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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang model pemberdayaan masyarakat 

berbasis kampung wisata tematik. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat yaitu : 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Gendis ViandaOktavianti 

Mameru (Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang) dengan judul penelitian “Dampak 

Implementasi Program CSR PT.Indana Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat 

Kampung Jodipan Kecamatan Blimbing, Kota Malang”. Penelitian tersebut 

mengangkat permasalahan tentang dampak implementasi program CSR PT.Indana 

terhadap perubahan sosial warga kampung Jodipan dengan hasil bahwa dampak 

dari implementasi program CSR PT.Indana ini terjadi diberbagai aspek yaitu 

aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya/etika. Namun implementasi 

program CSR yang diberikan hanya terbatas pada pemberian cat saja. Tidak ada 

program jangka panjang yang dapat memberdayakan masyarakat Jodipan agar 

lebih mandiri lagi. . Penelitian yang dilakukan oleh Gendis memiliki persamaan 

lokasi penelitian dengan peneliti, hanya saja memiliki perbedaan tentang fokus 

masalah, peneliti lebih fokus pada penindaklanjutan dari hasil penelitian oleh 

Gendis, peneliti lebih meneliti model pemberdayaan yang ada di kampung warna-

warni Jodipan dengan basis pengembangan kampung wisata tematik. 
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Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Kesi Widjajanti (Mahasiswa 

Universitas Semarang Fakultas Ekonomi) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan 

volume 12, nomor 1, Juni 2011, yang dilakukan pada tahun 2010 dengan judul 

penelitian “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Proses Pemberdayaan 

Modal Manusia dan Modal Fisik”. Penelitian  dengan rumusan masalah tentang 

bagaimana meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui proses modal manusia 

dan modal fisik dengan hasil penelitian bahwa pemberdayaan menginginkan 

pengembangan modal manusia,dan akan lebih baik lagi jika pemberdayaan 

didukung oleh pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan.Penelitian yang 

dilakukan oleh Kesi Widjajanti memiliki persamaan dengan peneliti yaitu tentang 

model pemberdayaan masyarakat namun bedanya Kesi lebih fokus terhadap cara 

meningkatkan keberdayaan masyarakat tersebut sedangkan peneliti lebih fokus 

terhadap dampak dari model pemberdayaan tersebut terhadap kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat Jodipan. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ayundari (Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi) yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul penelitian 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Bhakti Manunggal (di 

Dusun Tulung Desa Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta) dengan rumusan 

masalah penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan 

oleh Kelompok Bhakti Manunggal serta dampak yang dihasilkan dari adanya 

pemberdayaam tersebut.Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

pemberdayaan dilakukan secara mandiri dan bekerjasama dengan pemerintah 

desa. Pemberdayaan tersebut diawali dengan penyusunan program kegiatan, 
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peningkatan sumber daya manusia, permodalan, dan juga kegiatan usaha 

pengolahan ketela yang kemudian menimbulkan dampak positif dan juga negatif, 

dampak positif yang timbul yaitu memiliki sumber pendapatan, kemampuan 

dalam pengambilan keputusan dan memiliki kemandirian dalam pengelolaan 

uang, dampak negatif yang timbul yaitu menjadikan waktu bertemu anak dengan 

orang tuanya kurang cukup bertemu. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna 

Ayundari hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

tentang pemberdayaan dan dampaknya hanya saja bedanya adalah lokasi 

penelitian dan fokusnya. Ratna Ayundari melakukan penelitian di dusun Tulung 

desa Srihardono kota Yogyakarta dengan fokus pemberdayaan ekonomi 

masyarakat sedangkan peneliti melakukan penelitian di kelurahan Jodipan 

tepatnya daerah Kampung Warna-Warni Jodipan kota Malang dengan fokus tidak 

hanya pada pemberdayaan ekonomi tetapi fokus terhadap keseluruhan model 

pemberdayaan yang ada di KWJ. 

 

B. Konsep Pemberdayaan 

1. Power dan Empowerment 

Konsep pemberdayaan (empowerment) mulai tampak ke permukaan 

sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 

1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan 

aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme.Disusul 

kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, 

termasuk didalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah 

Frankurt.Bermunculan pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, 
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antikemapanan, gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, 

dan civil society, Pranarka dan Vidhyandika (dalam Hikmat, 2010) 

Pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual bersifat zero-

sum, maksudnya, proses pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya power 

kelompok terhadap kelompok lainnya.Weber mendefinisikan power sebagai 

kemampuan seseorang/individu/kelompok untuk mewujudkan keinginannya, 

kendatipun terpaksa menentang lainnya.Jika keadaan seperti itu, istilah 

pemberdayaan yang disamakan dengan power harus dinegosiasikan sebagai 

strategi untuk mengadakan reformasi sosial, Craig dan Mayo (dalam Hikmat, 

2010). 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) 

berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk 

pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka 

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya; (b) 

menjangkau sumber-sumber produktif; (c) berpartisipasi dalam proses 

pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli 

mengemukakan definisi pemberdayaan berdasarkan tujuan, proses, dan cara-cara 

pemberdayaan  dalam buku milik Suharto (2010 :210-224): 

 Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995) 

 Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 
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kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, 

et.al., 1994) 

 Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987) 

 Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 

kehidupannya (Rappaport, 1984). 

