
 

24 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab II berikut ini akan memaparkan hal-hal terkait model kerjasama 

pengembangan pariwisata di Kota Batu, khususnya pemaparan mengenai model 

kerjasama pengembangan desa wisata berbasis komunitas dengan produk 

unggulan kampung wisata tani di Kelurahan Temas. Menurut Demartoto berbasis 

komunitas adalah didasarkan pada pendekatan partisipatif agar terbentuk 

kemitraan di antara stakeholder.  

 Lebih lanjut, sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan 

maka perlu diuraikan beberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar 

dalam melakukan pembahasan. Konsep yang disajikan dalam bab ini 

menerangkan hubungan antara beberapa konsep dan teori yang digunakan untuk 

menjelaskan masalah penelitian. Dalam bab ini juga disajikan beberapa temuan-

temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian yang 

pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, 

maka akan dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan adalah sebagai berikut: 

A. Model Collaboration Partnership 

1. Pengertian Kerjasama 

Kolaborasi dapat dirunut pemahamannya dari Ann Marie Thomson (2006) 

dalam tulisannya yang berjudul “Collaboration Process: Inside the Black Box”. 

Dijelaskan bahwa ada sebuah konsep yang mirip dengan kerjasama tetapi 

memiliki makna yang lebih dalam, yakni kolaborasi. Kooperasi, koordinasi dan 
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kolaborasi berbeda dalam hal tingkat kedalaman interaksi, integrasi, komitmen 

dan kompleksitasnya. Sebuah kerjasama (co-operation) yang menggabungkan 2 

sifat, yakni saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling 

menguntungkan akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi. Definisi ini 

menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam 

kolaborasi daripada kooperasi dan koordinasi. Kolaborasi merupakan proses 

kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling 

menguntungkan (mutualisme) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau 

individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi 

melalui negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang 

disepakati bersama dan saling percaya. Walaupun hasil dan tujuan akhir dari 

sebuah proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi, tetapi tetap memiliki 

hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok. 

Walaupun kooperasi dan koordinasi mungkin dapat dilihat dalam awal 

sebuah proses kolaborasi, kolaborasi merupakan perwujudan dari proses integrasi 

antar individu dalam jangka waktu panjang melalui kelompok-kelompok yang 

melihat aspek-aspek berbeda dari suatu permasalahan. Kolaborasi 

mengeksplorasi perbedaan-perbedaan diantara mereka secara konstruktif. Mereka 

mencari solusi yang mungkin dan mengimplementasikannya secara bersama-

sama. 

Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui negosiasi 

baik secara formal maupun informal. Mereka bersama menyusun struktur dan 

aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka merencanakan tindakan atau 



 

26 
 

keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. 

Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut sharing atas norma 

dan manfaat yang saling menguntungkan. Pengertian diatas meupakan definisi 

kolaborasi yang dikembangkan oleh Thomson dari Wood dan Gray. 

Selanjutnya, perbedaan makna dan paradigma ini seharusnya 

diakomodasikan tidak hanya dalam tulisan ilmiah tetapi juga dalam naskah 

peraturan hukum karena secara konseptual kerjasama dalam arti “collaboration” 

jauh lebih efektif dibandingkan dengan “cooperation”, dan harus diarahkan dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar.  

Jika dikaitkan dengan pola hubungan antar pemerintah, ada dua pola 

hubungan yakni intergovernmental relation dan intergovernmental management 

yang keduanya mengedepankan karakter networking. Intergovernmental relations 

merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang hanya memungkinkan 

koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerjasama, sedangkan 

Intergovernmental Management merupakan sebuah pola organisasi antar daerah 

yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali 

penuh dengan sektor kerjasama yang jelas (misalnya: pengeloaan transportasi 

umum di Washington State). 

Networking merupakan format kelembagaan jejaring yang terdiri dari 

beberapa unit organisasi yang menjalin hubungan dengan pola yang relatif 

flexible. Dalam format networking, beberapa jenis intergovernmental networks, 

sesuai urutan derajat networknya dikemukakan oleh Robert Agranoff, mulai dari 
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(i). Information Networks, yakni jenis jaringan kerjasama yang paling ringan 

derajatnya. Pada jenis ini beberapa daerah kabupaten/kota dapat membuat sebuah 

forum yang berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi dan 

solusi atas masalah-masalah bersama (ii). Development Networks, yakni kaitan 

antar daerah terlibat lebih kuat, karena selain pertukaran informasi juga dibarengi 

dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan 

kapasitas informasi daerah untuk mengatasi masalah di daerah masing-masing 

(iii) Outreach Networks adanya penyusunan program dan srtrategi untuk masing-

masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lain (biasanya 

melalui fasilitasi organisasi partner) serta (iv) Action Networks yang merupakan 

bentuk intergovernmental networks yang paling solid. Dalam bentuk ini daerah-

daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama menyusun program aksi 

sesuai proporsi dan kemampuan masing-masing. 

