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Abstrak - Penelitian tentang kompetensi komunikasi antar budaya dalam pengembangan pariwisata merupakan
penelitian yang membahas tentang bagaimana kompetensi komunikator antar budaya sangat penting dalam
mengembangkan pariwisata. Penelitian ini dilakukan di daerah wisata harau kabupaten 50 kota Propinsi
Sumatera Barat. Sebagai daerah wisata yang sedang giat-giatnya mengembangkan pariwisata. tentu dituntut
kompetensi komunikasi antar budaya bagi masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana komunikator antar budaya perlu memahami bagaimana
mengatasi etnosentrisme, stereotype, prejudice, diskriminasi dan mengatasi konflik, serta meningkatkan
kompetensi komunikasi antar budaya dengan memahami budaya sendiri dan budaya orang lain. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.
Berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa sering antara komunikator antar budaya yaitu wisatawan (turis) dan
masyarakat terjadi kesalahpahaman komunikasi terkait dengan budaya dari masing-masing yang berbeda dan
mengakibatkan pengembangan pariwisata menjadi tidak lancar. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam
pengembangan pariwisata merupakan persoalan yang sangat kompleks. terutama berkaitan dengan kebudayaan
dan komunikasi antara wisatawan dan masyarakat atau pengelola tempat wisata.
Kata Kunci: Komunikasi, Budaya, Komunikasi Antar Budaya, Pariwisata.

1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang kaya akan
keindahan alam dan budaya masyarakat. Sebagai
negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan
bermacam-macam suku bangsa, negara Indonesia
menjadi sangat potensial untuk dikunjungi para
wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke
Inodonesia sangat beragam, baik itu wisatawan
lokal atau domestik maupun juga wisatawan luar
atau mancanegara. Hampir di seluruh wilayah
Indonesia
tersebar
keindahan
alam
dan
keanekaragaman budaya. Mulai dari pulau
Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau
Sulawesi dan pulau Irian. Tidak hanya itu, di setiap
pulau besar tersebut tersebar beragam budaya dan
etnis atau suku bangsa, sebut saja suku minang,
suku batak, suku aceh, suku melayu, suku bugis,
dan suku-suku lainnya yang memiliki berbagai
keunikan masing-masing terutama dari adat
istiadat, kuliner dan bahasa.
Di pulau Sumatera, pulau Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan Irian terkenal dengan
keunikan wilayah masing-masing. Siapa yang tidak
kenal dengan pulau komodo yang baru saja
dinobatkan sebagai second seven woder in the
world. Kemudian semua pasti tidak asing dengan
toraja dengan seni budaya yang khas, pulau Bali
atau pulau dewata yang terkenal tidak hanya
dengan keindahan pantai tetapi juga adat istiadat
masyarakat yang sangat unik. Kemudian taman laut