Bagan 2.1 

Relasi Antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rukminto,2008 : 79-80 
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subyek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan 

kepariwisataan secara berkelanjutan”. 

3. Model Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, peneliti 

membutuhkan kajian mengenai model pemberdayaan masyarakat sehingga dapat 

menunjang pengetahuan peneliti ketika dilapangan. Untuk memenuhi hal tersebut 

peneliti menggunakan acuan model pemberdayaan masyarakat dari Rothman dan 

Tropman. 

 Rothman, Tropman dan Erlich (dalam Rukminto, 2001 : 35) 

mengemukakan bahwa mereka melihat Intervensi makro mencakup model 

intervensi ‘pengembangan masyarakat lokal’ (locality development), ‘perencanaan 

sosial’ (Social Planning), ‘aksi sosial’ (social action), ‘kebijakan sosial’ (social 

policy), dan ‘administrasi dan manajemen’ (administration and management). 

Namun dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan pada level komunitas, 

Rothman menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat melalui 

beberapa model yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan 

kebijakan sosial, dan aksi sosial. 

 Pada awalnya Rothman, Tropman dan Erlich mengungkapkan pandangan 

mengenai pengorganisasian masyarakat (yang selanjutnya disebut sebagai 

intervensi komunitas) yang merupakan gabungan dari lima model intervensi yang 

memiliki 11 kategori/indikator. Kemudian pada edisi ke lima tahun 1995, 

Rothman memasukkan elemen baru dan mengemukakan perubahan istilah yang 

terkait dengan 3 model intervensi. Pertama, Rothman mengganti istilah 

‘pengorganisasian Masyarakat’ dengan ‘Intervensi Komunitas’.Kedua, 
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menggunakan istilah ‘pendekatan’ untuk menggambarkan ‘Model 

Intervensi’.Ketiga, menggabungkan model (pendekatan) intervensi ‘kebijakan 

sosial’ dan ‘Perencanaan Sosial’ menjadi satu model intervensi yaitu pendekatan 

perencanaan dan kebijakan sosial. Keempat, ditambahnya satu variabel lagi untuk 

melihat perbedaan antara ke tiga model (pendekatan) intervensi yaitu 

‘pemanfaatan pemberdayaan’. 

 

Tabel 2.1 

Tiga Model (Pendekatan) Intervensi Komunitas menurut Rothman dan 

Tropman 

 

 Model A 

(Pengembangan 

Masyarakat 

Lokal) 

Model B 

(Perencanaan dan 

Kebijakan Sosial) 

Model C 

(Aksi Sosial) 

1. Kategori tujuan 

tindakan terhadap 

masyarakat 

Kemandirian; 

pengembangan 

kapasitas dan 

pengintegrasian 

masyarakat (tujuan 

yang 

dititikberatkan 

pada proses = 

process goals) 

Pemecahan 

masalah dengan 

memperhatikan 

masalah yang 

penting yang ada 

pada masyarakat 

(tujuan 

dititikberatkan 

pada tugas = task-

goals) 

Pergeseran 

(pengalihan) 

sumber daya dan 

relasi kekuasaan; 

perubahan 

institusi dasar 

(task ataupun 

process goals) 

2. Asumsi mengenai 

struktur komunitas 

dan kondisi 

permasalahannya 

Adanya anomie 

dan ‘kemurungan’ 

dalam masyarakat; 

kesenjangan relasi 

dan kapasitas 

dalam 

memecahkan 

masalah secara 

demokratis; 

komunitas 

berbentuk 

Masalah sosial 

yang 

sesungguhnya; 

kesehatan fisik dan 

mental, perumahan 

dan rekreasional. 

Populasi yang 

dirugikan; 

kesenjangan 

sosial, 

perampasan hak, 

dan ketidakadilan 
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tradisional statis. 

3. Strategi perubahan 

dasar 

Pelibatan berbagai 

kelompok warga 

dalam menentukan 

dan memecahkan 

masalah mereka 

sendiri 

Pengumpulan data 

yang terkait 

dengan masalah, 

dan memilih serta 

menentukan 

bentuk tindakan 

yang paling 

rasional. 