Lebih lanjut pada gambar 2.1 menjelaskan hubungan antara masyarakat 

dengan pemerintah. Dalam hubungan tersebut, peran pemerintah adalah 

membuat kebijakan untuk merespons kebutuhan pariwisata dan mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Dalam hal pembuatan 

kebijakan, pemerintah perlu mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan dari 

masing-masing destinasi pariwisata. Hal ini karena masing-masing destinasi 

pariwisata memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda. 

Sementara itu, untuk mendorong keterlibatan masyarakat, sudah selayaknya 

masyarakat perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan saling bekerja sama 
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dalam menghasilkan alat ukur (indikator) untuk mengontrol dampak dari 

pengeloaan destinasi pariwisata.37 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kontrol Masyarakat terhadap Pariwisata Berbasis Masyarakat (Hubungan antara 
Masyarakat dengan Pemerintah) 

Sumber: Diadopsi dari Sounsri (2003). 

 Beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur 

pengelolaan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut: 

a. Adanya harmonisasi, kerjasama, dan kemitraan yang baik dari pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata (masyarakat dengan 

masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha 

                                                           
37 Warsono, Hardi. 2009. Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika 

Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah). Program Doktor Ilmu Administrasi Negara. 

Universitas GadjahMada. Yogyakarta. 
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pariwisata, pengusaha pariwisata dengan pemerintah, serta pemerintah dari 

strata terbawah hingga strata tertinggi dan sebaliknya). 

b. Tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi kreatif yang berasal dari 

masyarakat di dan/atau sekitar destinasi pariwisata, sehingga dapat men-

generate tumbuhnya usaha masyarakat lokal. Pada akhirnya, diharapkan 

dapat mengurangi kemiskinan masyarakat yang berdiam di kantong-kantong 

destinasi pariwisata yang kaya akan potensi kepariwisataan. 

c. Kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata semakin meningkat 

daya saingnya, baik antardestinasi secara nasional maupun antardestinasi 

secara internasional. 

d. Kesadaran masyarakat akan perlindungan terhadap budaya, alam, dan 

lingkungan semakin meningkat. 

e. Pendapatan daerah yang berasal dari pariwisata semakin meningkat. 

f. Citra destinasi pariwisata yang semakin membaik. 

g. Terciptanya destinasi pariwisata, baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional. 

h. Terciptanya industri berbasis sumber daya lokal yang bersifat padat karya. 

i. Terciptanya kepuasan pelanggan (costumer satisfaction) 

j. Terimplementasinya kearifan lokal setempat dalam mengelola berbagai 

produk dan aktivitas kepariwisataan di destinasi pariwisata. 

B. Pariwisata  

1. Pengertian Pariwisata 

Pada dasarnya pariwisata sangat mengandalkan adanya keunikan, 

kekhasan, kelokalan, dan keaslian alam dan budaya yang tumbuh dalam 

masyarakat. Melihat pada pengertian dalam Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 
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2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, menyatakan bahwa Pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Hal ini serupa dengan Norval menyatakan bahwa pariwisata atau tourism 

adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan 

pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu Negara, kota atau wilayah 

tertentu.38 

Lebih lanjut mengenai makna pariwisata menurut Nyoman S. Pendit 

bukan hanya menyangkut kegiatan tamasya semata, melainkan pula termasuk 

salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi 

dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta 

menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Pariwisata didefinisikan sebagai 

sebuah sektor unggulan suatu daerah, dimana pariwisata juga merealisasikan 

industri klasik seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan dan 

transportasi. 

Kegiatan berwisata tak lepas dari keberadaan wisatawan. Wisatawan 

dalam Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Pariwisata dikatakan sebagai orang yang melakukan wisata. Wisatawan juga dapat 

dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan wisata, atau orang yang 

berpergian ke suatu tempat dengan tujuan untuk berwisata, melihat daerah lain, 

menikmati sesuatu, mempelajari sesuatu, menambah ilmu pengetahuan, dan juga 

menambah pengalaman, atau melepas penat, serta bersenang-senang. 

                                                           
38 Muljadi A.J. 2010. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
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2. Jenis-Jenis Wisata 

Kegiatan berwisata memiliki berbagai jenis wisata yang ditawarkan agar 

dapat dinikmati oleh wisatawan, hal tersebut ditujukan sebagai upaya dalam 

meningkatkan ketertarikan untuk mengunjungi daerah yang memiliki lebih dari 

satu objek daya tarik wisata. Jenis-jenis wisata berkembang sejalan dengan 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jika pada tahap awal perkembangan 

pariwisata, jenis wisata yang disukai adalah wisata bahari, wisata olahraga dan 

berbagai jenis wisata untuk kesenangan, maka kemudian lahir jenis-jenis wisata 

lain. Berikut ini akan dipaparkan beberapa jenis wisata39 yang umumnya 

dikembangkan oleh beberapa daerah: 

1. Wisata Konvensi, adalah wisata dengan memiliki tujuan atau 

kepentingan tertentu seperti mengikuti symposium, sidang, konfrensi 

dan sebagainya. 

