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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, maka diperlukan 

uraian landasan teori dan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. 

Adapaun batasan teori dan konsep penelitian yang dimaksud adalah desa 

wisata, pariwisata berbasis masyarakat, manajamen pariwisata yang akan 

dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 

2.1 DESA WISATA 

2.1.1 Pengertian Desa Wisata 

Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada 

dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung 

kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan  

kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai 

atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau 

kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian 

kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai   

fasilitas pendukung.
23

 

Menurut Priasukmana & Mulyadin
24

, Desa Wisata adalah suatu kawasan 

pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan 

keaslian dari pedesaaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, 

keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang 
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khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik 

dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkanya berbagai 

komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, 

cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.  

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, 

wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik 

daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi 

dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah 

pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak 

tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingankan dengan kawasan perkotaan. 

Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan 

ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial 

dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam 

pengembangan pariwisata pedesaan. 

Putra 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa wisata adalah 

suatu kawasan atau wilayah pedesaan yang bisa dimanfaatkan atas dasar 

kemampuan beberapa unsur yang memiliki atribut produk wisata secara 

terpadu, dimana desa tersebut menawarkan keseluruhan suasana dari pedesaan 

yang memilikan tema keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan 

sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat yang mempunyai ciri khas 
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arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian kegiatan dan aktivitas 

pariwisata.
25

Sedangkan Nuryanti berpendapat bahwa desa wisata merupakan suatu 

bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang 

disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan 

tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditjenpar mendefinisikan desa wisata 

sebagai suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 

mencerminkan keaslian pedesaan, arsitektur bangunan dan tata ruang desa,serta 

mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, 

misalnya atraksi wisata makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan 

kebutuhan lainnya.
26

Selain keunikan-keunikan tersebut, area atau kawasan desa wisata juga 

diharuskan memiliki berbagai fasilitas penunjang sebagai kawasan tujuan 

wisata. Beberapa fasilitas ini akan memudahkan para wisatawan desa wisata 

dalam melaksanakan kegiatan wisata. Beberapa fasilitas yang biasanya ada di 

area atau kawasan desa wisata antara lain sebagai berikut: sarana transportasi, 

telekomunikasi, akomodasi dan kesehatan. Untuk akomodasi, desa wisata 

dapat menyediakan tempat penginapan yang berupa Home Stay sehingga 

wisatawan dapat merasakan suasana pedesaan yang asli. 

Disini Sade bisa dikatakan sebagai Desa Wisata Budaya karena Dusun 

Sade menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur pengalaman 

25
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dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung 

dengan masyarakat setempat. Dengan menonjolkan ciri khas kelokalan budaya 

setempat tradisi lokal, pedesaan yang masih alami lengkap dengan bangunan 

adat, serta warisan leluhur yang terus dijaga sampai saat ini. 

Berdasarkan atas beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan 

bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadi obyek wisata 

dimana area tersebut memiliki ciri khas contohnya seperti keasrian dan 

keindahan alamnya, seni budaya dan kebiasaan masyarakat sehari-hari yang 

mana para wisatawan dapat ikut terjun langsung merasakan kehidupan  

masyarakat di desa tersebut.   

2.1.2 Karaktersitik Desa Wisata 

Setiap desa wisata tentunya memiliki karakteristik tersendiri hal tersebut 

dilihat dari adanya potensi di desa tersebut sehingga layak untuk dijadikan 

sebagai desa wisata. Pengelolaan suatu desa wisata sebagai objek wisata tidak 

hanya terbatas pada penetapannya sebagai desa wisata. Penetapan suatu desa 

sebagai desa wisata setidaknya didasarkan atas beberapa komponen potensial 

yang mendukung, yaitu
27

: 

1. Adanya  atraksi  atau  daya  tarik  yang khas  dari  desa  itu  sendiri. 
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2. Adanya fasilitas-fasilitas dan akomodasi pariwisata seperti fasilitas 

penginapan, fasilitas makan-minum, pusat jajanan atau cenderamata, pusat 

pengunjung. 

3. Adanya aktifitas wisata seperti menenun, menikmati pemandangan dan lain-

lain. 

4. Adanya pengembangan umum sebagai upaya untuk menciptakan daerah 

tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan, 

diantaranya: pembagian zona atau area, pengelolaan pengunjung, dan 

pelayanan komunikasi. 