Kristalisasi dari 

isu dan 

pengorganisasian 

massa untuk 

menghadapi 

sasaran yang 

menjadi ‘musuh’ 

mereka 

4. Karakteristik taktik 

dan tehnik perubahan 

Konsensus; 

komunikasi antara 

kelompok 

kepentingan dalam 

masyarakat 

(komunitas); 

diskusi kelompok 

Konsensus atau 

konflik 

Konflik atau 

kontes; 

konfrontasi; aksi 

yang bersifat 

langsung, 

negosiasi 

5. Peran praktisi yang 

menonjol 

Sebagai Enabler  

katalis, 

koordinator, orang 

yang mengajarkan 

keterampilan 

memecahkan 

masalah dan nilai-

nilai etis 

Pengumpulan dan 

penganalisis data, 

pengimplementasi 

program, dan 

fasilitator 

Aktivis, advokat; 

agitator, pialang, 

negosiator, 

partisan 

6. Media perubahan Manipulasi 

kelompok kecil 

yang berorientasi 

pada 

terselesaikannya 

suatu tugas 

(smalltask 

oriented groups) 

Manipulasi 

organisasi formal 

dan data yang 

tersedia 

Manipulasi 

organisasi massa 

dan proses-proses 

politik 

7. Orientasi terhadap 

struktur kekuasaan 

Anggota dari 

struktur kekuasaan 

bertindak sebagai 

kolaborator dalam 

suatu ‘ventura’ 

yang bersifat 

umum 

Struktur kekuasaan 

sebagai ‘pemilik’ 

dan ‘sponsor’ 

(pendukung) 

Struktur 

kekuasaan sebagai 

sasaran eksternal 

dari tindakan yang 

dilakukan; mereka 

yang memberikan 

‘tekanan’ harus 

dilawan dengan 

memberikan 

‘tekanan’ balik. 
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8. Batasan definisi 

sistem klien dalam 

komunitas 

(konstituensi) 

Keseluruhan 

komunitas 

geografis 

Keseluruhan 

komunitas atau 

dapat pula suatu 

segmen dalam 

komunitas 

(termasuk  

komunitas 

fungsional) 

Segmen dalam 

komunitas 

9. Asumsi mengenai 

kepentingan dari 

kelompok-kelompok 

di dalam suatu 

komunitas 

Kepentingan 

umum atau 

permufakatan dari 

berbagai 

perbedaan 

Permufakatan 

kepentingan atau 

konflik 

Konflik 

kepentingan yang 

sulit dicapai kata 

mufakat; 

kelangkaan 

sumber daya 

10. Konsepsi mengenai 

populasi klien 

(konstituensi) 

Warga masyarakat Konsumen 

(pengguna jasa) 

‘korban’ 

11. Konsepsi mengenai 

peran klien 

Partisipan pada 

proses 

interaksional 

pemecahan 

masalah 

Konsumen atau 

resipien (penerima 

pelayanan) 

Employer, 

konstituen, 

anggota 

12. Pemanfaatan 

Pemberdaya

an 

(pemberday

aan 

digunakan 

untuk) 

Mengembangkan 

kapasitas 

komunitas untuk 

mengambil 

keputusan 

bersama; serta 

membangkitkan 

rasa percaya diri 

akan kemampuan 

masing-masing 

anggota 

masyarakat 

Mencari tahu dari 

para pengguna jasa 

tentang layanan 

apa yang mereka 

butuhkan; serta 

memberi tahu para 

pengguna jasa 

tentang pilihan 

jasa yang ada 

Meraih kekuasaan 

objektif bagi 

mereka yang 

‘tertindas’ agar 

dapat memilih dan 

memutuskan cara 

yang tepat guna 

melakukan aksi; 

serta 

membangkitkan 

rasa percaya diri 

pasrtisipan akan 

kemampuan 

mereka 

Sumber : Rukminto, 2001 : 57-59 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rothman dan Tropman mengungkap 

perbedaan ketiga model tersebut menggunakan 12 variabel, berikut penjelasannya 

(Rukminto, 2001 : 45-56): 

1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat 
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Terlihat dalam tabel bahwa terdapat dua tujuan utama terkait dengan 

pengorganisasian masyarakat yaitu yang pertama lebih mengacu pada ‘tugas’ 

dan yang lainnya lebih mengacu pada ‘proses’. Kategori tujuan yang 

berorientasi pada tugas yaitu model B, lebih menekankan pada penyelesaian 

tugas-tugas mereka atau pemecahan masalah yang mengganggu fungsi sistem 

sosial misalnya penyediaan jenis layanan yang baru atau pembuatan terobosan 

dalam bidang perundang-undangan sosial. Sedangkan tujuan yang berorientasi 

pada proses yaitu model A dan model C, lebih menekankan pada perluasan 

dan pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan relasi kerja sama 

dalam komunitas dan menstimulasi masyarakat agar mempunyai minat dan 

partisipasi yang luas terhadap isu-isu sosial dalam komunitas. 