2. Wisata Komersial, adalah wisata dengan tujuan bisnis atau persoalan 

dagang dalam kegiatan ekspor-impor, pameran industri, pameran 

dagang dan sebagainya. 

3. Wisata Olahraga, adalah kegiatan wisata yang dilakukan dalam rangka 

mengikuti dan menyaksikan acara olahraga. Baik sebagai atlit maupun 

sebagai pengunjung (supporter). 

4. Wisata Bahari, adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan area laut 

sebagai tempat rekreasi. 

                                                           
39 Argyo Demartoto, dkk. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Sebelas Maret 
University Press. Surakarta. 
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5. Wisata Alam, adalah kegiatan wisata yang memiliki obyek daya tarik 

wisata berupa pemandangan alam baik yang terjadi secara alami 

maupun yang telah terfasilitasi oleh pihak pengelola wisata tersebut. 

6. Wisata Sejarah, adalah kegiatan wisata yang memiliki obyek daya tarik 

wisata yang memiliki sejarah atau ciri khas.  

7. Wisata Religi, adalah kegiatan wisata yang berkaitan erat dengan religi 

atau keagamaan yang dianut manusia. 

8. Wisata Rekreasi, adalah kegiatan wisata yang dengan obyek daya tarik 

wisata artifisial (buatan) yang menyediakan wahana-wahana, replika 

atau miniatur. 

9. Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan 

untuk menukar keadaan dan lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal 

demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmasni dan rohani. 

10.  Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hisup seorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan 

rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni 

mereka. 

11. Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seorang 

rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu 

kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk 

mengadakan peninjauan atau penelitian. 
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12. Wisata Bulan Madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan 

madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan 

perjalanan. Berikut ini jenis-jenis pariwisata yang dikembangkan oleh 

Kota Batu diantaranya:  

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Wisata di Kota Batu 

Jenis Wisata 

Wisata Buatan (artifisial) Jatim Park 1, Jatim Park 2, Batu Night Spectacular (BNS), 
Museum Angkut, Selecta, Pasar Parkiran, Eco Green Park, 
Museum Satwa, Batu Secret Zoo, Alun-Alun Kota Wisata 
Batu, Predator Fun Park. 

Wisata Alam Kaliwatu Rafting, Paralayang, Downhill, Daki Gunung 
Panderman, Air Terjun Cuban Rais, Cuban Talun, Coban 
Kethak, Air Terjun Cuban Rondo. 

Wisata Sejarah Makam Mbah Wastu, Pesarean Mbah Pathok, Goa Jepang, 
Villa Bima Sakti, Gedung Jambe Dawe, Makam Tuan jdinger. 

Wisata Perdesaan Desa Petik Strawberry Pandanrejo, Desa Bunga Hias 
Sidomulyo, Desa Petik Sayur Oro-Oro Ombo, Kampung 
Wisata Tani Kelurahan Temas, Desa Petik Apel Tulungrejo, 
Desa Petik Jeruk Punten, Desa Petik Apel Bumiaji, Desa 
Bunga Mawar Pandansari, Desa Petik Sayur Sumberejo, Desa 
Ternak Kelinci Bulukerto, Desa Industri Kerajinan Junrejo, 
Desa Goa Jepang dan Coban Putri Telekung.  

Wisata Religi Padepokan Dhammadipa Arama, Klenteng Kwan Im Tong, 
Masjid Agung An Nuur, Pura Luhur Giri Arjuna, Gereja Jago, 
Gereja St Simonsto. 

Wisata Budaya Bentengan, Jaran Kepang, Wayang Kulit, Teater. 

Sumber: Diolah dari Tourist and Travel Book Shinning Batu 2015 

Berangkat dari pemaparan data diatas Kampung Wisata Tani termasuk ke 

dalam wisata perdesaan. Kampung Wisata Tani Kelurahan Temas ini menyajikan 

kehidupan masyarakat Kelurahan Temas yang mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai petani di wisata perdesaan ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada 
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wisatawan. Menurut Damanik40 dua hal tersebut ialah produk wisata dan jasa. 

Produk wisata adalah semua produk yang diperuntukkan bagi atau dikonsumsi 

oleh seseorang selama melakukan kegiatan wisata. Di dalam penelitian ini adalah 

produk penginapan, tanaman organik, outbound dll. Jasa adalah layanan yang 

diterima wisatawan ketika mereka memanfaatkan produk wisata tersebut. Jasa ini 

biasanya tidak terlihat dan nampak namun dapat dirasakan oleh wisatawan. Dalam 

penelitian ini adalah keramahan warga setempat, kesediaan pihak kelurahan dan 

manajemen Kampung Wisata Tani dalam memberikan informasi terkait 

pengembangan wisata di Kelurahan Temas, serta pelayanan dari manajemen dan 

pengurus Kampung Wisata Tani terhadap pengunjung yang membutuhkan tour 

guide saat mengunjungi Kampung Wisata Tani Kelurahan Temas.  

