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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, maka 

diperlukan uraian batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. 

Adapaun batasan konsep penelitian yang dimaksud adalah pengelolaan pariwisata, 

desa wisata, partisipasi masyarakat yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut. 

A. MANAJEMEN PARIWISATA 

Pengelolaan pariwisata adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang pasti.28 Menurut tery 

dalam pengelolaan harus terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber yang ada.29 Pengembangan 

kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan 

kuntungan dan manfaat bagi rakyat dan masyarakat banyak. Dalam hal ini terdapat 

dua konsep yakni manajemen dan pariwisata. Manajemen meliputi : perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan didalam pariwisata 

meliputi hal sebagai berikut : destinasi, daya tarik, infrastruktur, system penunjang, 

dan kepariwisataan. Berikut akan dibahas lebih jelas tentang hal tersebut.  

 

                                                           
28 Soewarno, Pengelolaan Pariwisata, Th 2002 hal 378 
29 Tery, Pengelolaan Pariwisata, Th 2009, di akses 1 juli 2017 
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1. Perencanaan Pariwisata 

Pada dasarnya perencanaan bermaksud untuk memberi batasan tentang tujuan 

yang hendak dicapai dan menentukan cara-cara mencapai tujuan yang 

dimaksudkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata 

sebagai suatu industry tidak lain adalah agar perkembangan industry pariwisata 

sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang 

dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, social, budaya dan lingkungan 

hidup. Alasan lain mengapa perencanaan sangat diperlukan adalah dengan adanya 

perencanaan yang baik maka akan memberikan pengarahan kepada setiap anggota 

tentang tujuan yang akan dicapai serta bagaimana mencapai tujuan tersebut. 

Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pasriwisata adalah 

sebagai berikut :30 

a. Transportasi (infrastruktur) 

Harus ada perencanaan yang baik tentang fasilitas transportasi yang tersedia 

atau yang akan digunakan. Karena hal ini nantinya juga merupakan suatu 

factor yang penting dalam terlaksananya manajemen pariwisata yang baik 

b. Atraksi / Obyek Wisata (Daya Tarik) 

Obyek wisata setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, syarat tersebut 

antara lain adalah obyek wisata harus ada yang dilihat, kedua pada obyek 

                                                           
30 Yoeti Oka, Perencanaan & Pengembangan Pariwisata, Th 1997, hal 3 
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wisata harus ada kegiatan wisata yang dapat dilakukan, ketiga di dalam 

obyek wisata harus ada sesuatu yang dapat dibeli. 

c. Fasilitas Pelayanan (system penunjang) 

Fasilitas apa saja yang tersedia di obeyek wisata tersebut, bagaimana 

akomodasi penginapan yang ada, restoran, pelayanan umum, kantor pos, 

dan hal lainnya.  

d. Informasi dan promosi (kepariwisataan) 

Calon wisatawan perlu memperoleh informasi tentang obyek wisata yang 

akan dikunjunginya. Untuk itu perlu ada perencanaan publikasi atau 

promosi yang akan dilakukan sehingga calon wisatawan dapat mengetahui 

tiap paket wisata dan cepat dalam mengambil keputusan untuk berangkat 

atau tidak ke obyek wisata yang akan dituju. 

Oleh karena itu adanya suatu perncanaan sangat diperlukan dalam 

mengelola pariwisata karena dengan adanya perencanaan yang baik, maka setiap 

anggota akan mengerti tujuan apa yang harus dicapai. Berikut merupakan bagan 

yang menunjukkan tentang perencanaan dan pengembangan pariwisata menurut 

Oka Yoeti.  

2. Pengorganisasian  

Organisasi kepariwisataan adalah suatu badan yang langsung bertanggung 

jawab terhadap perumusan dan pelaksana kebijakan kepariwisataan dalam ruang 

lingkup nasional maupun internasional , yang secara langsung melakukan 
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pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan.31 

Organisasi kepariwisataan dapat juga diartikan sebagai lembaga atau wadah yang 

memperlancar operasional usaha wisata, sekaligus menjadi tempat untuk saling 

berbagi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. 

Organisasi ini berfungsi dan berperan sebagai lembaga legislasi, eksekusi dan 

yudikasi industri pariwisata. Pengorganisasian pariwisata harus meliputi factor 

yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata yaitu : destinasi, daya tarik, 

infrastruktur, system penunjang dan kepariwisataan.  

a. Daya Tarik  

Hal yang harus dimiliki dalam suatu daerah wisata atau objek pariwisata 

adalah daya tarik. Daya tarik merupakan aspek yang penting dalam 

pariwisata. Oleh karena itu harus ada pengorganisasian yang jelas untuk 

mengatur apa yang akan dijadikan daya tarik dalam suatu objek pariwisata. 