Menurut Priasukmana dan Mulyadin, penetapan suatu desa menjadi desa 

wisata harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya
28

 : 

1.  Memiliki akesebilitas yang baik, sehingga mempermudah wisatawan untuk 

berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 

2. Harus memiliki obyek-obyek menarik yang dapat berupa alam, seni budaya, 

legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai 

obyek wisata. 

3.  Masyarakat serta aparatur desanya memberikan dukungan penuh terhadap 

desa wisata dan  wisatawan yang berkunjung kedesanya. 

4.  Keamanan di desa tersebut terjamin. 

5.  Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang cukup memadai. 
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6.  Memilki iklim yang sejuk atau dingin. 

7.  Memilki hubungan dengan obyek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas. 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata adalah 

sebagai berikut :  

1.  Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) 

Pembangunan sumber daya manusia (SDM), dapat dilakukan melalui kegiatan 

pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain 

sebagainya, dan juga di bidang-bidang kepariwisataan.  

2.  Kemitraan 

Adanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak 

pengelola desa wisata dengan pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas 

pariwisata daerah terkait dalam beberapa bidang usaha yaitu bidang 

akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan yang lainnya. 

3.  Kegiatan pemerintahan di desa 

Ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, contohnya adalah seperti 

rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara adat yang dilaksanakan di 

desa wisata. 

4.  Promosi 

Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa 

atau kabupaten kawasan sekitar desa wisata harus sering mengundang 
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wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan promosi yang 

dilaksanakan. 

5.  Festival/pertandingan 

Secara berkala di desa wisata harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa 

menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut, contohnya  

mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. 

6.  Melakukan pembinaan terhadap organisasi warga 

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Padahal  mereka 

juga dapat diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka melalui 

organisasi kemasyarakatan dan untuk mengurangi pengangguran didesa.  

Menurut nuryanti (1993), terdapat tiga konsep utama dalam komponen desa 

wisata yaitu sebagai berikut : akomodasi, atraksi dan keindahan alam. 

Kajian teori komponen desa wisata menurut Gumelar (2010), 

menyebutkan komponen desa wisata harus mempunyai keunikan, keaslian, 

sifat khas Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa, Berkaitan 

dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik 

minat pengunjung, Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi 

prasarana dasar, maupun sarana lainnya
29

.  
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Meurut Putra (2006), harus memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya 

khas daerah setempat, Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan 

pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan 

wisata yang sudah dijual, Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, 

dan pelaku–pelaku pariwisata, seni dan budaya. Aksesibilitas dan infrastruktur. 

mendukung program Desa Wisata. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan 

kebersihan
30

. 

2.1.3 Pengembangan Desa Wisata 

Pengembangan Desa Wisata harus memperhatikan kemampuan dan 

tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan di kembangkan menjadi 

desa wisata. Hal ini di maksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan 

masyarakat yang dapat di manfaatkan dalam pengembangan desa wisata, 

menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Untuk 

mengetahui pnerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa 

wisata : 1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat 

setempat; 2) Pengembangan fisik yang di ajukan untuk meningkatkan kualitas 

llingkungan desa; 3) memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian; 4) 

Memberdayakan masyarakat desa; 5) Memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung berwawasan lingkungan.
31
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Menurut Gamal Suwantoro, unsur pokok yang harus ada untuk menunjang  

pengembangan  desa wisata meliputi lima unsur sebagai berikut
32

 : 

1. Obyek dan daya tarik wisata 

Umumnya daya tarik suatu obyek wisata didasarkan pada beberapa hal 

sebagai berikut : Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, 

indah, nyaman dan bersih, Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat 

mengunjunginya., Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka, 

Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang 

hadir, Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan 

alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya, Obyek wisata 

budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam 

bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung 

dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau. 

2. Prasarana wisata 

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya 

buatan manusia yang pasti dibutuhkan oleh wisatawan dalam 

kunujungannya di daerah tujuan wisata, seperti contohnya jalan, listrik, air, 

telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. 

3. Sarana Wisata 

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang disiapkan 

untuk melengkapi kebutuhan wisatawan dalam melakukan kunjungan 
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wisatanya. Contohnya dapat berupa hotel atau penginapan, biro perjalanan, 

alat transportasi, pusat pernak-pernik atau cindramata, rumah makan dan 

restoran serta sarana pendukung lainnya. 

4. Infrastruktur 

Infrastruktur  merupakan suatu keadaan yang   mendukung   fungsi   sarana   

dan prasarana wisata baik itu yang berupa suatu pengaturan maupun 

bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah contohnya seperti 

sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah, sumber 

listrik dan energi, sistem   jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi dan 

sistem keamanan atau pengawasan. 