bunaken di Sulawesi dan suku dayak di
Kalimantan. Dari semua keunikan budaya yang
ada, semua orang pasti juga akan terkesima dengan
keindahan dan keasrian alam di Sumatera. Semua
pasti kenal dengan danau toba yang merupakan
salah satu danau yang terkenal di berbagai penjuru
dunia. kemudian siapa yang tidak kenal dengan
rendang masakan khas Padang yang sudah
mendunia.
Sumatera Barat merupakan salah satu
propinsi di Indonesia yang memiliki keindahan
alam dan budaya masyarakat yang beraneka ragam.
Sumatera Barat punya Bukit Tinggi yang penuh
dengan tempat-tempat wisata, baik itu wisata alam,
maupun wisata seni dan budaya. Kemudian daerah
Sumatera Barat juga terkenal dengan Danau,
diantaranya danau maninjau yang sudah terkenal
tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke
mancanegara, selain itu ada danau singkarak, dan
danau atas danau bawah. Luasnya lautan di
Propinsi Sumatera Barat juga menyebabkan
propinsi Sumatera Barat kaya akan wisata pantai,
yaitu pantai padang, pantai pariaman dan pantaipantai di daerah lainnya. Disamping wisata alam,
Sumatera Barat juga sangat terkenal dengan wisata
kulinernya, sebut saja rendang yang sekarang
termasuk makanan yang terkenal di dunia, dan
makanan-makanan lainnya yang hampir semua
bangsa dan suku lain menyukai makanan-makanan
tersebut. Seni dan budaya minang juga merupakan
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seni budaya yang tidak ada duanya di dunia, sebut
saja kesenian saluang, randai, tari-tarian dan lagu
yang juga tidak kalah terkenalnya di seluruh
penjuru negeri. Kekayaan wisata propinsi Sumatera
Barat sangat banyak, dan jika dikembangkan lebih
luas maka masih banyak daerah-daerah atau
potensi-potensi pariwisata yang belum dijamah dan
di promosikan secara maksimal.
Pariwisata atau turisme adalah suatu
perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau
liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk
aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah
seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak
sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan
rekreasi. Menurut Undang Undang No. 10/2009
tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
yang didukung oleh berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wikipedia
ensiklopedia bebas diakses 21 Januari 2012,
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata)
Peningkatan pariwisata sangat erat
kaitannya dengan peningkatan arus kedatangan
tamu-tamu atau para wisatawan baik dari
mancanegara maupun domsetik. Dan kedatangan
wisatawan mancanegara sangat erat kaitannya
dengan interaksi antara wisatawan dan masyarakat
sekitar daerah wisata tersebut. Interaksi melibatkan
komunikasi antara si pengunjung atau wisatawan
dengan si penerima yaitu masyarakat setempat.
Komunikasi yang terjadi antara pengunjung yang
dalam hal ini disebut dengan wisatawan dengan
masyarakat merupakan komunikasi antar budaya,
dimana wisatawan yang tentunya berasal dari
budaya yang berbeda datang ke tempat yang
memiliki budaya lainnya. Ketika wisatawan berasal
dari mancanegara (turis) maka komunikasi antar
budaya sangat berperan besar dalam hal ini, namun
ketika wisatawan berasal dari lokal tempat daerah
wisata tersebut (domestic), maka komunikasi antar
budaya tidak serumit dengan wisatawan
mancanegara, namun bukan berarti tidak terjadi.
Daerah
wisata harau payakumbuh
merupakan wisata air terjun yang sangat indah,
disertai air yang jernih dan pemandangan alam
yang mempesona. Daerah wisata ini dikelala oleh
pemerintah
daerah
payakumbuh,
yang
kesehariannya ditandai dengan adanya penjual tiket
masuk bagi pengunjung yang berasal dari
pemerintah daerah setempat. Daerah wisata ini
mmerupakan tempat wisata yang cukup terkenal di
Sumatera Barat, walaupun belakangan ini menjadi
tidak nyaman bagi pengunjung karena keikutsertaan
masyarakat setempat terutama pemuda dalam
pengelolaan tempat wisata yang kurang kompeten.
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Permasalahan antar budaya akan sangat
besar terjadi ketika masyarakat sebagai penerima
tamu wisatawan tersebut tidak mempunyai
kompetensi komunikasi antar budaya, hal ini akan
memunculkan culture shock, atau terjadinya konflik
yang akan menghambat berkembangnya pariwisata
di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya
kompetensi komunikasi antar budaya terutama bagi
masyarakat lokal yang akan menyambut
kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik
tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam
interaksi antara masyarakat dan pengunjung tempat
wisata Harau Payakumbuh Sumatera Barat serta
menjelaskan dan mendeskripsikan kompetensi
komunikasi antar budaya yang diperlukan dalam
pengembangan pariwisata.
2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian kompetensi komunikasi antar budaya
dalam pengembangan pariwisata menggunakan ini
adalah metode kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam
Sotari dan Komariah (2010:22) mengemukakan
bahwa penelitian komunikatif adalah penelitian
yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi dan
wawancara. Observasi menurut Nasution dalam
Sugiona (2008:64) adalah dasar dari semua ilmu
pengetahuan. Sedangkan menurut Marshall dalam
Sugiyona (2008:64) melalui observasi peneliti
belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku
tersebut. Sedangkan wawancara menurut Esterberg
dalam Sugiyona (2008:72) merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruktiskan
makna dalam suatu topic tertentu.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
pengamatan langsung ke tempat wisata Harau
Payakumbuh. Hal-hal yang diamati dalam
penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi
di daerah tempat wisata harau, interaksi dan
komunikasi yang terjadi di daerah wisata tersebut.
Sedangkan wawancara dilakukan terhadap orangorang yang berada di sekitar daerah wisata harau,
diantaranya pengelola tempat wisata dalam hal ini
adalah penjual tiket masuk tempat wisata.
Wawancara terhadap penjaga pintu masuk tempat
wisata ini terkait dengan bagaimana pengelolaan
tempat wisata harau dan bagaimana peningkatan
kompetensi komunikasi bagi pengelola tempat
wisata tersebut. Pedagang diwawancarai terkait
dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung
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di tempat wisata tersebut terutama terkait dengan
komunikasi antar budaya dari pengunjung.
Masyarakat
diwawancarai
terkait
dengan
pemeliharaan tempat wisata dan kesadaran
masyarakat untuk mengelola tempat wisata harau
dengan baik dan kemampuan komunikasi yang
dimiliki dan dilakukan. Pengunjung diwawancarai
terkait dengan interaksi dan komunikasi mereka
dengan sesame pengunjung dan dengan penelola
program serta masyarakat.
3.

KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA

Menurut I Putu Gelgel dalam Dade R
Oktoni
(2007),
Pemerintah
mengatur
kepariwisataan di dalam suatu produk perundangundangan yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1990
tentang kepariwisataan. Pemerintah mengatur
kepariwisataan di dalam suatu produk perundangundangan yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1990
tentang kepariwisataan. Sedangkan pelaksanaannya
diatur dalam Peraturan Pemerintah No.67 tahun
1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.
Implementasi lebih lanjut diatur dalam Keputusan
Presiden maupun Keputusan Menteri.
Tujuan
dari
penyelenggaraan
kepariwisataan seperti yang diatur dalam pasal 3
adalah sebagai berikut :
a. Memperkenalkan,
mendayagunakan,
melestarikan dan meningkatkan mutu objek
dan daya tarik wisata.
b. Memupuk rasa cinta tanah air dan
meningkatkan persahabatan antar Negara
c. Memperluas dan memeratakan kesempatan
berusaha dan lapangan kerja
d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.
Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa
kepariwisataan
harus
dilaksanakan
dengan
memperhatikan hal-hal berikut :
a. Kemampuan
untuk
mendorong
dan
meningkatkan
perkembangan
kehidupan
ekonomi dan sosial budaya.
b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
c. Kelestarian budayadan mutu lingkungan hidup
d. Kelangsungan usaha pariwisata.
Komunikasi antar budaya terjadi ketika
anggota dari satu budaya tertentu memberikan
pesan kepada anggota dari budaya yang lain.
Artinya komunikasi antar budaya melibatkan
interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya
dan system simbolnya cukup berbeda dalam usatu
komunikasi (Samovar, Porter, & McDaniel,

2010:13). Budaya yang berbeda memiliki sistemsistem nilai, norma dan aturan yang berbeda yang
juga akan menentukan tujuan hidup yang berbeda.
Cara berkomunikasi kita juga sangat dipengaruhi
oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada
masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya
dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan
orang lain selalu mengandung potensi komunikasi
lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan
selalu berada pada “budaya” yang berbeda dengan
orang lain, seberapa pun kecilnya perbedaan itu.
Pengembangan pariwisata sangat terkait
dengan kebutuhan komunikasi antar budaya, karena
sudah pasti wisatawan yang diharapkan datang dari
berbagai daerah atau bahkan dari berbagai negara
memiliki beragam budaya. Perbedaan-perbedaan
ekspektasi budaya dari masing-masing wisatawan
ataupun masyarakat lokal dapat menimbulkan
resiko yang fatal, setidaknya akan menimbulkan
komunikasi yang tidak lancar, perasaan tidak
nyaman atau timbul kesalahpahaman. Sebagai salah
satu
jalan
keluar
untuk
meminimalisir
kesalahpahaman-kesalahpahaman akibat perbedaan
budaya adalah dengan mengerti atau paling tidak
mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang lain,
mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas
budaya
dan
mempraktekkannya
dalam
berkomunikasi dengan orang lain.
Komunikator antar budaya yang kompeten
merupakan seseorang yang memiliki kemampuan
untuk berinteraksi secara efektif dan pantas dengan
anggota dari latar belakang linguistic-kultural yang
berbeda. Ada 5 komponen kompetensi komunikasi
antar budaya, yaitu: pertama, motivasi. Sebagai
komunikator yang penuh motivasi, orang
menunjukkan
ketertarikan,
berusaha
untuk
berbicara serta mengerti dan menawarkan bantuan.
Memiliki motivasi untuk berkomunikasi merupakan
langkah pertama yang penting dalam mengatasi
kekerasan dan konflik. Kedua, pengetahuan.
Pengetahuan diperlukan dalam rangka menentukan
strategi komunikasi yang tepat, protocol yang
pantas dan kebiasaan budaya apa yang perlu
diamati.
Ketiga,
kemampuan.
kemampuan
mendengar,
mengamati,
menganalisis
dan
menginterpretasikan serta mengaplikasikan perilaku
yang khusus untuk suatu tujuan tertentu. Keempat,
sensitivitas. Sifat fleksibel, sabar, empati,
keingintahuan mengenai budaya yang lain, terbuka
pada perbedaan dan merasa nyaman dengan yang
lain. Kelima, Karakter. Sifat yang kadang
diasosiasikan dengan karakter adalah orang yang
terpercaya atau kejujuran. Sifat yang diasosiasikan
dengan orang yang terpercaya adalah kejujuran,
penghargaan, kewajaran, dan kemampuan untuk
melakukan pilihan yang tepat, dan juga
kehormatan, altruisme (sifat mementingkan
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kepentingan orang lain) ketulusan dan niat baik
(Samovar,Porter&Mc Daniel,2010:460).