3. Pengembangan Pariwisata 

Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh 

satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan 

masyarakat lokal sebagai bentuk dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009.  

Teori pengembangan pariwisata yang akan dijelaskan berikut ini merupakan 

perspektif berfikir peneliti dalam mengangkat tema penelitian. Teori yang 

digunakan akan menjabarkan bagaimana pariwisata sebagai penunjang 

                                                           
40 Janianton Damanik. 2013. Pariwisata Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Pustaka 
Pelajar. Jakarta. Hlm. 67. 
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perekonomian di Kota Batu dengan mengandalkan sektor agrowisata (pertanian) 

yang nantinya bertujuan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat.   

Tabel 2.3 Model Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Unsur Pengelola Fungsi 

Pranata Kemasyarakatan Lokal Model ini melibatkan pranata kemasyarakatan 
lokal sebagai pengelola utama, sedangkan 
pemerintah dan pelaku pariwisata sebagai 
mitra. Semua yang terlibat saling melengkapi 
kekurangan masing-masing mitra, sehingga 
pengeloaan menjadi satu kesatuan yang utuh 
dan terpadu. Dalam konteks ini terjadi 
pemberdayaan masyarakat melalui pranata 
kemasyarakatan lokal. Kelemahan model ini 
adalah pranata kemasyarakatan lokal lemah 
dalam pengelolaan destinasi pariwisata. 

Pelaku Pariwisata Pelaku pariwisata sebagai pengelola utama, 
sedangkan masyarakat dan pemerintah menjadi 
mitra kerja. Kelamahan model ini adalah 
masyarakat sering dijadikan objek komodikasi, 
pemberdayaan masyarakat relatif sedikit, dan 
adanya potensi konflik antara pelaku pariwisata 
dengan masyarakat. 

Pemerintah  Pengelolaan destinasi pariwisata dapat 
berwujud Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Kelemahan model ini adalah partisipasi 
masyarakat terbatas, keuntungan yang 
dinikmati masyarakat cukup kecil, dan 
masyarakat sulit melakukan kontrol.  

Badan Pengelola Model ini mengetengahkan keterpaduan antara 
pranata kemasyarakatan lokal, pelaku 
pariwisata, dan pemerintah. Semua unsur 
terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata 
berdasarkan peranannya masing-masing yang 
disepakati bersama.   

Sumber: diolah penulis 

Dari model pengelolaan destinasi pariwisata sesuai Tabel 2.3, masing-

masing model dapat berdiri sendiri ataupun dapat digabungkan satu dengan 

lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing destinasi pariwisata. 

Sehubungan dengan pariwisata berbasis masyarakat, implementasi masing-masing 
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model tersebut mengedepankan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat di 

destinasi pariwisata. Keuntungan dan manfaat bagi masyarakat tidak semata-mata 

berdasarkan ekonomi, tetapi yang jauh lebih penting adalah keberlanjutan dari sisi 

budaya dan lingkungan.  

 Untuk mewujudkan keberlanjutan destinasi pariwisata, pola interaksi 

antara unsur pengelola dengan destinasi pariwisata dibedakan menjadi empat 

sebagai berikut: 

1. Interaksi antara pranata kemasyarakatan lokal dengan destinasi pariwisata, 

berwujud pemberdayaan pranata yang ada di masyarakat, seperti pelibatan 

banjar, dasan atau gubug (sebutan desa Lombok), nagari (sebutan desa di 

Sumatera Barat). Adanya pemberdayaan pranata kemasyarakatan lokal 

tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat memperoleh 

manfaat. 

2. Interaksi antara pemerintah dengan destinasi pariwisata, melalui 

kebijakan-kebijakan yang tidak hanya terkait dengan destinasi pariwisata, 

tetapi kebijakan-kebijakan sektor pariwisata yang lebih prorakyat dan 

propranata kemasyarakatan lokal, sehingga manfaat dari destinasi 

pariwisata benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada tingkat akar 

rumput. 

3. Interaksi antara pelaku pariwisata dan destinasi pariwisata, lebih diarahkan 

pada investasi yang bersifat “terbatas dan terkendali”. Artinya, investasi 

hanya dilakukan pada hal-hal yang memang sangat diperlukan oleh 
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destinasi pariwisata dengan skala prioritas pada investasi yang berasal dari 

modal lokal.  

4. Interaksi antara badan pengelola dengan destinasi pariwisata. Interaksinya 

bersifat kemitraan dan badan pengelola terdiri atas masyarakat, 

pemerintah, dan usaha pariwisata. Ketiga komponen dari badan pengelola 

satu sama lain berfungsi sebagai mitra kerja untuk saling memperkuat, 

sehingga destinasi pariwisata menjadi berdaya saing. Menurut Takeuchi 

(1996), untuk membangun daya saing dapat dilakukan dengan cara 

knowledge creating organization and knowledge network. Dikaitkan 

dengan destinasi pariwisata, daya saing dapat diciptakan dengan 

mentranformasikan data menjadi informasi selanjutnya informasi diubah 

menjadi ide, ide diubah menjadi produk (tangible dan intangible), dan 

produk itulah selanjutnya membentuk pengetahuan yang akan menentukan 

daya saing sebuah destinasi pariwisata.41 

Selain itu pengelolaan destinasi pariwisata, untuk menjamin keberlanjutan 

destinasi pariwiata, isu-isu komodifikasi terkait kualitas produk, sarana dan 

prasarana dari dan ke destinasi, dan ketersediaan SDM pariwiata menjadi hal yang 

penting. Secara empiris, berbagai isu yang terkait dengan komodifikasi di 

destinasi pariwiata menjadi perlu memperoleh penanganan yang komprehensif. 