2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya 

Pada Model A : komunitas seringkali dipandang sebagai ikatan tradisional 

yang dipimpin oleh kelompok kecil pemimpin konvensional dan terdiri dari 

populasi yang buta huruf dan memiliki kesenjangan dalam keterampilan 

memecahkan masalah serta pemahaman mengenai proses demokrasi. 

Pada Model B :seorang perencana sosial lebih melihat komunitas sebagai 

sejumlah kondisi masalah sosial inti yang bersifat khusus dengan kepentingan 

tertentu seperti masalah perumahan, pengangguran ataupun kesehatan. 

Pada Model C : seorang praktisi aksi sosial memiliki cara berpikir yang 

berbeda, mereka lebih melihat komunitas sebagai hirarki dari previllage dan 

kekuasaan. Target dari mereka adalah mereka yang tidak mendapat keadilan, 

mendapat tekanan, diabaikan dan sebagainya. 

3. Strategi perubahan dasar 
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Pada Model A : strategi perubahan dasar dicirikan dengan ungkapan ‘marilah 

kita bersama-sama’. Dari ungkapan tersebut terlihat akan adanya upaya 

mengembangkan keterlibatan warga sebanyak mungkin dalam menentukan 

kebutuhan dan memecahkan masalah mereka. 

Pada Model B : startegi dasar dicirikan dengan ungkapan ‘marilah kita 

kumpulkan’. Seorang perencana biasanya berusaha untuk mengumpulkan 

fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi sebelum mereka memilih 

tindakan paling rasional dan tepat dilakukan. 

Pada Model C : strategi dasar terlihat dari ungkapan ‘mari kita mengorganisir 

diri agar dapat melawan’. Ungkapan tersebut merupakan kristalisasi isu-isu 

yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian membuat masyarakat 

mengenali ‘musuhnya’. 

4. Karakteristik taktik dan tehnik perubahan 

Pada Model A : taktik lebih ditentukan pada pencapaian konsensus. Hal ini 

biasanya dilakukan melalui komunikasi dan proses diskusi yang melibatkan 

berbagai macam individu maupun kelompok 

Pada Model B : taktik dan teknik yang sangat berperan adalah teknik 

pengumpulan data dan keterampilan untuk menganalisis, bisa juga taktik 

konsensus maupun konfik, tergantung pada hasil analisis. 

Pada Model C : para praktisi aksi sosial lebih menekankan pada taktik konflik 

dengan cara melakukan konfrontasi dan aksi langsung. 

5 Dan 6. Peran praktisi dan Media Perubahan 

Pada Model A :peran yang dilakukan lebih banyak mengacu pada peran 

sebagai enabler yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan 
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kebutuhan mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat 

menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Media 

perubahannya adalah melalui kreasi dan manipulasi (positif) kelompok kecil 

yang berorientasi pada tugas. 

Pada Model B : peran yang biasa digunakan adalah peranan sebagai expert 

(pakar) yang lebih menekankan pada penemuan fakta, implementasi program, 

dan relasi dengan birokrasi. Media perubahannya adalah manipulasi organisasi 

seperti juga dengan pengumpulan data dan analisis data. 

Pada Model C :peran yang dilakukan lebih mengarah pada peran sebagai 

advokat dan aktivis. Media perubahannya adalah dengan menciptakan dan 

memanipulasi pengorganisasian dan pergerakan massa untuk mempengaruhi 

politis. 

7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan 

Pada Model A : struktur kekuasaan sudah tercakup di dalam konsepsi 

mengenai komunitas itu sendiri. Setiap segmen komunitas dianggap sebagai 

bagian dari sistem klien. Anggota dari struktur kekuasaan diposisikan sebagai 

kolaborator dari ventura yang bersifat umum. Oleh karena itu hanya tujuan 

yang dapat memunculkan kesepakatan yang saling menguntungkan lah yang 

dapat diterima dan relevan sedangkan tujuan yang terlalu mencerminkan 

kepentingan segmen tertentu sering kali tidak diterima. 

Pada Model B : struktur kekuasaan biasanya muncul sebagai sponsor atau 

‘boss’ dari praktisi (perencana). Oleh karena itu Morris dan Binst-ock 

menyatakan bahwa sangatlah sulit bagi seseorang untuk membedakan antara 

para perencana dengan organisasi yang mempekerjakannya. 
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Pada Model C : struktur kekuasaan dianggap sebagai target eksternal dari 

suatu tindakan. Struktur kekuasaan seringkali dianggap sebagai kekuatan 

antitesis yang akan menekan klien (kelompok konstituen). 