5.

Di daerah wisata harau kabupaten 50 kota
Propinsi Sumatera Barat ini, juga dibutuhkan
kompetensi komunikasi antar budaya. Sebagai
daerah wisata yang cukup terkenal di Sumatera
Barat, daerah wisata harau ini didatangi oleh
wisatawan domestik bahkan mancanegara. Namun
berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada
masyarakat dan pengelola daerah wisata harau ini,
mereka mengatakan tidak pernah menyiapkan diri
dengan kemampuan komunikasi antar budaya
dalam menghadapi wisatawan yang datang ke
daerah mereka. Hal ini terbukti dengan tidak
adanya motivasi dari penjual tiket, pedagang dan
masyarakat di sekitar daerah wisata untuk
berkomunikasi dengan para wisatawan kecuali
terkait dengan penjualan tiket, dan usaha yang
mereka miliki. Bahkan masyarakat terutama
pemuda di daearh wisata tersebut melakukan halhal yang membuat wisatawan menjadi enggan
datang ke daerah wisata tersebut. Contohnya,
pemuda ikut menjual tiket/karcis masuk ke tempat
wisata yang menimbulkan kecurigaan dan
ketakutan bagi wisatawan yang datang.

6.

Menurut Gudykunst dalam Alo Liliwery
(2002) kompetensi antar budaya tergantung pada
konteks, yaitu:
1. Konteks verbal, misalnya berkaitan dengan
pembentukan kata-kata, kalimat dalam sebuah
pernyataan dan topic.
2. Konteks
relasi,
yang
menggambarkan
penyusunan, tipe dan gaya pesan dalam
berkomunikasi dengan orang lain.
3. Konteks lingkungan fisik maupun sosial suatu
masyarakat yang menggambarkan bentuk
penerimaan dan penolakan tanda, symbol
ataupun pesan dalam komunikasi.
Untuk
mengatasi
kesulitan
dalam
komunikasi
antarbudaya,
ada
baiknya
memperhatikan beberapa kiat sebagai berikut
(Dadan Anugrah;2007;50):
1. Bersikaplah
terbuka
untuk
menerima
perbedaan budaya. Sikap ini diiringi oleh sikap
menerima dan menghormati budaya orang lain
sebagaimana adanya budaya tersebut.
2. Mau berusaha mempelajari budaya lain yang
berbeda. Dengan cara demikian kita telah
melatih untuk menjadi manusia antarbudaya.
3. Hindari dominasi anda dalam percakapan
dengan orang lain. Sikap egois (ingin menang
sendiri) tidak akan membawa kepada situasi
mutual understanding (sikap saling memahami)
4. Janganlah sekali-kali menganggap budaya kita
yang paling tinggi, sementara budaya orang
lain rendah (kampungan)
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Kontrol emosi ketika berbicara dengan orang
yang berbeda budaya. Berlakulah jujur, sopan,
dan selalu memancarkan sikap responsif.
Pahamilah budaya sendiri sebagai jembatan
untuk memahami budaya orang lain.

Komunikasi antar budaya lebih banyak
terjadi pada ranah komunikasi antar pribadi,
menjalin hubungan (relationship) yang informal
serta lebih mengedepankan sikap-sikap yang
memungkinkan kedua belah pihak saling
mempercayai. Dalam kaitan ini, De Vito
(1997;494) menyebut sepuluh prinsip interaksi
antarpribadi yang efektif yang dapat dijadikan
landasan dalam membangun komunikasi antar
budaya, yaitu:
1.

