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ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan praktek dominasi kuasa di dalam
paguyuban duta wisata Cak Yuk Gresik. Tujuan penelitian ini menjawab permasalahan
tentang bagaimana praktek dominasi kuasa dalam paguyuban Cak Yuk Gresik yang
dilakukan oleh senior terhadap junior dan bagaimana proses terjadinya resistensi oleh duta
wisata Cak Yuk Gresik terhadap nilai tradisi yang diinternalisasi oleh senior paguyuban.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan teknik analisa kualitatif.
Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dengan menggunakan
pedoman wawancara, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai fokus permasalahan
dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisa
kualitatif.

Informan dalam penelitian ini adalah duta wisata Kabupaten Gresik, sebanyak 6 orang
diantaranya 2 perempuan dan 4 laki-laki yang merupakan anggota dan alumni paguyuban
duta wisata Cak Yuk Gresik yang ditentukan secara purposive. Untuk menggali data yang
mendalam terkait dengan praktek dominasi kuasa dalam paguyuban duta wisata, peneliti
menyamarkan nama asli informan dengan inisial untuk menjaga rasa nyaman dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melakukan wawancara dalam berbagai kesempatan,
dan untuk menganalisis digunakan Teori Hidden Transcript dan Teori Resistensi dari James
C Scott.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya praktek dominasi kuasa di dalam
paguyuban duta wisata Cak Yuk Gresik yaitu sebagai tradisi yang dilakukan senior
paguyuban terhadap juniornya dengan tujuan menunjukkan legitimasi kekuasaan senior
terhadap junior. Di lain sisi, duta wisata menunjukkan perlawanan atas dominasi senior yang
ada di paguyuban. Bentuknya bisa dalam bentuk menjadi bahan pergunjingan, membicarakan
kekurangan, kemudian tak jarang sebagai bentuk protes mereka tidak menghadiri acara yang
diselenggarakan oleh pihak senior yang menjadi pengurus paguyuban. Dalam bentuk
perlawanan yang terbuka, para informan melakukan mobilisasi beberapa rekan untuk
memilih ketua yang mampu membawa aspirasi mereka demi perubahan kondisi di dalam
paguyuban sendiri.

Kata Kunci : dominasi, Hidden Transcript, Resistensi, Duta Wisata.

ABSTRACT

This research tries to illustrate the practice of dominance of power within the circle of
tourism ambassador Cak Yuk Gresik. The purpose of this study answer the problem about
how the practice of domination of power in Cak Yuk Gresik community conducted by senior
against junior and how the process of resistance by tourism ambassador Cak Yuk Gresik to
the value of traditions that are internalized by senior paguyuban.

This research uses descriptive research type with qualitative analysis technique. Data
collection techniques in the form of in-depth interviews using interview guidelines, to obtain
a clear picture of the focus of the problem in this study. Furthermore, the collected data is
analyzed using qualitative analysis.
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Informants in this research are tourism ambassador Gresik Regency, as many as 6
people including 2 women and 4 men who are members and alumni paguyuban ambassador
tour Cak Yuk Gresik which determined by purposive. To dig deep data related to the practice
of dominance of power in the tourism ambassador community, the researcher disguises the
original name of the informant with initials to maintain a sense of comfort in answering
questions and conducting interviews on various occasions, and for analyzing used Hidden
Transcript Theory and Resistance Theory.

The findings in this study indicate the existence of the practice of dominance of power
within the circle of tourism ambassador Cak Yuk Gresik as a tradition of the senior
paguyuban against juniornya with the aim of showing the legitimacy of senior power against
junior. On the other hand, tourism ambassadors show resistance to the senior dominance in
the paguyuban. The form can be in the form of gossip material, talking about the
shortcomings, then not infrequently as a form of protest they do not attend the event
organized by the senior party who is the board of the paguyuban. In the form of open
resistance, the informants mobilized several colleagues to choose a chair capable of bringing
their aspirations to changing conditions within the community itself

Keywords: domination, Hidden Transcript, Resistance, Tourism Ambassador.

A. Pendahuluan

Duta wisata bisa diartikan sebagai tokoh /

icon, dan wisata yang berarti segala hal

yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Maka, Duta Wisata merupakan Tokoh

yang menjadi icon dalam masyarakat

(public figure) yang memahami benar

segala aspek dalam pariwisata, baik

obyeknya maupun subyeknya.

