawan sesuai dengan standar sapta pesona. Yang menjadi kendala 

disini juga tidak ada buah tangan khas daerah tersebut karena meskipun terdapat 

pengrajin gelang, gelang yang diproduksi untuk dijual kembali di Bali dan di 

Lombok. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengarahkan pelaku 

usaha agar wisatawan tidak hanya menikmati wisata di Pulau Giliyang dan bersua 

foto. Tetapi, juga membawa buah tangan khas dari Pulau Giliyang. 
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“ini buat gelang mbak, tapi ini yang ngirim bahannya si penjual, kita cuma 

bikin gelangnya. Kalo dari sana ga ngirim bahan, yaa kami gak ngapa-ngapain. 

Upahnya pergelang Rp. 250,- per gelang”(Intan, 31 Maret 2017) 

Dengan pengetahuan-pengetahuan dan pengertian-pengertian yang dibangun 

oleh Pemda terhadap Pokdarwis Banraas dalam musyawarah-musyawarah, 

akhirnya para anggota menerima masukan yang diberikan oleh Pemda dalam 

mengembangkan wisata sesuai Sapta Pesona dan sesuai perencanaan yang sudah 

disediakan oleh Pemda.  

5.3.4 Ruang dan waktu 

Individu anggota Pokdarwis Banraas yang tinggal terpisah namun masih satu 

kawasan dalam kehidupan sehari-harinya membuat para anggota melakukan 

komunikasi dalam perjumpaan yang waktunya pendek seperti di jalan, di warung, 

di toko, di sawah dan di tempat lainnya. Setelah itu individu akan berpisah lagi 

karena aktivitas-aktivitas sehari-harinya aktivitas yang terekam oleh agen akan 

menyusun lintasan ruang dan waktu. Desa Banraas merupakan pemukiman yang 

terbilang masih terpencil dan sulit dijangkau karena untuk kesana kita harus 

menempuh perjalanan laut selama setengah jam. Sesampainya disana jalan yang 

dulunya untuk mengelilingi pulau masih berbatu kemudian dibangun jalan paving 

yang dibantu oleh BPWS sedangkan jalan yang biasa dilalui warga agar lebih cepat 

mengakses desa seberang masih belum tersentuh pavingisasi. Perjumpaan pendek 

yang terjadi antara anggota pokdarwis dengan anggota yang lain menghasilkan 

suatu rekaman dalam bentuk aktivitas rutinnya. Dengan semakin banyaknya 

wisatawan,  para anggota pokdarwis berinisiatif mengembangkan wisata di  pulau 

Giliyang. 
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Pokdarwis  juga berfungsi sebagai pengelola, menjaga dan melestarikan 

potensi di Pulau Giliyang. Supaya wisatawan dapat menikmati keindahan pulau 

giliyang. Dalam terwujudnya pengembangan wisata yang baik musyawarah rutin 

dilakukan setiap bulannya untuk berbagi pengalamannya dalam memandu para 

wisatawan, dan tidak jarang mereka mengutarakan kendala yang dimiliki yakni 

belum banyak masyarakat yang sadar akan wisata. 

Menurut giddens, Perjumpaan yang terjadi dalam lintas kehidupan sehari-hari 

tunduk pada paksaan ruang dan waktu, individu harus bisa memanfaatkan 

sumberdaya-sumberdaya yang terbatas pada diri sendiri, lingkungan waktu untuk 

memecahkan permasalahan yang  terjadi. Mengingat potensi wisata  di Giliyang 

termasuk dalam  kawasan yang  sangat dijaga kelestariannya sehingga kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Giliyang sangat dijaga oleh pokdarwis.  

hal sehubungan  dengan  peraturan-peraturan dari  pemda-pemda.  

Hubungan agen dengan agen yaitu komunikasi yang terjalin antara anggota 

dengan anggota, anggota dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sumenep, dan anggota dengan Pemerintah Desa. Sedangkan 

hubungan agen dengan struktur adalah pengelolaan sumber daya alam berupa 

potensi wisata yang ada di Pulau Giliyang. Interaksi dan kekuasaan yang terjalin 

antara agen dengan agen ini bentuk penguasaan atas orang lain dalam konteks ini 

adalah bentuk komando dari Pemda atau Pokdarwis melalui bahasa atau tindakan. 

Selain itu pengalaman-pengalaman yang dimiliki agen mempengaruhi tindakan 

yang akan dilakukan oleh agen selanjutnya. 
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“Memang saya mencoba apa, memberi contoh ke masyarakat biar semuanya 

bergerak bukan hanya saya. Karena kan ada bantuan untuk desa itu semua 

untuk desa itu artinya akan memberi motivasi agar kiat dapat 

memaksimalkan bantuan yang ada untuk membangun Giliyang. Saya hanya 

ingin wisatawan merasa nyaman dan masyarakat juga ambil peran jadi 

contoh bukan saya membangun oksigen sendiri lagipula ini nanti saya bilang 

bukan milik pemda, saya atau kelompok, tapi milik masyarakat Giliyang. 