8. Batasan definisi sistem klien dalam komunitas (konstituensi) 

Pada Model A :total komunitas biasanya didasarkan pada kesatuan geografis 

seperti Rukun Warga, Desa, Kota. 

Pada Model B : klien bisa merupakan kesatuan geografis tetapi dapat pula 

merupakan kesatuan fungsionalnya (misalnya kelompok tuna grahita, 

kelompok profesi dokter, kelompok pecinta buku, dsb) 

Pada Model C : klien biasanya merupakan segmen masyarakat yang 

membutuhkan bantuan. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok yang 

membutuhkan layanan tetapi tidak terjangkau oleh layanan tersebut; ataupun 

di tolak untuk mendapatkan layanan tersebut. 

9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu 

komunitas 

Pada Model A : berbagai kelompok dan faksi dalam masyarakat dilihat secara 

mendasar merupakan permufakatan yang responsif terhadap pengaruh dari 

persuasi yang rasional, komunikasi dan niat baik bersama. 

Pada Model B : tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat 

intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Pendekatan yang dilakukan lebih 

pragmatis dan berorientasi untuk menangani masalah tertent. Sehingga 

permufakatan ataupun konflik dapat ditolerir dalam pendekatan ini selama 

tidak menghalangi proses pencapaian tujuan. 
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Pada Model C : ada asumsi bahwa kepentingan dari masing-masing bagian 

dalam masyarakat sangat bervariasi dan sulit diambil kata mufakat sehingga 

seringkali cara-cara koersif harus dilaksanakan seperti melalui pemboikotan 

sebelum penyesuaian dapat terjadi. 

10. Konsepsi mengenai populasi klien (konstituensi) 

Pada Model A : klien dipandang sebagai warga yang sederajat yang memiliki 

kekuatan yang perlu diperhatikan tetapi belum semuanya dapat dikembangkan 

secara optimal dengan memfokuskan pada kemampuan klien. 

Pada Model B : klien dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan dan mereka 

akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari 

proses perencanaan. 

Pada Model C : klien lebih dilihat sebagai korban dari suatu sistem. 

11. Konsepsi mengenai peran klien 

Pada Model A : peran klien dikonsepsikan sebagai partisipan aktif dalam 

proses interaksional satu dengan yang lainnya. 

Pada Model B : klien memainkan peranan sebagai penerima pelayanan. Klien 

aktif menkonsumsi (menggunakan) layanan-layanan yang diberikan tetapi 

bukan dalam proses menentukan tujuan dan kebijakan. 

Pada Model C : klien biasanya merupakan ‘bawahan’ bersama dengan praktisi 

aksi sosial dan mereka berusaha ‘mendobrak’ sistem yang ada. 

12. Pemanfaatan pemberdayaan (pemberdayaan digunakan untuk) 

Pada Model A : pemberdayaan digunakan untuk mengembangkan kapasitas 

komunitas untuk mengambil keputusan bersama serta membangkitkan rasa 

percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyaralat 
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Pada Model B : pemberdayaan digunakan untuk mencari tahu dari para 

pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan, serta memberi tahu 

para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada. 

Pada Model C : pemberdayaan digunakan untuk meraih kekuasaan objektif 

bagi mereka yang’tertindas’ agar dapat memilih dan memutuskan cara yang 

tepat guna melakukan aksi, serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan 

akan kemampuan mereka. 

Dengan mengacu pada model (pendekatan) Intervensi Komunitas yang 

diungkapkan oleh Rothman dan Tropman, maka peneliti bermaksud untuk 

membandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan dengan memperhatikan ke 

dua belas variabel diatas. 

4. Pendekatan dalam pemberdayaan 

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan menurut Suharto 

(2010 : 67) dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan 5P yaitu : 

a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural 

yang menghambat 

b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka 



27 
 

c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,  menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan 

lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala 

jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh 

kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan 

e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. 

 

C. Konsep Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau 

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama, 

Suharto (2010 : 47). Pengertian masyarakat menurut Peter.L.Berger adalah suatu 

bagian-bagian yang membentuk kesatuan hubungan antar manusia yang bersifat 

luas.Marxberpendapat bahwa pengertian masyarakat merupakan hubungan 

ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan-kekuatan 
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produksi ekonomis seperti teknik dan karya.Harold. J.Laski, masyarakat itu adalah 

kelompok manusia yang bekerjasama dan hidup demi mencapai terkabulnya 

keinginan mereka bersama.Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang 

akan hidup berkolektif antara satu dengan yang lainnya. Kesatuan hidup 

kekolektifan tersebut biasa disebut dengan masyarakat. Dapat juga dikatakan 

bahwa masyarakat adalah sekumpulan peran-peran yang saling berinteraksi satu 

sama lain. Masyarakat ditentukan coraknya oleh kebudayaan yang dimiliki. 