Keterbukaan, bersikaplah terbuka terhadap
perbedaan, terutama dalam perbedaan nilai,
kepercayaan, sikap, dan perilaku.
2. Empati, kemampuan menempatkan diri kita
pada diri orang lain yang memiliki budaya
berbeda. Empati ini bisa diartikulasikan
melalui ekspresi wajah, gerak-gerik yang
penuh minat dan perhatian, serta tanggapan
yang
mencerminkan
pengertian
dan
kesependapatan
3. Sikap mendukung, dukungan yang berwujud
sikap dan perhatian sangat diperlukan dalam
komunikasi.
4. Sikap positif, buatlah lawan bicara merasa
nyaman dengan mengkomunikasi sikap positif.
5. Kesetaraan, sikap merasa lebih dari orang lain
sudah menjadi watak dasar manusia. Hilangkan
sifat tersebut dan tanamkan bahwa kita
berkomunikasi dengan orang yang setara.
6. Percaya diri, satu keterampilan penting dalam
komunikasi antar budaya adalah mentoleransi
ambiguitas (tetap percaya diri dan tenang
dalam setiap situasi yang belum pernah anda
alami) dan hindari sikap sombong.
7. Kedekatan, kedekatan menyatukan dan
membantu mengatasi perbedaan.
8. Manajemen interaksi, bersikap sensitif
terhadap perbedaan dalam cara mengambil alih
pembicaraan.
9. Daya ekspresi, biarkanlah lawan bicara tahu
bahwa anda menikmati interaksi ini,
tersenyumlah.
10. Berorientasi kepada pihak lain, sadarilah setiap
orang mempunyai andil dalam interaksi
Menurut Samovar, Porter & Mc Daniel
(2010:463-465), untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi antar budaya, ada beberapa hal yang
mesti dipelajari, yaitu pertama, menyadari budaya
sendiri. Yang harus dilakukan dalam menyadari
budaya sendiri adalah dengan cara menginventaris
budaya kita gender, etnis, keluarga, usia, agama,
profesi dan pengalaman hidup untuk memberikan
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wawasan yang berharga untuk memahami
kepercayaan dan perilaku, nilai dan asumsi kita.
Kedua,
mengetahui
persepsi
sendiri.
Mengidentifikasi perilaku pribadi, stereotip,
prasangka dan pendapat yang kita miliki. Ketiga,
mengetahui bagaimana melaksanakan persepsi
tersebut. Memahami gaya komunikasi kita dengan

No

SIFAT

1

Dominan

2

Dramatis

3
4

Suka bertengkar
Mengasyikkan

5

Memberikan Kesan

6
7

Rileks
Penuh Perhatian

8

Terbuka

9

Ramah

cara menanyakan pada diri sendiri bagaimana kita
berkomiunikasi dan bagaimana orang lain melihat
kita. Norton mengemukakan 9 karakteristik yang
membentuk kepribadian suatu komunikasi, yaitu:

Tabel 1 : Karakteristik Komunikasi
KARAKTERISTIK KOMUNIKASI

Sering berbicara, memotong pembicaraan, dan menguasai
pembicaraan
Menggunakan bahasa yang ekspresif, kadang membesar-besarkan
dan membumbui suatu pembicaraan
Senang berargumen dan kadang bersifat memusuhi
Menggunakan gerakan dengan penuh semangat dan ekspresi
wajah
Menyatakan pendapat dan perasaan dengan cara yang tidak dapat
dihilangkan
Tenang, nyaman dan kadang gelisah diantara yang lain
Pendengar yang baik, kadang memberikan semangat pada
pembicara
Memberitahukan informasi pribadi, menyatakan emosi dan
perasaan
Menawarkan umpan balik dan dukungan yang positif

Keempat, Memonitor diri sendiri. Kunci
dalam
memonitor
diri
adalah
dengan
menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan
dan motivasi sendiri, pengetahuan dan kemampuan.
Terkait dengan daerah wisata harau ini, masyarakat
setempat dan pengelola tempat wisata serta
pengunjung tidak pernah berfikir bahwa mereka
perlu memahami budaya sendiri dan budaya orang
lain dalam berkomunikasi. Masyarakat dan
pengelola tempat wisata hanya melihat orang atau
melebihi plat mobil BA. Sikap mereka terhadap
orang-orang yang mereka erkirakan tadi akan
berbeda bukan dilandasi karena kompetensi
komunikasi antar budaya tetapi karena golongan
yang mereka miliki.
Pemerintah Daerah setempat biasanya
memberikan pelatihan kepada pengelola tempat
wisata sekali dalam setahun khususnya kepada para
penjuat tiket/karcis masuk tempat wisata. Pelatihan
tersebut dilakukan dalam rangka memberikan
pemahaman tentang bagaimana memberikan
pelayanan kepada pengunjung tempat wisata.
Namun terkait dengan kompetensi komunikasi
antar budaya belum pernah dilakukan, apalagi
pelatihan tersebut juga jarang diminati oleh para
pengelola tempat wisata sehingga mereka jarang
ikut dalam pelatihan tersebut.
Empati adalah salah satu bentuk
kompetensi komunikasi antar budaya, empati