(Ahyak, 30 Maret 2017, 12:08 WIB)” 

Teori strukturasi sosial tercipta karena hubungan dialektis antara agen dengan 

struktur berdasarkan lintas ruang dan waktu. Dalam penjelasan ini merupakan suatu 

hubungan antara agen dengan struktur yakni anggota pokdarwis dengan sadar 

mengetahui tentang potensi wisata yang ada di Pulau Giliyang dan menyebarkan 

informasi tentang potensi Pulau Giliyang lewat media sosial Facebook dan blog 

atau yang lainnya menjadi referensi dalam berwisata. Tindakan yang dilakukan 

dalam menyebarluaskan informasi ini tidak akan terjadi tanpa adanya struktur yang 

mendorong, dalam hal ini adalah potensi wisata di Pulau Giliyang serta melalui 

ruang yaitu media sosial. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan tersebarnya informasi tentang potensi 

Pulau Giliyang secara perlahan-lahan semakin banyak pengunjung yang 

berdatangan membuat masyarakat membangun fasilitas Sarana prasarana untuk 

mencapai lokasi wisata yaitu berupa pavingisasi. Hubungan agen dengan agen  

terlihat dalam informasi diatas yakni masyarakat yang melakukan pembangunan 

jalan secara gotong royong.  Menurut Giddens merupakan tindakan yang terjadi 

saat berjumpa dengan rutin untuk membangun paving sedangkan hubungauntuk 

mengelilingi Pulau Giliyang. Hubungan antar agen dengan struktur terlihat semakin 

banyaknya pengunjung berdatangan yang menyebabkan masyarakat melakukan 

pembangunan seperti Gazebo tempat duduk dan lain-lain. Struktur dipahami hanya 
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sebagai jejak-jejak memori sebagai sumber daya pengetahuan manusia dicontohkan 

dalam tindakan. Menurut Giddens struktur juga berupa nilai atau norma yang 

sifatnya mengekang dan membebaskan yang sifatnya tidak membentuk 

mempertahankan, menghentikan dan membentuk kembali perjumpaan-

perjumpaan. 

Hubungan timbal balik antara agen dengan agen, maupun agen dengan 

struktur menghasilkan suatu praktik dalam lintas ruang dan waktu. Dalam praktik 

atau tindakan sosial, upaya Pemda dalam menggali potensi yang ada di Pulau 

Giliyang. Dalam suatu praktik atau tindakan sosial diawali dengan pendekatan atau 

upaya yang dilakukan Pemda. Kemudian Pemda dengan sabar melakukan 

sosialisasi dengan berbagai pendekatan mengenai program wisata dan akhirnya 

setelah melewati komunikasi dan perjumpaan yang panjang anggota Pokdarwis dan 

masyarakat mendapatkan kesepakatan untuk mewujudkan wisata di Pulau 

Giliyang. 

Setelah dapat berkomunikasi dengan masyarakat kemudian pemerintah 

mengarahkan Pokdarwis untuk mengelola Pulau Giliyang secara baik dengan tetap 

menjaga lokalitas masyarakatnya dan menjaga lingkungan agar tetap terhindar dari 

polusi udara. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan wisata di Pulau 

Giliyang, pemda memberi suatu bantuan yang dibantu oleh pihak lain seperti 

BPWS dengan membangun pavingisasi, homestay, saluran air dan lain-lain. Hal ini 

sebagai bentuk dorongan yang kemudian memberikan motivasi kepada anggota 

atau masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata dengan hasil kegiatan yang 

dilakukan seperti membangun Gazebo di pantai ropet. 
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Dalam perspektif Giddens, agen dan struktur merupakan suatu dualitas yang 

saling berpengaruh dalam lintas ruang dan waktu secara berkelanjutan yang secara 

bersamaan mereproduksi sistem sosial. Sistem sosial merupakan hubungan dari 

produk atau yang disebut sebagai praktik sosial. Hubungan ini terkait antara agen 

pengembang dan Pemda, pengembangan wisata tidak akan tercapai dengan baik 

apabila dalam prosesnya wisata tanpa melalui proses yang panjang dalam lintas 

ruang dan waktu. 

Pengelolaan wisata di Pulau Giliyang merupakan suatu reproduksi sistem 

sosial yang ada di masyarakat yang terjadi akibat hubungan Pokdarwis dengan 

Pemda dalam usaha mengembangkan wisata di Pulau Giliyang. Pokdarwis 

mengembangankan wisata yang ada di Pulau Giliyang memiliki motivasi untuk 

mengurangi rasa kecewa pengunjung saat ingin melihat potensi kadar oksigen yang 

ada di Pulau Giliyang.  