Duta wisata memiliki beberapa fungsi

penting, diantaranya :

1. Menjadi penggerak kesadaran

masyarakat akan pentingnya sadar wisata

yang dimiliki di tempat ia tinggal

2. Menjadi salah satu faktor dalam

kemajuan dunia pariwisata, baik dalam

pengembangan destinasi pariwisata dan

budaya lokal daerah.

3. Menjadi media promosi pariwisata dan

budaya lokal daerah agar memiliki nilai

pariwisata yang sempurna.

4. Menjadi sarana dan prasarana

masyarakat dalam mengenali pariwisata

dan kebudayaan daerah, sehingga timbul

rasa cinta akan wisata dan budaya daerah.

Seorang duta wisata harus bisa

mempelopori atau mengajak masyarakat

untuk mengerti dan memahami akan

pentingnya  pariwisata dan budaya daerah.

Karena akan ada banyak hal nantinya yang

bisa didapat suatu daerah dari bidang

pariwisata dalam sektor pengembangan

dan pembangunan daerah. Berbagai hal

positif nantinya akan diperoleh bila

masyarakat bisa ikut berperan aktif dan

salah satunya adalah tugas dari duta wisata

tersebut akan terbantu oleh  masyarakat

agar pariwisata bisa dikenal oleh
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masyarakat umum hingga ke tingkat

nasional. Karena semakin banyak pihak

yang membantu mempromosikan, maka

akan semakin besar pula persentase

kemungkinan hal demikian bisa terjadi.

Selain itu jika masyarakat sudah mulai

mengerti dan memahami akan kekayaan

wisata dan budaya daerah yang dimiliki di

tempat ia tinggal, maka rasa cinta dan rasa

memiliki akan wisata di daerah timbul

dengan sendirinya. Pemerintah daerah

akan menjadi mudah dalam membangun

dan mengembangkan wisata yang ada di

daerah dari peran aktif duta wisata dan

masyarakatnya.

Duta wisata yang diharapkan dapat

mewakili daerahnya dalam upaya

mempromosikan potensi wisata, juga

diharapkan bisa menjadi sosok yang

kreatif, inovatif, percaya diri,

berpengalaman, dan berjati diri. Hal itu

ditunjang oleh penampilan yang simpatik

dan diarahkan untuk menggapai

terwujudnya generasi yang berkualitas,

santun, dan berdedikasi dalam

melestarikan budaya, serta berperan aktif

dalam promosi.

Duta wisata memiliki peran cukup penting

bagi kepariwisataan. Dengan cara

mempromosikan obyek-obyek wisata

lewat berbagai media, itu dinilai cukup

efektif untuk menarik sejumlah wisatawan

untuk datang ke daerahnya tersebut.

Kecanggihan teknologi dan informasi

membuat masyarakat lebih mudah

mengakses berbagai pilihan destinasi

wisata yang ada di daerahnya, sehingga

dengan berbagai inovasi yang berbeda

dapat membuat daya tarik wisatawan asing

untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Pariwisata tidak melulu tentang alam

melainkan ada pula wisata edukasi, wisata

religi, dan wisata kuliner.

Duta Wisata memang memiliki tugas yang

sangatlah besar dan dipikir mampu

membuat perubahan yang signifikan

terhadap sektor kepariwisataan.

Kemanapun ia berpergian, ia pun

berkewajiban untuk tetap mempromosikan

dan mensosialisasikan potensi-potensi

yang ada di daerahnya. Dan dengan

fungsinya sebagai media tersebut, duta

wisata harus menguasai benar atas apa saja

yang ada di daerahnya tersebut.

Kewajiban untuk menguasai dalam bidang

pengetahuan umum dan tekhnologi akan

mempermudah seorang duta wisata dalam

mempromosikan destinasi wisata yang ada

di dalamnya, sehingga mampu membuat

daya tarik wisatawan asing untuk

berkunjung ke daerahnya. Hal demikian

yang diharapkan oleh pemerintah daerah

agar promosi potensi-potensi yang ada di

daerahnya dapat terpenuhi dengan lancar

khususnya di bidang pariwisata dan

budaya.
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Masih berkaitan dengan tujuan keberadaan

duta wisata sebelumnya, duta wisata juga

harus bisa menjadi penghubung dan

prasarana bagi masyarakat. Dengan

demikian, hal-hal yang tidak diketahui

oleh masyarakat bisa langsung ditanyakan

kepada duta wisata untuk kejelasannya.

