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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini peneliti akan memaparkan konsep pengelolaan kampung 

wisata di Kota Malang, khususnya memaparkan mengenai model kerjasama 

pengelolaan kampung wisata berbasis masyarakat di Kampung Wisata Warna- 

Warni Jodipan Kota Malang.  Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

ditetapkan maka perlu diuraikan beberapa batasan pengertian yang relevan 

sebagai dasar dalam melakukan pembahasan. Adapun konsep yang akan disajikan 

dalam bab ini adalah menerangkan hubungan antara beberapa konsep yang 

digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam bab ini juga 

disajikan beberapa temuan-temuan dari penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan atau variabel penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan 

sebagai dasar dalam pembahasaan sebagai berikut : 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari adanya hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan 

kajian. Hasil-hasil penelitian yang disajikan perbandingan tidak terlepas dari 

topik penelitian yaitu mengenai pengelolaan kampung wisata dengan 

menggunakan konsep Co-Production yang berbasis masyarakat. 

Safitri dan Andari dalam penelitiannya menyatakan bahwa Bandung 

merupakan salah satu kota yang saat ini menjadi perhatian karena menerapkan 
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berbagai macam program dan dalam menerapkan program-program tersebut 

pemerintah Kota Bandung mencoba untuk melibatkan masyarakat agar ikut 

berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan publik. Namun ada beberapa 

kelemahan dalam program-program tersebut yang kemudian menurut Nedham 

dengan menggunakan konsep Co-Production maka program-program tersebut 

akan mendapatkan hasil yang maksimum.26 Hal tersebutlah yang kemudian 

menjadi dasar dalam penelitian ini terkait pengelolaan kampung wisata berbasis 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Berry, Nulhaqim, 

Wibowo27 mengenai Kampung Wisata Kreatif  Dago Pojok mengungkapkan 

bahwa di dalam pengelolaan maupun pengembangan kampung wisata maka 

diperlukannya aspek-aspek prasyarat partisipasi. Dalam pelaksanaannya, 

prasyarat untuk berpartisipasi ini telah tersedia dan partisipasi masyarakat dalam 

berbagai jenis telah berjalan guna mendukung sebuah keberhasilan dan 

kelancaran dari program tersebut. Pada program Kampung Wisata Kreatif Dago 

Pojok ini, prasyarat partisipasinya meliputi kesempatan dan kemampuan serta 

keinginan telah tersedia melalui keterlibatan masyarakat sehingga tercipta suatu 

situasi yang sejalan dengan prasyarat tersebut. Adanya kesempatan masyarakat 

untuk berpartisipasi ini dapat dilihat dari adanya waktu yang telah dimiliki oleh 

masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pengembangan program 

tersebut. Kemudian kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dilihat 

                                                           
26  Safitri & Andari, “Pengembangan Co-Production : Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi  

    Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. Jurnal wacana kinerja, Vol 18 Edisi 1,  

    2015 
27  B.Choresyo, S. A. Nulhaqim, & H. Wibowo, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan  

    Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok.” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada  

    Masyarakat. Vol. 4 No. 1, 2017 
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dari kemampuan-kemampuan yang berupa fisik, mental dan juga materi yang 

dimiliki oleh masyarakat untuk dapat membantu dalam pelaksanaan program. 

Kemampuan fisik ini berupa keahlian, tenaga, dan keterampilan. Kemampuan 

mental berupa kemampuan berpikir, pemberian ide atau pendapat, dan juga 

sikap dalam berperilaku. Kemampuan materi dapat dilihat dari tingkat ekonomi 

masyarakatnya. Sedangkan keinginan msyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program ini dapat terwujud dari adanya motivasi dari dalam maupun luar dari 

individu masyarakat. 

Terpenuhinya prasyarat partisipasi pada Kampung Wisata Kreatif Dago 

Pojok ini memberikan berbagai jenis partisipasi dalam mendukung pelaksanaan 

programnya. Adapun jenis partisipasinya yang dilihat pada penelitian ini yaitu 

partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi dalam 

bentuk barang dan uang. 