wisatawan dari pakaian dan kendaraan yang
dipakai. Ketika wisatawan yang datang ber-makeup agak terang diasumsikan adalah orang yang
berasal dari golongan menengah ke atas, begitu
juga dengan kendaraan yang dipakai ketika orangorang menggunakan mobil berarti bukan orang
sekitar daerah wisata, apalagi ketika plat mobilnya
BM atau BK dianggap adalah orang yang golongan
atas
menurut Bernieri dalam (Samovar, Porter &
McDaniel, 2010:466) merupakan kemampuan
untuk merasakan, melihat secara akurat, dan
memberikan respon secara tepat kepada
kepribadian, hubungan dan lingkungan social
seseorang. Sedangkan menurut Haynes dan Avery
empati merupakan kemampuan untuk mengenali
dan memahami persepsi dan perasaan orang lain
dan dengan akurat menyatakan pemahaman melalui
respons menerima.
Empati
menurut
Deddy
Mulyana
(2006;87) adalah berada pada posisi orang lain.
Peranan empati dalam komunikasi antar budaya,
pertama adalah melihat aspek interpersonal dalam
komunikasi
antar
budaya.
Seperti
yang
dikemukakan oleh Miller dan Steinberg bahwa
untuk
berkomunikasi
secara
interpersonal,
seseorang harus meninggalkan level prediksi
cultural dan sosiologi menuju level psikologis.
Proceedings SNIT 2012: Hal. B-5