Dengan berbagai sosial media yang sudah

banyak sekali, masyarakat pasti lebih

mudah untuk bisa berkomunikasi dengan

para duta wisata.

Salah satu tujuan dibentuknya sebuah

paguyuban adalah karena paguyuban

merupakan tempat berkumpulnya

individu-individu yang memiliki latar

belakang yang sama di mana bentuk

kehidupan bersama anggota-anggotanya

diikat oleh hubungan batin yang murni

serta bersifat nyata dan organis. Kelompok

paguyuban sering dikaitkan dengan

masyarakat desa atau komunal dengan ciri-

ciri adanya ikatan kebersamaan (kolektif)

yang sangat kuat. Kata dasar paguyuban

sendiri berasal dari kata guyub yang

berarti kebersamaan. Hal ini yang

mendasari dibentuknya paguyuban Cak

dan Yuk Gresik beberapa tahun lalu. Para

anggota ini terdiri dari duta wisata yang

telah mengikuti ajang grand final dan telah

mengikuti serangkaian kaderisasi

paguyuban, untuk menjaga silaturrahmi

dan networking maka paguyuban Cak dan

Yuk Gresik merupakan wadah yang tepat.

Seperti kebanyakan paguyuban lainnya,

paguyuban Cak dan Yuk Gresik memiliki

struktur dengan peran dan fungsi masing-

masing.

Paguyuban Cak dan Yuk Gresik memiliki

daya tampung 30 anggota setiap

pergantian periode. Di tentukan pada

waktu open recruitment setiap calon

anggota diberikan tes wawancara tentang

minat bidang pengabdian di paguyuban

Cak dan Yuk Gresik. Duta wisata Cak dan

Yuk Gresik diwajibkan untuk memiliki

tanggung jawab dalam kontribusi

pengabdian menjadi seorang anggota

paguyuban dengan mengadakan aksi

kegiatan formal maupun informal yang

berhubungan dengan promosi pariwisata

dan budaya lokal.

Paguyuban Cak dan Yuk Gresik berdiri

sejak tahun 1992. Pada awal mula

berdirinya paguyuban sangat minim minat

remaja untuk menjadi anggota aktif

paguyuban Cak dan Yuk. Oleh sebab itu

ketua paguyuban pada saat itu memiliki

ide untuk membuat media promosi duta

pariwisata di berbagai sosial media dan

internet. Kegiatan-kegiatan paguyuban

selalu di laporkan kepada bapak/ibu Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan dan di

pamerkan di sosial media seperti facebook

untuk menjadi daya tarik masyarakat

Gresik mengenali budaya yang belum

pernah dikenal masyarakat pada

umumnya. Bakti sosial dan menghadiri

undangan hari peringatan budaya lokal
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juga akan di share oleh pengurus

paguyuban yang lama.

Setelah mengalami masa silam yang buruk

dalam mengajak masyarakat dan pemuda

di Kabupaten Gresik untuk mengetahui

lebih dalam lagi tentang guna paguyuban

duta wisata di Gresik, kini sudah

mengalami masa bahagia dengan

keberhasilan meyakinkan pemuda Gresik

dan warga sekitar akan sadar pentingnya

melestarikan kebudayaan dan

mempromosikan pariwisata yang dimiliki

Kabupaten Gresik. Para duta wisata Cak

Yuk bersemangat dalam berkontribusi

menjaga nama baik paguyuban Cak Yuk

sebagai salah satu alat mendorong sadar

masyarakat tentang pariwisata dan

kebudayaan.

Kepengurusan paguyuban berada di bawah

tanggung jawab pemerintah Dinas

Pariwisata dan Budaya. Segala aspek

kegiatan formal perlu disetujui oleh badan

yang berpihak, seperti kegiatan pemilihan

Cak dan Yuk Gresik bentuk-bentuk

kegiatannya yang digarap dan

direncanakan oleh paguyuban harus

mendapat persetujuan oleh dinas

pariwisata dan budaya. Kegiatan pemilihan

duta wisata ini merupakan agenda rutin

pemerintah dalam bentuk bidang promosi

wisata dan budaya, secara dilakukan setiap

setahun sekali pada waktu hari jadi

kabupaten Gresik.