Dalam berinteraksi, seseorang akan menggunakan pengetahuan budaya yang 

dimilikinya. Masyarakat terdiri dari komuniti lokal, komuniti pendatang, dan 

komuniti industri yang saling mempengaruhi, (Rudito, 2003). 

 

D. Konsep Wisata 

1. Pengertian Wisata dan Pariwisata 

Wisata menurut undang-undang no 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan 

didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan 

bersifat sementara, serta perjalanan itu sebagian atau seluruhnya bertujuan untuk 

menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan pariwisata segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (Yoeti, 2006 : 12). 

Menurut undang-undang no 10 tahun 2009 tantang Kepariwisataan, wisata 

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara. 
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Menurut peraturan presiden republik Indonesia no 63 tahun 2014 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia didalam mencari 

sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari 

perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru, hal tersebut dingkapkan 

oleh Robinson dan Murphy (dalam Pitana dan Gayatri, 2005 : 40). Pariwisata 

telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, ditandai oleh 

pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya. 

Jika dalam dokumen pemerintah menjelaskan pengertian wisata seperti 

diatas, maka ada juga beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para ahli 

diantaranya, menurut Murphy (dalam Pitana dan Gayatri, 2005 : 45), pariwisata 

adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, 

perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata 

ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. 

Menurut Gelgel (2006 : 22) mengatakan bahwa pariwisata adalah suatu 

kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta 

jasa-jasa lainnya yang terkait. Dalam aspek perdagangan pariwisata melibatkan 

berbagai aspek seperti aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, 

keamanan, dan aspek lainnya. 

Menurut Wahab (2003 : 5), pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, 

yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal 

kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor 
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produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Lagi pula pariwisata sebagai 

suatu sektor yang kompleks, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, 

seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cinderamata, penginapan 

dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri. 

Robert McIntosh bersama Shashikant Gupta mencoba mengungkapkan 

bahwa pariwisata adalah “gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah serta masyarakat, tuan rumah 

dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung 

lainnya.” (Pendit, 2006 : 34). 

Melihat batasan yang begitu luas dan beragam, Richardson dan Fliker 

(dalam Pitana dan Gayatri, 2005 :45) membedakan batasan pariwisata atas dua, 

yaitu batasan konseptual dan batasan teknis. Batasan konseptual digunakan untuk 

memahami pariwisata secara konseptual dan pemahaman akademis, sedangkan 

batasan teknis digunakan untuk kepentingan pengumpulan statistik.Meskipun ada 

variasi batasan mengenai pariwisata, ada beberapa komponen pokok yang secara 

umum disepakati didalam memberikan batasan mengenai pariwisata (khususnya 

pariwisata internasional), yaitu : (1) Traveler, yaitu orang yang melakukan 

perjalanan antar dua atau lebih lokalitas; (2) Visitor, yaitu orang yang melakukan 

perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 

bulan, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk 

mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan; (3) Tourist, yaitu 

bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di 

daerah yang dikunjungi. 
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2. Jenis Pariwisata 

Menurut Pendit (2006 : 37-42) terdapat 15 jenis pariwisata yaitu : 

a. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari 

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, 

budaya, dan seni mereka. 

b. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana iatinggal demi 

kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani. 

c. Wisata olahraga, yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolahraga 

atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olah 

raga di suatu tempat. 

d. Wisata komersial, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi 

pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial. 

e. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau 

mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar 

dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. 

f. Wisata politik, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik. 

g. Wisata konvensi, yaitu wisata yang dibangun dengan menyediakan fasilitas 

bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta atau 
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konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat 

nasional maupun internasional. 

h. Wisata sosial, yaitu pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah 

untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah 

untuk mengadakan perjalanan. 

i. Wisata pertanian, yaitu pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke 

proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya 

dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan 

untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya 

tanaman beraneka warna. 

j. Wisata maritim (marina) atau bahari, jenis wisata ini banyak dikaitkan 

dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih di danau, bengawan, pantai, teluk 

atau laut lepas. 

k. Wisata cagar alam, jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau 

biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur 

wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-

undang. 

l. Wisata buru, jenis ini banyak dilakukan di negeri yang memiliki daerah atau 

hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh 

berbagai agen atau biro perjalanan. 

m. Wisata pilgrim, jenis ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat 

istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 
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n. 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 dan 

kunjungan mereka. 

o. Wisata petualangan, seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum 

pernah dijelajahi. 

3. Dampak Sosial Pariwisata 

a. Dampak sosial ekonomi 

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal 

dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, Cohen (dalam Pitana dan 

Gayatri, 2005 : 109) yaitu: dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap 

pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap 

harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, dampak terhadap 

kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan 

dampak terhadap pendapatan pemerintah. 