5. Masyarakat 

Ada tiga faktor yang terdapat di dalam masyarakat yaitu dari masyarakat 

sekitar obyek pariwisata,  lingkungan yang merupakan lingkungan  alam  di  

sekitar  obyek pariwisata, dan budaya yang ada pada masyarakat di dalam 

lingkungan pariwisata. 

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata 

karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada 

komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. 

Dilain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan 

suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait 

mengait, karena keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada 

tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal, Wearing (2001) 
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Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting 

dalam pengembangan desa wisata secara keseluruhan tahapan mulai dari tahap 

perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi karena masyarakat lokal 

berkedudukan sama penting dengan pemerintah  dan swasta sebagai salah satu 

pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.   

Soebagyo dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat khususnya 

untuk pengembangan desa wisata, beberapa permasalahan yang wajib 

dipertimbangkan adalah masalah tentang partisipasi, pengambilan keputusan, 

pembangunan kapasitas masyarakat, dan akses yang dilaksanakan ke pasar 

wisata. Dalam menyususn gagasan atau konsep kerja pembangunan sebuah 

desa menjadi desa wisata dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu
33

: 

1.    Pendekatan Pasar dalam Pengembangan Desa Wisata 

a.  Melalui Interaksi tidak langsung 

Model pengembangan ini didekati dengan cara desa mendapatkan manfaat 

tanpa harus interaksi langsung dengan wisatawan contohnya, penulisan 

buku-buku tentang desa yang sedang berkembang, kehidupan desa, 

arsitektur tradisional, sejarah, dan sebagainya. 

b.  Melalui Interaksi setengah langsung 
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Bentuk-bentuk dengan one way trip yang dilakukan oleh wisatawan, 

kegiatan meliputi kegiatan makan dan melakukan kegiatan bersama 

penduduk serta kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat 

akomodasinya. 

c.  Melalui Interaksi langsung 

Pengunjung dimungkinkan untuk tinggal dan bermalam pada jenis-jenis 

penginapan yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang ditimbulkan 

dapat dhandle dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan 

potensi masyarakat. 

2.  Pendekatan Fisik Pengembangan Desa 

Pendekatan ini adalah solusi yang sering digunakan untuk 

mengembangkan suatu desa melalui sektor pariwisata dengan 

menggunakan standar khusus dalam mengendalikan perkembangan dan 

menerapkan suatu kegiatan pengembangan dan pelestarian. 

a.    Mengembangkan dan melestarikan rumah yang memiliki nilai budaya 

dan arsitektur yang tinggi serta mengubah fungsi rumah dari tempat 

tinggal menjadi suatu museum desa untuk menghasilkan keuntungan 

yang dapat digunakan untuk perawatan dari rumah tersebut. 

b.    Menyediakan lahan baru untuk mengontrol perkembangan penduduk 

desa tersebut dan mengembangkan lahan tersebut sebagai kawasan 

pariwisata dengan berbagai fasilitas wisata. 
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c.    Mengembangkan beberapa bentuk akomodasi di dalam kawasan desa 

tersebut yang dijalankan oleh masyarakat desa sebagai industri skala 

kecil. 

2.2 PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (Community Based Tourism) 

2.2.1 Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat  

Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah suatu pariwisata dimana 

masyarakat sebagai obyek utama, pada pengembangan pariwisata berbasis 

masyarakat, masyarakat memilki peran di semua sektor pembangunan baik 

sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pengawas maupun 

evaluator. Akan tetapi meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat 

menekankan pada faktor masyarakat sebagai pelaku utama, peran lainya seperti 

peran dari pemerintah dan swasta diperlukan. Masyarakat yang tinggal dan 

menetap di daerah tujuan wisata memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendorong keberhasilan pembangunan pariwisata di daerahnya.
34

 

Menurut I Gede Ardika, konsep CBT menjelaskan bahwa masyarakat bukan 

lagi menjadi obyek pembangunan saja akan tetapi sebagai penentu 

pembangunan itu sendiri, masyarakat akan mampu bangkit sendiri dari 

kemiskinan dan mengurangi tingkat ketergantungan pada faktor diluar. 

Sedangkn menurut Demartoto dan Sugiarti, menjelaskan CBT  sebagai 
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pembangunan pariwisata dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat.  