Hal ini karena sektor pariwisata dikenal sebagai sektor yang memiliki kegiatan 

yang sangat kompleks, multisektor, dan multiproduk. Karena bersifat kompleks, 

sehingga keberhasilan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing akan 

                                                           
41 Prasiasa Dewa Putu O, 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba 
Humanika. 
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sangat ditentukan oleh kolaborasi, koordinasi, dan saling memperkuat dari para 

pemangku kepentingan yang ada di setiap destinasi pariwisata serta menjalankan 

peran dan fungsinya masing-masing.  

Harus disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengelola 

sumber daya pariwisata. Oleh karena itu, revitalisasi pranata kemasyarakatan lokal 

yang ada di destinasi pariwisata dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang 

menyangkut peningkatan peran masyarakat lokal (secara langsung maupun tidak 

langsung) dalam berbagai kegiatan di destinasi pariwisata, penataan lingkungan di 

sekitar destinasi pariwisata, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran destinasi 

pariwisata dengan menggunakan kekuatan jaringan diantara stakeholder 

pariwisata. 

C. Pariwisata Berbasis Masyarakat  

 Pentingnya pengertian partisipasi untuk diketahui karena pariwisata 

berbasis masyarakat sangat memerlukan keterlibatan masyarakat (terutama 

masyarakat sekitar). Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, pariwisata berbasis 

masyarakat (community based tourism) tidak akan dapat mencapai tujuan atau 

sasaran. Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi adalah “People’s involvement in 

decision-making processes, in implementing programs, their sharing in the 

benefits of development programs and their involvement in efforts to evaluate the 

activities in such programs” yang mana orang-orang yang melibatkan diri dalam 

proses pembuatan keputusan, mengimplementasikan program, pembagian 
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keuntungan dari program pembangunan dan ikut serta dalam mengevaluasi 

aktivitas seperti halnya program-program tersebut. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kampung 

Wisata Tani berwujud partisipasi dapat dilihat dalam lima tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan 

mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran 

pengembangan Kampung Wisata Tani sebagai desa wisata. 

2. Tahap Perencanaan. Tahap ini terdiri atas identifikasi kebutuhan dan 

analisis kemampuan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat 

fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa 

yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar desa 

setempat yang diberi kepercayaan dalam pengembangan Kampung 

Wisata Tani sebagai desa wisata. 

3. Tahap Operasional. Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik 

pdan partisipasi berbentuk nonfisik. Pada partisipasi berbentuk fisik 

(physical participation), partisipasi masyarakat setempat dilakukan 

dengan beberapa cara. Pertama, mobilitas sendiri, artinya masyarakat 

dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang 

pengembangan pariwisata di desanya.  

4. Tahap pengembangan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat 

spontan, antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha 

yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pengelolaan usaha 
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penginapan, usaha warung makan dan minuman, serta usaha yang 

menjual kebutuhan sehari-hari. 

5. Tahap Pengawasan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih 

kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif.  

D. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun/Lokasi Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Alpha Febela 
Priyatmono/2012/Sur
akarta42 

Pengembangan 
Desa Wisata 
Kreatif Berbasis 
Komunitas dan 
Budaya Lokal 
(Studi pada Desa 
perhiasan 
Njayengan 
Surakarta) 

Potensi pariwisata baik itu alam 
ataupun budaya sangat 
ditentukan oleh kreatifitas 
penduduknya. Kreatifitas 
masyarakat dapat memunculkan 
industri kreatif. Jika industri 
kreatif di sampaikan secara 
kreatif maka akan memunculkan 
adanya usaha baru yaitu wisata 
kreatif. Desa Njayengan dikenal 
dengan industri perhiasan 
intannya. Namun kurangnya 
manajemen yang baik dan bahan 
baku intan yang mulai 
berkurang menjadi 
permasalahan bagi penduduk 
Desa Njayengan. Sebagai upaya 
dalam mengatasi hal tersebut, 
perlu adanya pengembangan 
kawasan yang menjadikan 
wilayah Njayengan sebagai 
Desa Wisata. Strategi yang 
dilakukan menggunakan konsep 
wisata kreatif berkelnjutan yang 
berbasis pada pemberdayaan 
masyarakat.  