Semboyan “Gresik Berhias Iman” sudah

ada sejak jaman dahulu, dimaksudkan agar

pemuda Gresik mencerminkan seseorang

yang paham agama dan peduli terhadap

lingkungan yang dicontohkan dari para

wali islam yang dimakamkan di beberapa

wilayah Kabupaten Gresik.

Paguyuban diisi oleh  tiga komponen

didalamnya yaitu Dinas Pariwisata dan

Budaya, Pengurus (senior), dan anggota

duta wisata Cak Yuk Gresik. Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan telah

mempercayakan sepenuhnya kepada senior

Cak Yuk Gresik untuk mengurus

paguyuban dan membimbing junior Cak

Yuk Gresik. Aturan senior yang dibentuk

secara tertulis maupun lisan untuk junior

Cak Yuk semata-mata adalah demi

kemajuan citra paguyuban duta wisata Cak

Yuk Gresik, maka seluruh junior yang

bergabung harus tunduk dan memenuhi

aturan-aturan tersebut.

Para aktor yang terlibat dalam paguyuban

ini setidaknya terdiri dari 3 unsur :

Pengurus/senior, duta wisata dan pihak

kedinasan. Dalam konsep paguyuban,

sangat dijunjung tinggi nilai keakraban dan

kekeluargaan karena adanya ikatan

emosional antar anggota paguyuban.

Asumsinya, di dalam sebuah relasi

pastinya ada hubungan yang tidak setara

atau relasi antara pihak berpengaruh dan

terpengaruh. Pada umumnya, pada titik

tertentu relasi antara pihak yang memiliki
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pengaruh dengan pihak terpengaruh terjadi

relasi kuasa, di mana terjadi dominasi di

antara kedua atau lebih dari pihak yang

terlibat.

Penelitian ini ingin mengetahui dan

menggambarkan bagaimana relasi antara

unsur yang terlibat dalam aktivitasnya di

paguyuban Cak dan Yuk Gresik. Peneliti

berasumsi bahwa setiap relasi kuasa selalu

menimbulkan dominasi dan setiap

dominasi seringkali memunculkan

resistensi. Maka penelitian ini akan fokus

pada resistensi yang dilakukan oleh pihak

yang tertindas

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek dominasi kuasa

yang terjadi di paguyuban Cak Yuk

Gresik?

2. Bagaimana proses public transcript

dan hidden transcript yang dilakukan oleh

pihak yang tertindas (duta wisata Cak dan

Yuk Gresik)?

C. Kerangka Teori

Dalam menganalisis resistensi tersembunyi

di Paguyuban Cak Yuk Gresik teori hidden

transcript (narasi tersembunyi) tersebut

jika dikaitkan dengan studi yang dilakukan

oleh peneliti terhadap duta wisata Cak Yuk

Gresik yang melakukan transkrip

tersembunyi dengan senior paguyuban Cak

Yuk Gresik sebagai pelaku dominan

kekuasaan di organisasi paguyuban.

Perilaku senior paguyuban yang

menginginkan satu tujuan dari para duta

wisata Cak Yuk dengan membangun

mutualitas diri citra seorang duta wisata

yang memiliki nilai dan moral baik sesuai

dengan yang telah ditentukan. Dimana

masing-masing individu duta wisata Cak

Yuk memiliki harapan lain yang belum

terwujudkan, dan bagaimana cara senior

paguyuban memperlakukan duta wisata

demi terwujudnya tujuan dalam

pembentukan citra diri seorang duta wisata

Cak Yuk belum diterima dengan baik oleh

keseluruhan duta wisata Cak Yuk Gresik

yang tergabung dengan paguyuban. Secara

umum, banyak yang berpandangan jika

kekuasaan selalu diidentikan dengan

kekerasan, kewenangan, ketidakadilan,

dan keberpihakan. Akan tetapi, ini berbeda

dengan pandangan James Scott yang

menyebutkan kekuasaan memiliki dimensi

public transcript dan dimensi hidden

transcript. Public transcript diartikan di

mana penguasa dan yang dikuasai

menunjukkan wajah dan sikap yang baik

sesuai dengan semestinya, penguasa

bersikap memperhatikan, merangkul, dan

mengayomi yang dikuasai, sedangkan

pihak yang dikuasai  juga bersikap hormat

dan tunduk pada penguasanya. Berbeda

dengan hidden transcript di mana pihak

yang dikuasai mempunyai cerita, gosip,

dan lelucon yang diungkapkan dibalik

penguasa mereka.