Namun demikian, disamping berbagai dampak yang dinilai positif, 

hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak 

diharapkan (dampak negatif), seperti semakin memburuknya kesenjangan 

pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, 

hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumberdaya ekonomi, munculnya 

neo-kolonialisme atau neo-imperialisme, dan sebagainya yang tertuang dalam 

pemikiran Pitana dan Gayatri (2005 : 113). 

Masing-masing wisatawan memiliki kebiasaan, tingkah laku dan 

keinginan yang berbeda-beda bahkan bertolak belakang dengan tata cara hidup 
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(the way of life) masyarakat yang dikunjungi. Gejala ini dapat membuat sektor 

pariwisata menjadi sesuatu yang dianggap peka yang dapat mempengaruhi 

hubungan antarbangsa, hal tersebut diungkapkan oleh Yoeti (2006 : 131). Seperti 

yang dikemukakan oleh Yoeti, bahwa kebiasaan setiap wisatawan berbeda-beda 

antara satu dengan yang lain maupun anatara wisatawan dengan masyarakat lokal 

sehingga sangat berpotensi memiliki dampak yang negatif. 

Menurut World Tourism Organization (WTO) mengatakan bahwa 

pengaruh pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat disebabkan oleh tiga 

hal yaitu : (1) Polarization of the population, yakni penduduk setempat sudah 

terpolarisasi, perolehan pendapatan masyarakat tidak proporsional, kebanyakan 

penduduk ingin menjadi kaya secara mendadak dan berusaha memburu dolar 

dengan jalan pintas tanpa memiliki keterampilan yang berarti. (2) Breakdown of 

the family, yakni dengan masuknya wisatawan  asing yang silih berganti dan 

terjadinya intensitas pergaulan antara yang melayani dan yang diberikan 

pelayanan, timbul akses negatif demi memenuhi kebutuhan biologis masing-

masing. Pria asing mencari wanita setempat dan pemuda setempat menawarkan 

diri sebagai gigolo. (3) Development of the Attitudes of a Consumption-Oriented 

society; Incidence of phenomena of social pathology, yakni dalam hal ini 

pengaruh lebih parah lagi sebagai akibat berkembangnya tingkah laku masyarakat 

yang berorientasi pada konsumsi semata dan pengaruh penyakit masyarakat itu, 

maka muncullah pelacuran, kecanduan obat, perdagangan obat bius, mabuk-

mabukan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, menurut 

ungkapan Yoeti (2006 : 132-133). 
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b. Dampak sosial budaya 

Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata terhadap kehidupan 

sosial-budaya masyarakat, harus dilihat bahwa ada banyak faktor lain yang ikut 

berperan dalam mengubah kondisi sosial budaya tersebut, seperti pendidikan, 

media masa, transportasi, komunikasi, maupun sektor-sektor pembangunan 

lainnya yang menjadi wahana dalam perubahan sosial-budaya, serta dinamika 

internal masyarakat itu sendiri. 

Tata cara hidup yang bersifat tradisional dari suatu masyarakat 

merupakan salah satu potensi yang amat penting untuk ditawarkan pada para 

wisatawan. Namun kegiatan kepariwisataaan dapat menimbulkan masalah sosial 

dan budaya, terutama ditempat-tempat adanya perbedaan tingkat sosial, ekonomi, 

dan kebudayaan sebagai akibat tingkah laku penduduk setempat yang suka meniru 

tingkah laku wisatawan tanpa mengerti latar belakang kebudayaan bangsa lain, 

Yoety (2006 : 144). 

 

E. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata 

Di Indonesia sudah ada program nasional mengenai pemberdayaan 

masyarakat desa wisata yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri yang selanjutnya disebut dengan PNPM. Sedangkan menurut pengertian 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Pariwisata,  PNPM 

mandiri pariwisata adalah bagian dari PNPM mandiriyang pelaksanaannya 

melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku 

kepentingan dan pemberian bantuan langsung masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masayarakat dengan pembangunan kepariwisataan di 
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desa wisata, desa disekitar daya tarik wisata dan desa disekitar usaha pariwisata. 

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 

KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata pada bab 1 menyebutkan bahwa 

pariwisata mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat 

yaitu : 

a. In-situ, dalam industri pariwisata transaksi hanya dimungkinkan manakala 

wisatawan mendatangi/mengunjungi tempat dimana produk wisata 

dihasilkan, sehingga dampak positif pariwisata yang berupa pembelanjaan 

wisatawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Dengan kata 

lain pariwisata adalah instrumen program pemerataan dan penyebaran 

pertumbuhan yang sangat efektif 

b. Rantai nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjang, transaksi 

kepariwisataan akan mampu menumbuhkan rantai nilai tambah ke depan 

dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendongkrak 

kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar. 

c. Industri yang berbasis sumberdaya lokal (local resource based industry) 

karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada 

penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangat 

efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di 

daerah. 