Organisasi ini nantinya dapat merupakan perukumpulan atau yang sering 

disebut dengan kelompok sadar wisata yang akan mengurus segala 

sesuatunya termasuk daya tarik paariwisata.   

b. Sistem Penunjang 

System penunjang merupakan factor penting yang harus dimiliki oleh 

daerah tujuan wisata. Karena dengan adanya system penunjang akan 

membantu untuk memudahkan kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh 

wisatawan. System penunjang dapat berupa sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan pariwisata. Perlu adanya suatu pengorganisasian yang 

                                                           
31 Very Agus, Struktur Organisasi Pariwisata, Th 2013, diakses tgl 1 juli 2017 
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baik dalam menentukan sarana dan prasarana apa yang akan digunakan 

untuk memudahkan kegiatan wisata yang akan dilakukan. 

c. Infrastruktur Kepariwisataan 

Infrastruktur kepariwisataan dapat berupa sesuatu yang akan digunakan 

oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Infratruktur ini dapat 

berupa penginapan yang berupa perhotelan atau homestay yang akan 

digunakan oleh wisatawan untuk menginap di daerah wisata. Oleh karena 

itu harus ada pembentukan organisasi yang jelas dan berfungsi dengan baik 

untuk mengatur dan menentukan infrastruktur kepariwisataan yang akan 

digunakan.  

d. Destinasi  

Destinasi dapat diartikan sebagai tempat tujuan atau daerah yang dijadikan 

tujuan wisata oleh pelaku wisata atau wisatawan. Tempat atau objek wisata 

harus memiliki destinasi untuk menarik wisatawan hadir ke daerah wisata. 

Adanya suatu pembentukan organisasi sangat diperlukan dalam hal ini 

untuk menentukan destinasi apa yang tepat dan akan dijadikan sebagai 

daerah atau kawasan wisata. 

Di dalam organisasi pariwisata nantinya akan dibagi tugas berdasarkan 

keahliannya di bidang masing. Oleh karena itu pengorganisasian pariwisata 

sangatlah penting untuk mengelola dan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata 

yang ada.  
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3. Pelaksanaan (Actuating) 

Tahap  selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau actuating. Setelah 

dilakukan perencanaan yang baik dan juga pembentukan organisasi atau 

pengorganisasian kepariwisataan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah 

pelaksanaan atau actuating. Tahap ini merupakan tahap penerapan setelah 

dilakukan perencanaan dan pembentukan organisasi atau pengorganisasian.  

a. Daya Tarik 

Setelah dilakukan perencanaan dan pembentukan organisasi untuk 

menentukan daya tarik apa yang akan dimunculkan dalam daerah wisata, 

selanjutnya harus ada penerapan atau pelaksanaan dari perencanaan 

tersebut. Pelaksanaan daya tarik dapat meliputi penentuan langsung hal apa 

yang akan dijadikan daya tarik setelah sebelumnya direncanakan dengan 

baik. 

b. Sistem Penunjang 

Pelaksanaan dari system penunjang sendiri dapat meliputi penentuan sarana 

dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang akan digunakan. Dalam 

tahap ini penerapan dan pemilihan sarana pendukung yang baik dan tepat 

sasaran sangat penting untuk mendukukung kegiatan pariwisata yang 

dilakukan oleh wisatawan. 

c. Destinasi 

Langkah berikutnya adalah penentuan daerah destinasi wisata atau daerah 

yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan untuk menarik wisatawan. Pada 

tahap ini akan ditentukan langsung daerah yang akan dijadikan destinasi 
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wisata setelah melalui tahap perencanaan dan pengorganisasian. 

Pelaksanaan atau penetapan daerah destinasi nantinya akan berpengaruh 

pada jumlah pengunjung yang akan mengunjungi daerah wisata. Hal ini 

dikarenakan destinasi wisata merupakan suatu factor penting dalam 

manajemen kepariwisataan.  

d. Infrastruktur 

Infrastruktur dapat juga berupa bentuk penginapan atau sarana transportasi 

yang akan digunakan oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. 