2. Abdur 
Rohim/2013/DI 

Pemberdayaan 
Masyarakat melalui 
Pengembangan 

Masyarakat memiliki peran 
penting untuk menunjang 
keberhasilan pengembangan 

                                                           
42 Priyatmono. A.P. 2012. Pengembangan pariwisata kreatif berbasis komunitas dan budaya lokal 
(Studi kasus kampoeng perhiasan njayengan Surakarta). Simposium Nasional RAPI XI FT UMS, 
diakses pada tanggal 28 Februari 2017 
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3946/A04.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 
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Yogyakarta43 Desa Wisata (Studi 
Pada Desa Wisata 
Bejiharjo, 
Kabupaten Gunung 
Kidul, DIY) 

Desa Wisata sehingga 
masyarakat yang tidak berdaya 
perlu diberdayakan untuk 
menciptakan kemandirian dan 
kesejahteraan ekonomi. Peran 
Dinas Pariwisata dan 
Pemerintah setempat dalam 
pengembangan Desa Wisata 
Gunungkidul merupakan faktor 
utama selain keberadaan PNPM 
Mandiri pariwisata. 
Pemberdayaan masyarakat 
diterapkan dalam bidang atraksi, 
akomodasi, penyiapan SDM, 
pendampingan, bantuan modal, 
sarana prasarana, dan 
pemasaran. 

3. Arfandi/2015/Tanjun
gpinang44 

Kebijakan 
Pengembangan 
Pariwisata Berbasis 
Kemaritiman (Studi 
pada Kabupaten 
Anambas) 

Kebijakan pengembangan 
pariwisata berbasis kemaritiman 
di lihat dari proses implementasi 
kebijakan Rencana Strategis 
Pariwisata, dalam proses 
implementasi yang belum saling 
mendukung serta tidak jelasnya 
standar dan sasaran dari 
kebijakan itu sendiri 
mengakibatkan kurang 
tersedianya atau terciptanya 
prasarana kepariwisataan 
sehingga menghambat tumbuh 
kembangnya industri 
kepariwisataan maritim di 
Kepulauan Anambas. 

4. Dias 
Satria/2009/Malang45 

Strategi 
Pengembangan 
Ekowisata Berbasis 

Pulau Sempu merupakan 
wilayah wisata yang dapat 
dikembangkan menjadi 

                                                           
43 Rohim. A. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di 
Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY) (Doctoral 
dissertation, UIN Sunan Kalijaga) diakses pada tanggal 28 Februari 2017 http://digilib.uin-
suka.ac.id/id/eprint/8267 
44 Arfandi. 2015. Kebijakan Pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman (Studi pada 
kabupaten Kepulauan Anambas), diakses pada tanggal 28 Februari 2017 
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-
ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-ARFANDI.pdf 
45 Satria. D. 2009. Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka 
program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied 
Economics, 3(1) diakses pada tanggal 28 Februari 2017 
http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/136 
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Ekonomi Lokal 
alam Rangka 
Program 
Pengentasan 
Kemiskinan di 
Wilayah Kabupaten 
Malang. 

ekowisata yang menarik bagi 
wisatawan domestik dan 
internasional yang ingin 
menikmati konsep ekowisata. 
Pengembangan ekowista di 
wilayah Pulau Sempu 
hendaknya dapat diselaraskan 
dengan kondisi sosial dan  
ekonomi masyarakat, serta tidak 
berbenturan dengan upaya 
konservasi yang telah dilakukan 
pemerintah daerah di wilayah 
ini. Selanjutnya, pengembangan 
ekowisata di Pulau Sempu 
semaksimal mungkin harus 
dapat melibatkan masyarakat 
dan pemerintah daerah secara 
optimal dalam setiap proses-
proses didalamnya hal ini 
dilakukan guna memberikan 
ruang yang khas bagi 
masyarakat setempat untuk 
menikmati keuntungan secara 
ekonomi dari pengembangan 
ekowisata di wilayah ini.  
Peningkatan kerjasama perlu 
untuk ditingkatkan dengan 
institusi atau lembaga terkait, 
seperti agen perjalanan dan unit 
aktivitas mahasiswa pecinta 
alam, guna melahirkan ide-ide 
yang kreatif guna 
pengembangan wilayah 
ekowisata. Selain itu 
keterlibatan mereka juga 
diharapkan untuk memperkuat 
konsep ekowisata di wilayah 
Pulau Sempu.  

5. Riske Aridiansar, 
dkk/2015/Batu46 

Pengembangan 
Agrowisata di Desa 
Wisata Tulungrejo 
Kota Batu, Jawa 
Timur.  

