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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pariwisata budaya yang disebut sebagai heritage tourism pada umumnya 

bergantung kepada elemen hidup atau terbangun dari budaya dan mengarah 

kepada penggunaan masa lalu yang tangible dan intangible sebagai riset 

pariwisata. Hal tersebut meliputi budaya yang ada sekarang, yang diturunkan 

dari masa lalu, pusaka non-material seperti musik, tari, bahasa, agama, 

kuliner tradisi artistik dan festival dan pusaka material seperti lingkungan 

budaya terbangun termasuk monumen, katredal, museum, bangunan 

bersejarah, kastil, reruntuhan arkeologi dan relik (Timothy & Nyaupane, 

2009). Pertumbuhan pariwisata budaya bertepatan dengan timbulnya apresiasi 

massa dalam kebutuhan untuk menjaga dan mengkonservasi aset budaya dan 

pusaka budaya yang mulai berkurang (McKercher & du Cros, 2002).  

 Salah satu daerah yang memiliki keragaman budaya di Indonesia adalah 

Kota Singkawang, yang merupakan daerah di Kalimantan Barat. Luas Kota 

Singkawang adalah 504 km² atau 0,342% dari wilayah Kalimantan Barat. 

Ada beberapa hal yang menjadikan Singkawang sebagai sebuah kota yang 

spesial. Pertama karena Singkawang berada dekat dengan Pontianak, yaitu 

lokasi dimana garis khatulistiwa melintas, yang ditandai dengan adanya Tugu 

Khatulistiwa. Kedua, karena di kota ini bisa ditemukan berbagai keragaman 

suku yaitu suku Melayu, Dayak dan Tionghoa. Oleh karena itu, saat 

berkunjung ke Singkawang para wisatawan bukan hanya akan disuguhi 
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pemandangan alam yaitu area pesisir dan pegunungan tapi juga akan disuguhi 

beragamnya wisata budaya di kota yang juga dikenal dengan nama “Kota 

Seribu Kuil” ini. Dari tiga suku tersebut, para wisatawan disuguhi tiga 

kebudayaan dan tiga agama yang berbeda hidup berdampingan di Kota 

Singkawang. 

 Kota Singkawang secara administrasi terbentuk tahun 2001, sebelumnya 

kota ini termasuk dalam wilayah administrasi Kota Sambas. Kota yang 

didominasi etnis Tionghoa (42%) tetap hidup rukun dengan etnis Dayak dan 

Melayu memiliki daya tarik tersendiri karena nilai budaya yang terpelihara. 

Pada tahun 2018, Setara Institute menetapkan Kota Singkawang sebagai kota 

paling toleran di Indonesia dalam penilaian indeks kota toleran 2018. Kota 

Singkawang yang sering di sebut kota 1000 Vihara atau kota Hongkong Van 

Borneo merupakan kota wisata yang terkenal memiliki daya tarik wisata 

sehingga menarik wisatawan regional di Kalimantan Barat dan sekitarnya.  

 Wisatawan yang mengunjungi Kota Singkawang masih didominasi oleh 

wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara mengunjungi Kota 

Singkawang hanya pada saat festival Cap Go Meh. Festival Cap Go Meh 

biasanya dilakukan pada bulan Februari atau Maret, tepatnya 15 hari setelah 

perayaan Hari Raya Imlek. Hal ini melambangkan hari ke-15 dan hari 

terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi komunitas Tionghoa di 

seluruh dunia. Keberagaman budaya dari setiap suku yang ada menjadi daya 

tarik bagi Kota Singkawang sebagai destinasi wisata budaya. Kenyataannya, 

rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Singkawang hanya 1-2 hari, dan 

pada tahun 2017 rerata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan 
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menjadi 1,73 hari dari yang sebelumnya 2,14 hari pada tahun 2016 (BPS 

Kota Singkawang, 2018).  

 

1.2  Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana potensi wisata budaya di Kota Singkawang? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan wisata budaya di 

Kota Singkawang? 

 

1.3  Tujuan 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi potensi wisata budaya di Kota Singkawang. 

2. Untuk menganalisis kendala dalam mengembangkan wisata budaya di 

Kota Singkawang. 

 

1.4  Relevansi 

 Hasil ini dapat menjadi panduan pengembangan wisata budaya di Kota 

Singkawang. 
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1.5  Target Luaran 

 Penelitian yang dilakukan memiliki target luaran. Target luaran dari 

penelitian ini adalah buku panduan wisata budaya di Kota Singkawang yang 

berjudul “Singkawang Kota Wisata Budaya”. 