2.2.2 Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu 

konsep yang menjelaskan tentang pentingnya peranan komunitas dalam 

pembangunan pariwisata atau biasa disebut dengan Community Based 

Tourism (CBT). Secara konsep, prinsip dasar pembangunan pariwisata berbasis 

masyarakat merupakan dengan menempatkan masyarakat sebagai komponen 

utama yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam berbagai 

macam kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat dari kepariwisataan 

seluruhnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat, dimana masyarakat atau 

penduduk setempat memiliki peranan penting dan utama dalam pengambilan 

keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan 

lingkungan mereka.
35

 

Pariwisata berbasis masyarakat (community bassed tourism) dikembangkan 

berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara berbagai pihak lain yang terlibat 

dalam pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta serta masyarakat. 

Secara konsep, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lebih 

menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat dan 

untuk masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari 
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kegiatan perencanaan, pembanguna pengelolaan serta pengembangan sampai 

dengan monitoring dan evaluasi, masyarakat wajib dilibatkan secara aktif dan 

diberi kesempatan untuk berperan didalamnya karena tujuan akhir adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat. 

Natori dalam Aronggear (2008) menjelaskan konsep pembangunan 

pariwisata berbasis masyarakat lebih menekankan kepada 3 hal yaitu: 1)  

terpeliharanya  mutu serta kelanjutan dari sumber  daya  alam  dan budaya atau 

keseimbangan, 2) meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat lokal, 3) dan 

terpenuhinya kepuasan wisatawan. Dalam hal ini masyarakat lokal sebagai  

komponen utama dalam  pembangunan  pariwisata  berbasis  masyarakat, 

karena masyarakat yang paling paham dan mengerti potensi di wilayahnya, 

sehingga pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan akan sesuai 

dengan keinginan masyarakat yaitu oleh, dari dan untuk masyarakat.
36

 

2.2.3 Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Menurut Suansri (2003) ada beberapa prinsip dari community based tourism 

yang harus dilakukan, prinsip tersebut antara lain sebagai berikut
37

 : 

1.    Mengenali, mendukung, dan melakukan promosi kepemilikan masyarakat 

dalam pariwisata. 

2.    Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan pariwisata 

dalam berbagai aspek. 
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3.    Melaukan promosi kebanggaan terhadap komunitas yang bersangkutan. 

4.    Meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan. 

5.    Menjamin suatu keberlanjutan lingkungan. 

6.    Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya yang dimiliki masyarakat lokal. 

7.    Mengembangkan suatu pembelajaran lintas budaya. 

8.    Menghormati suatu perbedaan budaya dan martabat manusia. 

9.    Melakukan distribusi keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara adil 

dan rata kepada seluruh anggota masyarakat. 

10. Memberikan kontribusi dengan suatu presentase tertentu dari keuntungan 

yang diperoleh yang dapat digunakan untuk proyek pengembangan 

masyarakat. 

11. lebih Menonjolkan keaslian dari hubungan masyarakat dengan lingkungannya. 

Keterlibatan masyarakat lokal sebagai komponen utama dari prinsip 

pengembangan CBT, menurut Drake (1991) dapat dilaksanakan dalam tiga 

tahap, yaitu tahap perencanaan (planning stage), tahap pelaksanaan 

(implementation stage), serta dalam hal pemanfaatan keuntungan (share 

benefit) baik itu secara ekonomi maupun sosial budaya.
38
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1. Tahap perencanaan, pada tahap ini menempatkan masyarakat sebagai 

subjek pengembangan yang memilki peran aktif dalam tahap perencanaan. 

Tahap perencanaan dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai 

subjek serta meliputi tahap identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi 

potensi pengembangan, serta pengembangan alternatif rencana dan 

fasilitas. 

2. Tahap implementasi, bentuk partisipasi masyarakat terutama terkait 

dengan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program 

pengembangan atau pembangunan, pengelolaan objek atau usaha yang 

berkaitan langsung dengan kegiatan.  

3. Aspek pada dampak manfaat, bentuk keterlibatan masyarakat dapat 

terwujud melalui peran dan posisi masyarakat yang mendapatkan nilai 

manfaat yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial budaya, yang 

akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

lokal. 