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012
Walaupun pegetahuan mengenai budaya orang lain
dapat digunakan untuk memprediksi, namun empati
menekankan poin analisisnya terletak pada
kepribadian seseorang. Kedua, lebih baik
memandang empati sebagai aktivitas yang
kompleks yang terdiri atas berbagai variable, yaitu
melibatkan komponen kognitif (memandang
dengan cara orang lain) dimensi afektif (merasakan
emosi dan pengalaman orang lain) dan elemen
komunikasi (orang yang berempati menandakan
pemahaman dan perhatian melalui petunjuk verbal
dan nonverbal).
Meningkatkan empati dengan cara
memperhatikan atau focus dalam interaksi,
kemudian dengan menyatakan empati terhadap
orang lain, peka terhadap nilai-nilai budaya dan
adat istiadat orang-orang yang berinteraksi dengan
kita, kemudian belajar menerima perbedaan.
Empati juga berhubungan dengan kemampuan
mendengar secara efektif karena mendengarkan
secara eefektif mengurangi kesalahpahaman
(Samovar,Porter&Mc Daniel,2010:468).
Mengembangkan flesibilitas komunikasi
merupakan suatu bentuk kompetensi komunikasi
antar budaya yaitu memiliki kemampuan untuk
menyesuaikan diri dan membiasakan perilaku
komunikasi untuk sesuai dengan suatu situasi,
orang lain, dan diri anda sendiri. Gudykunst dan
Kim menyatakan bahwa untuk mengumpulkan
informasi dan mengadaptasi perilaku kita dengan
orang asing, maka perilaku fleksibel. Kita harus
mampu memilih strategi yang sesuai untuk
mengumpulkan informasi yang kita butuhkan
mengenai orang lain supaya dapat berkomunikasi
secara efektif dengan mereka. Hal ini
membutuhkan perilaku yang berbeda dalam
mengumpulkan informasi (Samovar,Porter&Mc
Daniel,2010:472).
Identitas dibentuk dalam interaksi
komunikatif dengan orang lain. Dalam pertemuan
antar budaya harapan berebeda mengenai identitas
serta gaya komunikasi yang ditampilkan berpotensi
menimbulkan kegelisahan, kesalahpahaman, dan
bahkan konflik. Collier berkata bahwa untuk dapat
berkomunikasi secara efektif dalam situasi antar
budaya, identitas budaya yang diakui seseorang
serta gaya komunikasinya harus sesuai dengan
identitas dan gaya yang ditampilkan padanya oleh
lawan bicaranya. Namun karena gaya komunikasi
mungkin
berbeda,
masing-masing
pelaku
komunikasi harus mencari jalan tengah, dan
pencarian ini akan membutuhkan fleksibilitas dan
adaptasi (Samovar,Porter&Mc Daniel,2010:200).
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Identitas merupakan persamaan dan
perbedaan. Reaksi dan kemampuan untuk
mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut adalah
kunci sukses suatu interaksi antar budaya.
Kecenderungan kita terhadap sesuatu yang kita
mengerti dan kita kenal dapat memengaruhi
persepsi dan sikap kita terhadap orang dan hal yang
baru dan berbeda. Hal ini dapat mengarah pada
stereotip,
prasangka,
dan
etnosentrisme
(Samovar,Porter&Mc Daniel,2010:202).
Pada saat kita pertama kali bertemu
seseorang mau tidak mau kita harus memperhatikan
ciri yang tampak dan mencolok, khususnya jenis
kelamin, ras, usia dan busana orang yang
bersangkutan. Sebaik apapun maksud kita, asumsi
kita mengenai ciri tersebut membentuk kesan
pertama kita. Kesan pertama kita pun
mempengaruhi bagaimana kita bertindak terhadap
orang bersangkutan, dan sebaliknya bagaimana
orang tersebut bertindak terhadap kita (James, M.
Henslin, 2006;108).
Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat
dan pengelola tempat wisata di harau ini, mereka
melihat para pengunjung melalui ciri yang
mencolok dari pengunjung tersebut, seperti busana
yang dipakai oleh para wisatawan. Disamping itu
logat atau gaya berbicara merupakan ciri bagi
masyarakat untuk menentukan kalau pengunjung
yang datang berasal dari budaya atau kelompok
budaya mana. Hal tersebut memunculkan kesan
pertama dari masyarakat dan pengelola tempat
wisata, sehingga mempengaruhi bagaimana mereka
bertindak terhadap orang yang bersangkutan.
Seperti perilaku pemuda yang turut mengelola
tempat wisata membuat pengunjung tidak nyaman
dan resah merupakan salah satu bentuk pentingnya
kompetensi komunikasi antar budaya, perilaku
tersebut menimbulkan tidak berkembangnya tempat
wisata tersebut.
Stereotip menurut KBBI dalam Ujang
Saefullah (2007;216) adalah konsepsi suatu
golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan
tidak tepat. Stereotip merupakan generalisasi
berdasarkan pengalaman orang yang terbatas, yang
tentu saja sumber informasi kita mengenai orangorang dari budaya yang berbeda sering tidak
cermat.
Stereotip merupakan bentuk kompleks dari
pengelompokan yang secara mental mengatur
pengalaman dan mengarahkan sikap dalam
menghadapi orang-orang tertentu. Stereotip
mempersempit persepsi kita sehingga dapat
mencemarkan komunikasi antar budaya. Stereotip
cenderung
untuk
menyamaratakan
ciri-ciri
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sekelompok orang. Stereotip dapat positif dan
negatif, misalnya stereotip yang merujuk pada
sekelompok orang sebagai malas, kasar, jahat atau
bodoh jelas merupakan stereotip negative, dan
asumsi pelajar Asia yang pekerja keras,
berkelakuan baik, dan pandai merupakan stereotip
positif (Samovar, Porter&Mc Daniel, 2010:204).
Empat alasan mengapa stereotip itu
menghambat komunikasi antar budaya. Pertama,
stereotip
merupakan
sejenis
penyaring;
menyediakan informasi yang konsisten dengan
informasi yang dipercayai oleh seseorang. Dengan
ini suatu hal yang benar tidak memiliki kesempatan
untuk diketahui. Misalnya stereotip perempuan
sebagai ibu rumah tangga menghalangi perempuan
untuk maju dalam dunia kerja. Kedua, bukan
pengelompokan tersebut yang menyebabkan
masalah antar budaya, namun asumsi bahwa semua
informasi spesifik mengenai suatu budaya
diterapkan pada semua orang dari kelompok
tertentu.
Ketiga,
stereotip
menghalangi
keberhasilan anda sebagai seorang komunikator,
karena stereotip biasanya berlebih-lebihan, terlalu
sederhana, dan terlalu menyamaratakan. Keempat,
stereotip jarang berubah, karena stereotip biasanya
berkembang sejak awal kehidupan dan terus
berulang dan diperkuat dalam suatu kelompok.
Sekali terbentuk stereotip tidak akan berubah
(Samovar, Porter & Mc Daniel, 2010:205).
Prasangka merupakan perasaan negatif
terhadap kelompok tertentu. Sentimen ini kadang
meliputi kemarahan, ketakutan, kebencian, dan
kecemasan. Menurut Macionis, prasangka adalah
generalisasi kaku dan menyakitkan mengenai
sekelompok orang. Prasangka menyakitkan dalam
arti bahwa orang memiliki sikap yang tidak
fleksibel yang didasarkan atas sedikit atau tidak ada
bukti sama sekali. Prasangka mempunyai empat
fungsi, petama, fungsi pertahanan ego, menyatakan
prasangka untuk mempertahankan harga diri, nilai
saya rendah karena dosen kasihan pada mahasiswa
yang minoritas sehingga memberikan nilai yang
tinggi. Kedua, fungsi utilitarian, memungkinkan
orang untuk berfikir bahwa mereka mendapatkan
penghargaan dengan mempertahankan prasangkan
yang mereka miliki. Misalnya, Imigran itu
berpendidikan rendah, sehingga mereka beruntung
mendapatkan pekerjaan yang kita tawarkan.
Prasangka tersebut sebagai alasan untuk
menawarkan gaji yang rendah. Ketiga, fungsi
menyatakan nilai, ketika orang percaya bahwa
perilaku mereka menunjukkan nilai tertinggi dan
paling bermoral dari semua budaya. Keempat,
fungsi pengetahuan, yang menyangkal keberadaan
seseorang sebagai pribadi yang memiliki karakter
unik (Samovar,Porter&Mc Daniel,2010:208).