Potensi pertanian untuk 
agrowisata didukung oleh 
budidaya tanaman apel, jamur, 
sayur kentang dan sayur wortel, 
serta bunga krisan yang terdapat 
di Inggu Laut. Berdasarkan 
penilaian dari pengunjung 

                                                           
46 Aridiansari. R., Nurlaelih. E.E., & Wicaksono, K.P. 2015. Pengembangan agrowisata di Desa 
Tulungrejo Kota Batu, Jawa Timur. Jurnal Produksi Tanaman 3(5) diakses pada tanggal 28 
Februari 2017 http://protan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/protan/article/view/214 
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diperoleh bahwa atraksi yang 
dapat dijadikan sebagai atraksi 
utama adalah atraksi jamur, 
sedangkan atraksi penunjang 
adalah atraksi apel, sayur, 
bunga. Harapan pengunjung 
terhadap terhadap agrowisata 
Desa Wisata Tulungrejo lebih 
tinggi dipusatkan pada 
perbaikan akses/jalan sebanyak 
74, 15% dari 51 pengunjung 
agrowisata. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk pengembangan 
adalah pengaturan jadwal 
kunjungan, pembuatan brosur 
paket wiata, perbaikan akses, 
penambahan atraksi, dan 
perbaikan serta penambahan 
fasilitas dalam agrowisata. 

    Sumber: diolah penulis 

Pengelolaan sumber daya pariwisata di destinasi pariwisata dengan 

melibatkan masyarakat setempat memiliki jumlah alasan. Menurut Korten dalam 

Moeljarto (19993:45), alasan yang mendasarinya adalah (1) variasi antardaerah 

(local variety), yakni setiap daerah tidak dapat diberikan perlakuan yang sama 

karena setiap daerah mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya 

dengan daerah lain, sehingga sistem pengelolaannya akan berbeda, selain 

masyarakat setempat sebagai pemilik daerah, mereka adalah pihak yang paling 

mengenal dan paling mengetahui situasi daerahnya; (2) adanya sumber daya lokal 

(local resources) yang secara tradisional dikuasai oleh masyarakat setempat, 

merekalah yang lebih mengetahui bagaimana cara mengelola sumber daya lokal 

tersebut yang bersumber dari pengalaman generasi ke generasi; (3) tanggung 

jawab lokal (local accountability), dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan oleh 
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masyarakat lokal lebih bertanggung jawab karena kegiatan tersebut secara 

langsung akan mempengaruhi hidup mereka.47 

Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat akan mampu menciptakan 

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif bagi 

upaya pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya 

diharapkan dapat menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari masyarakat yang 

tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Hal yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih dalam hal pariwisata berbasis masyarakat adalah wisatawan 

nusantara karena potensinya yang sangat besar dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan destinasi pariwisata. 

Menurut Erawan (2003) pendekatan dalam pariwisata berbasis masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan peran serta masyarakat (community based approach) yang 

bertujuan untuk memberdayakan dan memampukan masyarakat di 

semua peringkat untuk berperan secara aktif dalam menentukan 

pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

(Bank Dunia, 1989). Pendekatan peran masyarakat diartikan sebagai 

pendorong pemerintah pada semua peringkat untuk memformulasikan 

kebijakan, strategi, rencana, dan implementasi, serta pengendalian 

pembangunan melalui proses konsultasi dan dialog dengan pemangku 

kepentingan yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, dan pengusaha 

pariwisata. 

                                                           
47 Prasiasa, Dewa P. O. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba 
Humanika. 
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2. Pengembangan kepariwisataan berkelanjutan memiliki karakteristik, 

antara lain (a) mengedepankan kualitas pengalaman; (b) menekankan 

pada keadilan sosial dan serta peran masyarakat; (c) pengembangan 

disesuaikan dengan limit atau keterbatasan sumber daya; (d) 

menawarkan kegiatan yang luas mencakup elemen rekreasi, 

pendidikan, dan budaya; (e) menonjolkan karakter wilayah; (f) 

memberikan keempatan kepada para wiatawan untuk mengambil 

pelajaran, mengenali wilayah yang dikunjunginya; (g) tidak 

berkompetisi dengan (mematikan) sector industri lain yang ingin 

berkelanjutan; serta (h) terpadu dengan rencana dan prioritas 

kabupaten/kota, provinsi, dan regional. 

3. Kepariwisataan berbasis masyarakat memiliki karakteristik, antara lain 

(a) berskala kecil; (b) dimiliki oleh anggota/kelompok masyarakat 

setempat sehingga memberikan manfaat setempat; (c) memberikan 

kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat; (d) 

lokasi tersebar atau tidak terkonsentrasi di suatu tempat; (e) disain dan 

kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat; (f) 

mengedapankan kelestarian warisan budaya (cultural heritage); (g) 

tidak mematikan industri atau kegiatan lainnya dan bersifat saling 

melengkapi; (h) menawarkan pengalaman yang berkualitas pada 

wisatawan; dan (i) merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan. 

Pengembangan pariwisata secara optimal diharapkan mampu melibatkan 

pemangku kepentingan pada aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Terkait 
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dengan keterlibatan pemangku kepentingan pariwisata, khususnya dari sisi 

threefolding, Perlas (2000) mengemukakan bahwa keterlibatan pemangku 

kepentingan tersebut dapat dilihat dari konteks (1) hubungan masyarakat setempat 

dengan pemerintah; (2) hubungan masyarakat setempat dengan kapitalis 

(pengusaha pariwisata); dan (3) hubungan kapitalis (pengusaha pariwisata) 

dengan pemerintah. Selanjutnya, jika pemangku kepentingan pariwisata dikaitkan 

dengan pariwisata berbasis masyarakat (Natori, 2001:6), maka wisatawan 

merupakan salah satu komponen pemangku kepentingan, sedangkan sumber daya 

merupakan modal yang akan diolah oleh ketiga komponen pemangku kepentingan 

(pemerintah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat) yang hasilnya akan dinikmati 

oleh wisatawan. 