Secara konseptual prinsip dasar pembangunan kepariwisataan berbasis 

masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai komponen utama 

melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aktifitas kepariwisataan, 

sehingga manfaat yang diperoleh dari kepariwisataan seluruhnya dapat 

diperuntukkan bagi masyarakat. target utama pengembangan kepariwisataan 

haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep Community Based 

Tourism lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata 

sebagai srategi untuk mengarahkan komunitas agar lebih berpartisipasi secara 
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aktif dalam pembangunan sebagai patner dalam industri pariwisata. Tujuan 

yang ingin dicapai adalah pemberdayaan sosial dan ekonomi komunitas 

tersebut serta meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada 

para wisatawan.
39

 

Kesimpulan yang diperoleh dari berbagai definisi tentang community 

based tourism (CBT) merupakan suatu obyek daya tarik wisata yang terwujud  

karena  adanya  inisiatif  dan  motivasi  dari  masyarakat  stempat, dikelola 

oleh masyarakat lokal, dan bertujuan mengkonservasi lingkungan budaya   

masyarakat tersebut,   serta   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat 

setempat. Inisiatif dan motivasi dari masyarakat lokal untuk membentuk 

sebuah partisipasi yang menggerakan CBT. Pengertian tersebut 

Memperlihatkan CBT sebagai sebuah bentuk industri pariwisata yang memiliki 

dampak berganda yang dapat menciptakan keterkaitan antar sektor yang 

terlibat baik langsung maupun tidak langsung serta mampu menggerakan 

ekonomi rakyat. 

2.3 MANAJEMEN PARIWISATA 

Pengelolaan pariwisata adalah pengendalian atau menyelenggarakan 

berbagai sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang pasti. 

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 
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ada.
40

 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.  

2.3.1 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
41

: 

1. Transportasi (infrastruktur) 
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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.  

2. 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 

wisata harus ada kegiatan wisata yang dapat dilakukan, ketiga di dalam obyek 

wisata harus ada sesuatu yang dapat dibeli. 

3. 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.  

4. 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.  
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Oleh karena itu menurut Oka Yoeti adanya suatu perencanaan sangat 

diperlukan dalam mengelola  pariwisata karena dengan adanya perencanaan 

yang baik, maka setiap anggota akan mengerti tujuan apa yang harus dicapai. 

2.3.2 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 

pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan.
42

 

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,sistem penunjang dan kepariwisataan. 

1. 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 
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kelompok sadar wisata yang akan mengurus segala sesuatunya termasuk daya 

tarik paariwisata.   

2. 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 baik dalam 

menentukan sarana dan prasarana apa yang akan digunakan untuk 

memudahkan kegiatan wisata yang akan dilakukan. 

3. 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. 

5. 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. 
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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.  

2.3.3   Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan atau penerapan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari 

kegiatan usaha, cara, teknik dan metode untuk menggerakkan para anggota 

organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk 

tercapainya organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan atau 

penerapan (actuating), dilakukan setelah suatu organisasi memiliki 

perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan mempunyai struktur 

organisasi termasuk tersedianya anggota sebagai pelaksana sesuai dengan 

kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. beberapa kegiatannya adalah 

melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi. 

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. 
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1.  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. 

2.  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. 

3.  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 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.  
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4.  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. 

2.3.4 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 lancer.  

Pengawasan adalah fungsi dari suatu manajerial dasar yang didesain untuk 

tujuan tertentu sesuai dengan tujuan kontrol yang diharapkan, sehingga 

manajer dapat mengetahui dan mnegontrol efektivitas sumber-sumber 

informasi yang ada dalam organisasinya, efektivitas aktifitas dari suatu 

kelompok, serta efektivitas aktifitas setiap personal anggota organisasinya.
43

 

Fungsi pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati dang mengawasi 
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pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila harus, 

dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Pengawasan yang baik merupakan pengawasan yang dapat segera 

melakukan evaluasi dari penyimpangan yang terjadi, sesaat dan setelah 

penyimpangan terjadi. Tujuan utama dari pengaawasan adalah untuk mencari 

dan memberitahu kelemahan yang dihadapi, ditujukan untuk menghindarkan 

dampak negatif.
44

 Kegiatan pengawasan ditujukan untuk mencegah 

permasalahan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan melakukan 

evaluasi dan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang 

sudah direncanakan. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan mengusahakan 

supaya pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana. 

Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai 

tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
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1. Destinasi 
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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. 

2. 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.  

3. Sistem Penunjang 

Sistem 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. 

4. 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 
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ada kekurangan dari infrastruktur pariwisata yang telah dilaksanakan. Oleh 

karena itu kegiatan pengawasan dan evaluasi sangatlah penting dalam hal ini. 