Menurut
Allport
prasangka
dapat
dinyatakan dengan antilokusi, yaitu istilah negatif
atau stereotip mengenai anggota dari keompok
target. Prasangka juga bisa dinyatakan dengan
menghindari atau menarik diri untuk berhubungan
dengan kelompok yang tidak disukai. Prasangka
menghasilkan diskriminasi, kemudian prasangka
berubah menjadi ekspresi yaitu berupa serangan
fisik. Dan yang paling menghawatirkan adalah
prasangka
extermination
atau
pembasmian
mengarah pada tindakan kekerasan fisik terhadap
kelompok luar (Samovar, Porter & Mc Daniel,
2010:210).
Etnosentrisme menurut Tubb dan Moss
dalam Ujang Saifullah (2007, 215) adalah
kecenderungan menghakimi nilai, adat istiadat, dan
perilaku
atau
aspek-aspek
budaya
lain
menggunakan nilai, adat istiadat, perilaku, atau
aspek-aspek budaya kelompok kita sendiri sebagai
standar penilaian. Etnosentrisme menurut Mulyana
dalam Ujang Saifullan (2007;215) cenderung
memandang rendah orang-orang yang dianggap
asing, etnosentrisme memandang dan mengukur
budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri.
Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa
budaya seseorang lebih unggul dibandingkan
budaya yang lain, pandangan bahwa budaya lain
dinilai berdasarkan standar budaya, kacamata
budaya atau posisi sosial kita. Etnosentrisme ada 3
tingkatan, yaitu positif merupakan kepercayaan
bahwa budaya kita lebih baik dari budaya yang lain.
Tingkatan negatif, ketika kita percaya bahwa
budaya kita merupakan pusat segalanya dan budaya
lain harus dinilai dan diukur berdasarkan standar
budaya kita. Dalam tingkat sangat negative, bagi
kita tidak cukup hanya menganggap budaya kita
sebagai yang paling benar dan bermanfaat, kita juga
menganggap budaya kita sebagai yang paling
berkuasa dan kita percaya bahwa nilai dan
kepercayaan kita harus diadopsi oleh orang lain.
Di tempat wisata baru masyarakat
cenderung melihat pengunjung berdasarkan atribut
yang dipakai, misalnya dari pakaian, atau dari
kendaraan yang digunakan. Masyarakat dan
pengelola tempat wisata beranggapan kalau
masyarakat setempat lebih rewel atau mempunyai
sikap yang tidak menyenangkan dibandingkan
dengan pengunjung yang berasal dari Medan atau
Pekanbaru Riau. Masyarakat beranggapan bahwa
orang yang berasal dari Medan atau Pekanbaru
tersebut adalah orang kaya dan mempunyai
perilaku yang baik, sedangkan pengunjung yang
berasal dari daerah Sumatera Barat sendiri
dianggap mempunyai perilaku yang kurang
menyenangkan. Bagi wisatawan perilaku pemuda
yang ikut mengelola karcis/tiket masuk menjadi
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sesuatu yang mengecewakan sehingga banyak
masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan
perlakuan pemuda setempat sehingga menimbulkan
antipasti dan keengganan pengunjung untuk
berkunjung kembali ke tempat wisata tersebut.
4. KESIMPULAN
Peningkatan kompetensi komunikasi antar
budaya sangat dibutuhkan dalam pengembangan
pariwisata, karena pengembangan pariwisata sangat
berkaitan dengan kebutuhan komunikasi antar
budaya. Pengembangan pariwisata sangat terkait
dengan kebutuhan komunikasi antar budaya, karena
sudah pasti wisatawan yang diharapkan datang dari
berbagai daerah atau bahkan dari berbagai negara
memiliki beragam budaya. Perbedaan-perbedaan
ekspektasi budaya dari masing-masing wisatawan
ataupun masyarakat lokal dapat menimbulkan
resiko yang fatal, setidaknya akan menimbulkan
komunikasi yang tidak lancar, perasaan tidak
nyaman atau timbul kesalahpahaman. Sebagai salah
satu
jalan
keluar
untuk
meminimalisir
kesalahpahaman-kesalahpahaman akibat perbedaan
budaya adalah dengan mengerti atau paling tidak
mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang lain,
mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas
budaya
dan
mempraktekkannya
dalam
berkomunikasi dengan orang lain. Untuk
mengembangkan daerah wisata harau ini menjadi
daerah wisata yang berpotensi menghasilkan devisa
bagi daerah maka perlu diperhatikan kompetensi
komunikasi ini, sehingga tercipta kenyamanan bagi
pengunjung.
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