Untuk menyambut visit Sumenep 2018, Pokdarwis melakukan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana seperti memperbaiki dermaga, membenahi 

objek wisata, membangun tempat duduk, memperbanyak Homestay. Sejauh ini 

program yang sudah berjalan atau terrealisasi adalah Homestay, air bersih, 

pembangkit listrik tenaga diesel, dan masjid. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa praktik sosial pengembangan wisata pada Kelompok Sadar Wisata Banraas 

Pulau Giliyang di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan wisata di Pulau Giliayang dilaksanakan secara langsung oleh 

masyarakat lokal melalui Pokdarwis. Praktik sosial pengembangan wisata pada 

Kelompok Sadar Wisata Banraas Pulau Giliyang di Kabupaten Sumenep 

Provinsi Jawa Timur melakukan aktivitas wisata merupakan hal yang sudah 

dianggap perlu untuk menunjang ekonomi masyarakat Pulau Giliyang.  

a. Dominasi, Pokdarwis melakukan pengembang wisata dikarenakan profesi 

nelayan bagi mereka dianggap hasilnya kurang maksimal. Adanya wisata di 

Pulau Giliyang diyakini Pokdarwis sebagai wujud dari kepercayaan 

masyarakat pada pengembangan yang dilakukan saat ini akan mengangkat 

daerahnya dan meningkat taraf hidup masyarakat Pulau Giliyang. 

b. Signifikasi, Pokdarwis memunculkan signifikasi tentang pengembangan 

wisata di Pulau Giliyang. Signifikasinya yaitu pemaknaan bahwa 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang nantinya dapat  menjadi sumber 

penghidupan. Adanya aktivitas wisata menuntut masyarakat untuk 

mengikuti perubahan yang ada. Masyarakat mulai menerima aktivitas 

wisata dengan membuka diri kepada wisatawan.  
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c. Legitimasi, berupa pengakuan dari masyarakat mengenai aktivitas 

pengembangan wisata di Pulau Giliyang merupakan langkah efektif 

mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat.  

2. Adanya wisata ini menjadikan Pokdarwis dan masyarakat Desa Banraas tidak 

hanya menggantungkan pendapatan dari sektor nelayan saja tetapi juga pada 

sektor wisata. Keseharian masyarakat Desa Banraas mengalami perubahan 

karena reproduksi sosial yang melahirkan suatu praktik sosial baru. Masyarakat 

yang bekerja di bidang wisata ini tetap dapat melakukan aktivitas nelayan. 

Adanya praktik sosial pengembangan wisata oleh Pokdarwis ini dinilai berhasil 

karena sampai saat ini perkembangan wisata di Pulau Giliyang semakin 

meningkat. Masyarakat yang memiliki lahan kosong mulai mengikuti untuk 

membuka usaha warung, toko, dan penginapan. 

3. Adanya pola hubungan pengambilan keputusan dalam pengembangan wisata 

di Pulau Giliyang, merujuk pada suatu mekanisme struktur sebagai suatu 

proses teknik aktivitas yang didalamnya terdiri dari seperangkat aturan-aturan 

serta sumberdaya yang mengikat dan mempengaruhi agen dalam menghasilkan 

praktik sosial pengambilan keputusan. Berkaitan dengan tiga dimensi 

struktural Anthony Giddens yang mempengaruhi tindakan agen dalam 

pengambilan keputusan. Kemudian implikasi dari terbentuknya pola hubungan 

pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh adanya dualitas antara agen dan 

struktur-struktur tersebut dalam pengembangan wisata dapat diketahui bahwa 

implikasinya berupa konsekuensi ketika ketua Pokdarwis sebagai expert agen 
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mampu menyeimbangkan peran dan posisinya terhadap anggota Pokdarwis 

pada saat pengambilan keputusan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dirumuskan beberapa saran sebagai 

berikut:  

6.2.1 Saran Bagi Pemerintah Desa  

  Pemerintah desa harus mengawasi dan melaksanakan peraturan yang di 

tetapkan oleh pemerintah pusat dengan melihat dari sisi masyarakat setempat 

dan pemerintah.  

6.2.2  Saran Bagi Pokdarwis Banraas 

Pokdarwis Banraas harus mengikuti segala peraturan yang ada. 

Mengingat pengembangan yang tidak sesuai dengan konsep atau keadaan 

lingkungan dapat merusak lingkungan hidup. 

 6.2.3 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

  Penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga penelitian 

selanjutnya diharapkan mampu menelaah lebih dalam mengenai pengembangan 

Wisata di Pulau Giliyang. Penelitian selanjutnya di harapkan mampu mengisi 

kekosongan yang ada dalam penelitian ini. 
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