Selain itu, hidden transcript dan public

transcript juga menjadi salah satu bentuk
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perlawanan yang dilakukan oleh pihak

yang ditindas. Scott (2000) membagi

perlawanan tersebut menjadi dua bagian,

yaitu: perlawanan publik atau terbuka

(public transcript) dan perlawanan

tersembunyi atau tertutup (hidden

transcript). Kedua kategori tersebut, oleh

Scott (2000), dibedakan atas artikulasi

perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah

sosial dan budaya. Perlawanan terbuka

dikarakteristikan oleh adanya interaksi

terbuka antara kelas - kelas subordinat

dengan kelas-kelas superordinat.

Sementara perlawanan sembunyi-

sembunyi dikarakteristikan oleh adanya

interaksi tertutup, tidak langsung antara

kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas

superordinat.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti

mendeskripsikan secara kualitatif, melalui

data yang didapat secara personal dan

melalui observasi pada setiap informan.

Peneliti menggunakan metode penelitian

deskriptif karena penelitian ini mempunyai

tujuan untuk memperoleh jawaban yang

terkait dengan pendapat, tanggapan atau

persepsi seseorang sehingga

pembahasannya harus secara kualitatif

atau menggunakan uraian kata-kata.

Pemilihan informan menggunakan teknik

purposive sampling tersebut adalah teknik

sampling di mana pemilihan informan

didasarkan pada tujuan penelitian.

Secara khusus yang menjadi informan

subyek dalam penelitian ini adalah seorang

duta wisata Cak dan Yuk Gresik, dengan

memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Cak Yuk Gresik aktif yang tidak

sependapat dengan aturan-aturan yang

harus dilakukan dari senior paguyuban.

2. Cak Yuk Gresik yang  habis masa

jabatan tugas sebagai duta wisata dan

keanggotaan paguyuban yang tidak

sependapat dengan aturan-aturan yang

dibuat oleh senior paguyuban.

3. Cak Yuk Gresik yang paling

menonjol dalam melakukan perlawanan

secara tersembunyi seperti menggunjing

dengan teman dekatnya.

4. Cak Yuk Gresik yang telah habis

masa jabatan dalam akhir periode 2016-

2017.

Informan subyek dipilih berdasarkan

kriteria di atas sehingga diperoleh 6

informan subyek yang sesuai dengan

kriteria tersebut yang telah menemukan

kejenuhan data setelahnya. Pertama kali

masuk ke dalam proses penelitian, peneliti

sedikit mengalami kesulitan dikarenakan

dalam kurun waktu tersebut peneliti tidak

menjumpai Cak Yuk Gresik yang sedang

bertugas. Untuk itu, peneliti harus

menghubungi informan untuk melakukan

wawancara. Seluruh informan dala

penelitian ini menggunakan nama yang

bukan sebenarnya untuk menjaga perasaan
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semua informan terkait pernyataan-

pernyataan dalam penelitian.

E. Hasil Penelitian

Resistensi Duta Wisata Paguyuban Cak

dan Yuk Gresik

Public Transcripts adalah segala

bentuk interaksi, perilaku, sikap dan citra

yang diproduksi oleh kalangan yang

mendominasi (dalam kasus ini adalah para

senior yang berada di paguyuban Cak dan

Yuk). Di ruang publik, para senior ini

berusaha membangun legitimasi

kekuasaan bahwa merekalah yang mampu

dan pantas memimpin dan mengendalikan

segala tindakan, khususnya para junior.

Sementara kelas subordinat (junior)

terlihat menunjukkan kepatuhan kepada

segala keputusan atau aturan yang

ditetapkan oleh para senior meskipun

bertentangan dengan kemauannya. Karena

kelas dominan menguasai segala bentuk

keputusan, karena pengetahuan yang

dimilikinya terkait persiapan karantina

maupun setelah grand final, menciptakan

hubungan antara senior dengan junior ini

membentuk sikap patuh para juniornya. Di

bab sebelumnya, dalam sub bab hubungan

senior dan peserta Cak dan Yuk, secara

keseluruhan informan membenarkan

bahwa peranan senior sangatlah penting.