Mengacu pada pada wacana dalam pembangunan kepariwisataan, 

salah satu wacana yang saat ini kembali menghangat adalah pembangunan 

pariwisata berbasis masyarakat. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini 

berbeda dengan pembangunan pariwisata yang bersifat konvensional. Pada 

pembangunan yang bersifat konvensional, kebijakan dalam bidang pembangunan 

pariwisata adalah dengan sistem top-down, yakni menggunakan pendektan 

sentralistis, sedangkan pada pembangunan pariwisata berbasis masyarakat 

menggunakan pendekatan yang menkankan pada sistem buttom-up.  

Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kebalikan dari 

pendekatan konvensional. Pada pendekatan pariwisata berbasis masyarakat, 

pembangunan diawali dari bawah (bottom-up). Pada kondisi seperti ini akan 

terjadi proses pembelajaran sosial (social learning), sehingga masyarakat 
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setempat disyaratkan terlibat dalam berbagai tahap pembangunan. Dengan 

demikian, pengeloaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang 

hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan itu sendiri (Pitana, 1999: 

76). 

Lebih lanjut, Natori (2001:6) dalam bukunya A Guidebook for 

Tourism-Based Community Development, membedakan pembangunan pariwisata 

konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Pada model 

pembangunan pariwisata konvensional, interaksi antara sumber daya, penduduk, 

dan pengunjung tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Namun, pada 

model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, sumber daya, penduduk 

lokal, dan pengunjung berinteraksi secara harmonis, selain menjadikan 

masyarakat sebagai pemain kunci dalam pembangunan pariwisata. Adapun 

penggambaran perbedaan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah 

sebagai berikut. 

Implikasi lebih lanjut dari pembangunan pariwisata berbasis 

masyarakat di destinasi pariwisata adalah bahwa jajaran pemerintah dan 

pengusaha pariwisata harus dapat menjamin bahwa manfaat pengembangan 

destinasi pariwisata itu akan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dan bukan 

oleh pihak luar. Dengan mengoptimalkan manfaat dari destinasi pariwisata 

terhadap masyarakt setempat, maka akan memberikan dukungan dan partisipasi 

yang kuat, termasuk dalam pelestarian aset-aset alam dan budaya yang terdapat di 

destinasi pariwisata.  
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Sumber: Natori (2001: 6) 

Gambar 2.5 Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Sumber: Natori (2001:6)  

Salah satu aspek penting untuk meyukseskan destinasi pariwisata pada 

pembangunan pariwisata adalah implementasi pariwisata berbasis masyarakat. 

Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

dan pelaksanaan, dan jenis produk yang dikembangkan adalah yang sesuai dengan 

karakteristik serta sumber daya yang ada pada destinasi pariwisata tersebut. 

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada destinasi pariwisata harus 

mempertimbangkan empat unsur utama, yaitu aksesibilitas, pelestarian lingkungan 

(budaya dan alam), kemajuan ekonomi, serta pengeloaan yang berkesinambungan. 

Keempat unsur utama dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis 

masyarakat tersebut masing-masing mengandung isu pokok sebagai berikut: 

(Pembangunan Pariwisata Konvensional) 

 

 

 

Konflik             Pembangunan  Konflik 
       Tidak Seimbang  

(Pembangunan Pariwisata Berbasis 
Masyarakat) 

 

 

Harmonis      
                            Harmonis 

Keterlibatan Masyarakat 
Pemain Kunci dalam Pembangunan 

 

 

 

Harmonis 

 

 

Sumber Daya 

Penduduk 
Lokal 

Pengunjung 

Sumber Daya 

Penduduk 
Lokal 

Pengunjung 

a. Pembangunan diartikan untuk kesejahteraan hidup masyarakat 
b. Revitalisasi masyarakat melalui penggunaan sumber daya 
c. Promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan local dan lingkungan hidup 
d. Kapasitas merespon untuk meningkatkan permintaan pariwiata 
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a. Aksesibilitas dengan isu pokok: kenyamanan dan keramahan

b. Pelestarian lingkungan dengan isu pokok: otentisitas dan keramahtamahan

c. Kemajuan ekonomi dengan isu pokok: manfaat dan siklus bisnis

d. Pengelolaan yang berkesinambungan dengan isu pokok: tujuan dan

metode.

Untuk merespons pariwisata berbasis masyarakat, posisi masyarakat 

seharusnya strategis. Hal ini karena masyrakat dapat langsung mengontrol 

beberapa aspek yang terkait dengan interaksi antara masyarakat dengan 

wisatawan, masyarakat dengan pengusaha pariwisata, dan masyarakat dengan 

pemerintah.  