Oleh karena itu pemilihan penginapan atau transportasi yang tepat sangatlah 

penting dalam tahap pelaksanaan atau actuating. Hal ini sangat berpengaruh 

nantinya pada legiatan pariwisata yang dilakukan, karena infrastruktur 

pariwisata merupakan salahsatu bahan pertimbangan bagi wisatawan untuk 

melakukan suatu kegiatan wisata.  

4. Pengawasan (Controlling) 

Dalam manajemen kepariwisataan, pengawasan dapat diartikan sebagai 

tahap terakhir yang dapat digunakan untuk menjaga dan mengontrol apakah 

kegiatan wisata yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik atau masih 

belum. Jika ada sesuatu yang belum berjalan dengan baik, maka akan segera 

dilakukan evaluasi atau perbaikan secepatnya untuk memastikan kegiatan 

pariwisata berjalan dengan lancar. 

Kegiatan pengawasan yang efektif adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

evaluasi dan perbaikan dari masalah yang terjadi. Tujuan dari kegiatan pengawasan 

adalah untuk mengetahui masalah dan kendalayang dihadapi dengan maksud untuk 
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menghindari pengertian negatif. 32 oleh karena itu, kegiatan pengawasan dilakukan 

untuk memastikan bahwa tujuan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

a. Destinasi 

Pengawasan terhadap daerah destinasi dapat berupa kegiatan controlling 

terhadap daerah destinasi yang telah direncanakan apakah sudah berjalan 

sesuai dengan rencana atau masih belum. Kegiatan controlling yang 

dilakukan nantinya akan berguna untuk tetap memastikan daerah destinasi 

telah sesuai dengan yang telah direncanakan. 

b. Daya Tarik 

Adanya suatu kegiatan pengawasan atau kegiatan controlling terhadap 

sesuatu yang akan dijadikan daya tarik pada suatu objek wisata merupakan 

suatu hal yang harus dilakukan karena daya tarik yang ditetapkan harus 

diapstikan tetap sesuai dengan perencanaan yan telah ditetapkan untuk 

menjamin manajamen pariwisata berjalan dengan baik.  

c. Sistem Penunjang 

System penunjang merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam 

kepariwisataan. Pengawasan terhadap system penunjang yang telah 

ditentukan dapat berupa kegiatan memastikan system penunjang yang 

ditentukan yang meliputi sarana dan prasarana yang digunakan perlu ada 

perbaikan atau pembaruan untuk menunjang kegiatan pariwisata yang 

dilakukan. 

                                                           
32 Harbangan, Manajemen Suatu Pengantar, Th 1993 
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d. Infrastruktur 

Pemilihan infrastruktur yang tepat pada ojek pariwisata harus dliengkapi 

dengan langkah pengawasan untuk memastikan kelayakan dari infrastruktur 

yang digunakan. Dan harus ada langkah yang cepat untuk memperbaiki jika 

ada kekurangan dari infrastruktur pariwisata yang telah dilaksanakan. Oleh 

karena itu kegiatan pengawasan dan evaluasi sangatlah penting dalam hal 

ini 

  

B. DESA WISATA  

Menurut Priasukmana & Mulyadin,33 Desa Wisata merupakan suatu 

kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan 

keaslian pedesaaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, 

keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, 

atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, 

makanan-minuman, cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya. 

Desa wisata merupakan beberapa wisatawan yang tinggal dan dekat dengan 

suasana tradisional, pada umumnya tempatnya di desa terpencil dan belajar tentang 

kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat dimana mereka tinggal. Desa wisata 

juga dapat diartikan sebagai suatu tempat yang memilki ciri dan nilai tertentu yang 

dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan terutama yang berminat terhadap 

                                                           
33 Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan 

Undang-undang Otonomi Daerah. 2001, Info Sosial Ekonomi. 
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kehidupan pedesaan. Di dalam desa wisata, terdapat 2 komponen utama yang 

komponen tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Akomodasi, merupakan sebagian dari rumah penduduk setempat dan unit 

yang berkembang atas dasar konsep tempat tinggal penduduk.  

2. Atraksi, merupakan kegiatan harian penduduk setempat beserta keadaan 

desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan 

tersebut.  

Desa wisata organic yang terletak di desa Lombok kulon kabupaten 

Bondowoso merupakan salahsatu desa wisata yang mengembangkan dan 

menggunakan system organic terutama dalam bidang pertanian. Di desa Wisata 

organic Lombok kulon kita akan disuguhkan oleh berbagai kegiatan pertanian dan 

juga budidaya perikanan yang semuanya menggunakan system organic dalam 

proses pengembangannya. System organic dipilih dan digunakan dikarenakan 

banyak keuntungan yang dapat diambil dari menggunakan system organic ini. 