Hal ini berkaitan dengan masa persiapan

selama karantina dan penugasan tamu

daerah. Salah satu bantuan yang diberikan

oleh senior adalah latihan catwalk

(berjalan dan memeragakan busana) dan

public speaking (berbicara di depan

umum). Dua hal ini menjadi faktor penting

keberhasilan peserta pemilihan Cak dan

Yuk Gresik.

Selain itu, pengurus paguyuban

juga mendapat keleluasaan dan legitimasi

dari pihak dinas penyelenggara dan

menyerahkan seutuhnya persiapan grand

final, hal ini menjadi modal penting

pengurus paguyuban untuk menegaskan

posisinya.

Dalam wawancara yang dilakukan

bahwa, para informan telah melakukan

resistensi atau perlawanan terhadap kelas

dominan yang diwakili oleh para senior

yang ada di paguyuban. Hal-hal yang

melatarbelakangi informan melakukan

tindakan resistensi adalah adanya

eksploitasi status informan sebagai

anggota paguyuban, bentuknya bisa

bermacam-macam mulai dari tindakan

nyinyir (berkata tidak sopan, menjadi

bahan gosip, dan kata-kata yang kurang

mengenakkan lainnya), inkonsistensi

ucapan yang ditunjukkan oleh senior

seperti meminta informan saat menjadi

duta wisata untuk on time namun senior

sendiri berkelakuan sebaliknya serta

adanya tindakan tidak adil dalam

pembagian tugas, seperti bagi anggota

paguyuban yang memiliki kedekatan

dengan senior, maka akan diberikan

keistimewaan, dan begitu sebaliknya.
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Selain itu, peneliti juga mendapati senior

melakukan tindakan memperlakukan

informan di media social, yang dampaknya

informan merasa malu dan informan

beranggapan hal itu sudah berlebihan.

Proses Hidden Transcript dan Public

Transcript dalam paguyuban Cak dan

Yuk Gresik

Hidden transcript merupakan

bentuk perlawanan tersembunyi untuk

menghindari tindakan represif dari kelas

superordinat. Sebagai jalan untuk

mengekspresikan penolakan terhadap

sikap yang dilancarkan oleh para

seniornya, maka duta wisata menunjukkan

ketidaksukaannya dengan cara bergosip

kepada sesama duta wisata yang juga

mendapatkan represi atau tindakan yang

dianggap tidak sesuai, hal ini tentu saja

dilakukan di tempat di luar sepengetahuan

para senior. Sebenarnya, apa yang

dilakukan senior di depan duta wisata juga

dilakukan/ditiru oleh duta wisata, yaitu

menggunjingkan pihak yang berlawanan

sebagai bahan perbincangan, yang tentu

saja bersifat negatif. Bentuk lain dari

perlawan tersembunyi ini adalah dengan

tidak aktif mengikuti kegiatan yang

diadakan oleh pihak dominan, hal ini

menjadi protes atas apa yang dirasakan

oleh pihak subordinat, yaitu para duta

wisata.

Berlawanan dengan hidden

transcript, public transcript merupakan

perlawanan secara terang-terangan dan

dilakukan di depan pihak superordinat.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan

informasi bahwa para informan melakukan

public transcript dengan cara melakukan

mobilisasi anggota paguyuban lainnya

untuk melakukan perubahan, dengan

memilih ketua paguyuban yang baru,

syarat utamanya adalah yang mampu

mengakomodir aspirasi dari pihak

subordinat. Salah satunya adalah lewat

musyawarah anggota di mana para duta

wisata meyakinkan anggota lainnya untuk

memilih kandidat yang dipercaya bisa

memihak atau mewakili kegelisahan para

duta waisata yang tidak puas dengan

kondisi saat ini.

F. Kesimpulan

Duta wisata memiliki peran penting dalam

kemajuan pariwisata yang ada di daerah

masing-masing. Salah satunya adalah

memperkenalkan potensi wisata yang

dimiliki daerah di mana duta wisata

tersebut berdomisili. Karena perannya

yang cukup penting, maka dibentuklah

paguyuban untuk menaungi para duta

wisata, baik yang purna tugas maupun

sedang menjalani pemilihan duta wisata.