Dalam latar belakang pedoman PNPM mandiri pariwisata juga disebutkan 

bahwa kegiatan PNPM mandiri pariwisata difokuskan pada pengembangan 

wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi, dan pengaruh unsur daya tarik 
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wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia 

maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak 

aktivitas kepariwisataan di desa wisata. 

Dalam bab 2 pada pedoman PNPM mandiri pariwisatadisebutkan bahwa 

PNPM mandiri pariwisata menggunakan 10 (sepuluh) pendekatan yaitu : 1) 

Pembangunan kepariwisataan berbasis pemberdayaan masyarakat; 2) 

Keberpihakan kepada miskin 3) Desentralisasi; 4) partisipatif; 5) Keadilan dan 

kesetaraan gender; 6) keswadayaan; 7) Keterpaduan program pembangunan; 8) 

Penguatan kapsitas kelembagaan; 9) Pembangunan pariwisata yang terintegrasi; 

10) Pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Selain pedoman PNPM mandiri pariwisata, terdapat pula pedoman 

Kelompok Sadar Wisata atau biasa disebut dengan Pokdarwis yang memiliki 

definisi kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para 

pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta 

berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam 

meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan 

memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Dalam pedoman pokdarwis, dijelaskan bahwa salah satu aspek mendasar 

bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya 

lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang dapat diakaitkan dengan perwujudan 

sadar wisata dan sapta pesona. Sadar wisata dalam hal ini digambarkan dalam 

bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam dua hal yaitu masyarakat 
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menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi 

tamu/wisata yang berkunjung; serta masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya 

untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu 

daerah tujuan wisata. Sapta pesona sendiri merupakan 7 (tujuh) pesona yang harus 

diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi 

berkembangnya kegiatan kepariwisataan. Ketujuh pesona yang dimaksud adalah 

aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. 

Contoh keberhasilan pengembangan desa wisata dapat kita lihat di daerah 

wisata Kembangarum, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pernah dijadikan 

penelitian oleh mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, fakultas 

Teknik, Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

keberhasilan pengembangan desa wisata tersebut dapat dicapai karena faktor 

dominan dari tim kreatif desa setempat. Tim kreatif yang terdiri dari perwakilan 

masyarakat lebih dominan untuk memperkuat wisata alam, edukasi dan budaya 

yaitu dengan pengembangan atraksi (baik secara fisik maupun pelatihan dan 

inovasi). Segala bentuk organisasi dan komunitas dari luar daerah yang ingin 

berperan serta dalam usaha pengembangan desa wisata tersebut juga turut andil 

dalam tercapainya pengembangan desa wisata tersebut namun keseluruhan tetap 

melalui satu pintu pemasaran yaitu tim kreatif. Keberhasilan tersebut tidak 

terlepas dari dukungan kuat dana dari PNPM mandiri pariwisata dan juga upaya 

promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. Masyarakat memanfaatkan daya tarik tersebut 

dengan menjadi pelaku wisata yang diarahkan dan dibawah pengelolaan tim 
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kreatif dengan menjadi guide, kesenian, UMKM, kuliner dan penyedia Homestay. 

(Purbasari dan Asnawi. Dalam Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 3 2014). 

Menurut Prabawati dan Asnawi (dalam Jurnal Teknik PWK Volume 2 

Nomor 3 2013) menyebutkan ada beberapa faktor dalam keberhasilan 

pengembangan desa wisata. Dari hasil penelitian tersebut mereka mengungkapkan 

bahwa terdapat faktor-faktor keberhasilan dari Community Based Tourism dalam 

pengembangan desa wisata adalah : 

a. Keunikan lokasi merupakan daya tarik utama yang menyebabkan terjadinya 

aktivitas pariwisata. Keunikan lokasi ini dapat berupa daya tarik fisik alam, 

sejarah dan budaya. 

b. Pelibatan masyarakat sebagai pelaku wisata utama 

c. Fasilitasi dana berdasarkan embrio pelaku wisata. Embrio yang dimaksud 

adalah pengembanagan dan fasilitasi dana PNPM mandiri pariwisata sesuai 

dengan aktivitas yang berkembang di desa wistata tersebut. 

d. Tokoh penggerak merupakan orang-orang yang memiliki peran besar dalam 

menggerakkan masyarakat luas untuk ikut terlibat dalam usaha 

kepariwisataan. Tokoh penggerak harus dapat memimpin. 

e. Link merupakan hubungan kemitraan yang terjalin dengan stake holder 

penting yang memiliki andil dalam pengembangan desa wisata seperti 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 