Nantinya hasil dari pertanian organic yang dilaksanakan selain dapat bernilai 

ekonomis dengan cara menjualnya, akan tetapi masyarakat juga dapat merasakna 

manfaat langsung dari pertanian organic dengan mengkonsumsi hasil dari pertanian 

organic itu sendiri. 

C. PARTISIPASI MASYARAKAT 

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Soelaiman dalam Rahadiani34, 

partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

                                                           
34 Soelaiman, Holil, Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial, 1980 



34 
 

kesepakatan bersama, perencanan dan pelaksanaan program pembangunan 

masyarakat yang dilaksanakan diluar atau di dalam lingkungan masyarakat atas 

dasar tanggung jawab dan kesadaran.  

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Raharjana35, disebutkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat dijadikan sebagai 

hal penting karena warga yang lebih memahami potensi yang dimilki oleh 

daerahnya. Partisipasi masyarakat juga penting untuk memperoleh dukungan dan 

memastikan bahwa hal yan g akan didapatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

setempat. Partisipasi masyarakat bukan hanya untuk mendorong terjadinya proses 

penguatan masyarakat lokal, akan tetapi merupakan sebuah mekanisme yang 

digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.   

Berdasarkan teori dari Mubyanto36, partisipasi masyarakat diartikan sebagai 

ketersediaan masyarakat untuk mendorong keberhasilan suatu program sesuai 

dengan kemampuan yang dimilki tanpa mengindahkan kepintingan sendiri.  Berikut 

merupakan beberapa bentuk-bentuk pasrtisipasi masyarakat :  

1. Partisipasi melalui kegiatan hubungan dengan pihak lain sebagai salah satu 

titik awal perubahan sosial. 

2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi pendapat. 

3. Partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan, termasuk kegiatan 

pengambilan keputusan.  

                                                           
 
35 Raharjana, Destha, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya, Th 2005 
36 Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Tinggal Landas: Penerbit Rineka Cipta. 

Jakarta. Hal 102-104 
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4. Partisipasi dalam kegiatan operasional pembangunan. 

5. Partisipasi dalam kesediaan untuk menerima, memelihara, dan 

mengembangkan hasil dari kegiatan suatau pembangunan. 

6. Partisipasi dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan.  

Dalam suatu kegiatan pengembangan yang dilakukan, partisipasi 

masyarakat merupakan salahsatu komponen yang sangat penting yang dapat juga 

dijadikan sebagai bahan indicator untuk mengukur keberhasilan dari suatu 

pengembangan yang dilakukan. Hal ini tidak terkecuali dengan pengembangan 

yang dilakukan pada desa wisata organic yang terletak di desa lombokkulon 

kabupaten bondowoso. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangatlah penting 

karena sebenarnya masyarakat yang mengerti keadaan dari desa wisata tersebut. 

Peran dari masyarakat dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk yang antara 

lain adalah kesedian masyarakat untuk menjalankan program pengembangan desa 

wisata, komitmen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan dari adanya desa 

wisata yang ada dan juga keterlibatan berupa sumbangsi pikiran yang dapat 

dijadkan bahan pertimbanagan dalam mengembangkan desa wisata serta juga 

sumbangan berupa materi. 

  

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan potensi yang dimilki oleh masyarakat dengan mengembangkan 
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potensi yang dimiliki oleh masyarakat. prinsip pemberdayaan masyarakat adalah 

menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat 

dalam pembangunan, mengembangkan gotong royong, bekerja bersama 

masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta 

desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan 

peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan 

dengan baik. Adapun prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :37 

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break even, yang artinya adalah 

dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari 

organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayan masyarakat keuntungan yang 

diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan 

pembangunan lainnya.  

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik 

dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. 

3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan 

pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha 

pembangunan fisik.  

4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan 

sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari 

pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya. 

                                                           
37 Sumaryadi, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, 

Jakarta 
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5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai

penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan

kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Konsep pemberdayaan masyarakat saling berhubungan dengan konsep 

tentang siklus pemberdayaan, karena sebenarnya pemberdayaan adalah suatu usaha 

yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat lebih aktif dalam memajukan 

komunitas yang dimiliki. Oleh karena itu, program tentang pemberdyaan 

masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dalam satu siklus dan berhenti pada suatu 

tahapan tertentu, akan tetapi terus berhubungan kualitasnya terus meningkat ke 

tahapan selanjutnya. 