Di Kabupaten gresik, terdapat

pemilihan Cak dan Yuk Gresik tiap

tahunnya. Selain sebagai ajang unjuk

kemampuan juga sebagai melatih

kepedulian para pemuda dan pemudi

dalam memperkenalkan warisan budaya
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dan seni yang ada di wilayah tersebut. Para

duta wisata ini tergabung dalam

paguyuban Cak dan Yuk Gresik. Salah

satu agenda penting selain melakukan

tugas daerah dan membimbing kontestan

Cak dan Yuk dalam persiapan grand final,

paguyuban ini juga melakukan pergantian

kepemimpinan setiap 1 tahun sekali.

Dalam penelitian, peneliti

mendapati adanya perlawanan dari para

anggota paguyuban. Seperti yang

dikatakan oleh James C Scott bahwa

perlawanan yang paling mengenai ujung

tombak dar konflik adalah perlawanan

tersembunyi (hidden transcript). Dasar dari

semua ini adalah rasa tidak puas akan

sikap dan kinerja para senior. Para

informan mengakui bahwa peran senior

sangat penting saat persiapan karantina

menuju grand final dan penugasan tamu

daerah, namun karena ketergantungan

peserta pemilihan Cak dan Yuk ini

terhadap senior, maka senior

menggunakan kekuasaannya yang

didukung oleh pihak dinas untuk

melakukan dominasi terhadap peserta Cak

dan Yuk. Beberapa tindakan yang

dilakukan adalah nyinyir (bergosip dan

menjadikan bahan pergunjingan),

mempermalukan di media sosial, bertindak

semena-mena.

Perlawanan puncak terjadi ketika

musyawarah anggota pergantian periode

masa jabatan, junior duta wisata yang

memberontak melakukan aksinya dengan

hadir dan ikut menentukan siapa ketua

paguyuban yang baru yang dapat

memimpin dan mengayomi anggota-

anggotanya.

Sebagai bentuk respon dari

tindakan dominan para senior, informan

melakukan resistensi, antara lain :

a. Resistensi tertutup dengan cara

mejadikan bahan pergunjingan oleh

sesama peserta Cak dan Yuk.

b. Resistensi semi-terbuka : tidak

aktif berkegiatan di paguyuban

sebagai bentuk protes dan

menggunakan jalur lain di luar

paguyuban untuk mengembangkan

diri

c. Resistensi terbuka : memilih ketua

paguyuban yang bisa membawa

aspirasi anggota dalam

musyawarah anggota dan

memobilisasi anggota lainnya

untuk mendukung pilihannya.

G. Saran

Permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah bagaimana hubungan

yang dijalin, khususnya oleh para senior

tidak berjalan dengan baik, dengan

berbagai penjelasan yang telah diterangkan

di bab-bab sebelumnya, maka melalui poin

ini peneliti memiliki beberapa saran,

antara lain :

1. Mengembalikan lagi arti

paguyuban
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Paguyuban memiliki kata dasar

guyub yang berarti dekat dan  rukun.

Maka hubungan antar tiap anggota,

baik senior kepada junior sebisa

mungkin bisa dijaga sehingga

keberadaan paguyuban tidak

ditunggangi kepentingan kelompok

tertentu.

2. Dinas melakukan peran

pengawasan

Permasalahan ini tidak terlepas dari

lemahnya pengawasan yang dilakukan

oleh dinas yang menaungi paguyuban

Cak dan Yuk. Selain itu, dinas

menyerahkan begitu saja kepada

pengurus yang berdasarkan temuan di

lapangan berlaku tidak adil dan

semena-mena. Jika terus dibiarkan

maka paguyuban segala wadah

berkumpulnya para alumni dan senior

Cak dan Yuk akan berjalan kurang

optimal karena didominasi oleh

kelompok tertentu.

3. Evaluasi secara rutin

Selain karena lemahnya

pengawasan, hal ini juga disebabkan

tidak adanya evaluasi terhadap

pengurus sehingga pengurus dengan

leluasa bisa melakukan apa yang

dikehendaki karena tidak ada sanksi

maupun hukuman jika melanggar

aturan. Selain itu, evaluasi diadakan

dengan tujuan agar memberikan

masukan terhadap kinerja pengurus.
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