Kemudian Prabowo, Hamid, Prasetya28 melakukan penelitian mengenai 

Analisis Partispasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada 

Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Pada hasil analisisnya 

mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata 

di Pujon Kidul masih belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan 

masih rendahnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan motivasi dan 

masih terkendalanya oleh pekerjaan masyarakat Pujon Kidul yang diluar desa 

tersebut sehingga hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat partisipasi aktif 

masyarakat yang tergolong rendah dalam proses pengembangannya. 

                                                           
28  Prabowo, Hamid & Prasetya, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa  

    Wisata (Studi pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Jurnal  

    Administrasi Bisnis. Vol. 33 No. 2, 2016 
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Penelitian mengenai faktor penghambat seperti rendahnya kualitas 

sumber daya manusia juga dilakukan oleh Radiantoro dan Darmawan29 pada 

Objek Wisata Kampung Coklat Kabupaten Blitar. Keduanya mengatakan bahwa 

masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Hal 

tersebut dikarenakan ketika awal perekrutan karyawan tidak didukung oleh 

kemampuan kompetensi yang dibutuhkan. 

Maka untuk mengatasi rendanya kualitas sumber daya manusia pada 

proses pengelolaan Kampung atau Desa Wisata, Purmada, Wilopo, Hakim 30 

menyajikan penelitian mengenai Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif 

Commuinty Based Tourism pada Desa Wisata Gubuklakah Kabupaten Malang. 

Purmada, Wilopo, dan Hakim mengungkapkan bahwa terdapat pengelolaan 

sumber daya manusia di Desa Wisata Gubuklakah seperti adanya beberapa 

pengembangan sumber daya manusia yang telah diikuti oleh Ladesta 

Gubuklakah. Pengembangan ini diantaranya Pertama, pelatihan bahasa Inggris 

yang dilaksanakan oleh internal dari Ladesta Gubuklakah. Kedua, pelatihan yang 

bertemakan tentang Penguatan Kelompok yang Sadar Wisata di Jawa Timur 

oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerjasama dengan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Ketiga, pelatihan software dan 

pembukuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Adanya 

pelatihan ini tentunya akan berpengaruh terhadap proses pengelolaan kampung 

atau desa wisata khususnya pengelolaan berbasis masyarakat. 

                                                           
29  B. Radiantoro & A. Darmawan, “Analisis Perkembangan KemampuanSumber Daya  

    ManusiaPada Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Kampung Coklat Kabupaten Blitar)”.  

    Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 57 No. 1, 2018 
30  Purmada, Wilopo, & Hakim, “Pengelolaan Desa Wisata dalam perspektif Community Based  

    Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Pancokusumo, Kabupaten  

    Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 3 No. 2, 20164 
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Rosita Desiati31 dalam penelitiannya pada pengelolaan Desa Wisata 

Krebet juga mengatakan bahwa masih terdapat permasalahan lain yang dihadapi. 

Permasalahan ini diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat dalam proses 

pengelolaannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat secara umum masih 

belum mengetahui atau paham mengenai pariwisata sehingga menyebabkan 

masing-masing bidang belum bekerja secara optimal. Kurangnya perhatian dari 

pemerintah melalui dinas terkait juga menjadi permasalahan lain. Kurangnya 

perhatian ini berpengaruh terhadap sarana dan prasarana pariwisata yang belum 

memadai dan objek daya tarik wisata yang belum tertata dengan baik. 

Hal tersebut di dukung dalam penelitian  Marsya dan Amanah32 pada 

pengelolaan Kampung Wisata Situ Gede Bogor bahwa terdapat faktor eksternal 

yang sangat berpengaruh dan menjadikan pengelolaan Kampung Wisata dapat 

dikelola dengan baik (berhasil), salah satunya adalah dengan tingginya 

dukungan dari pemerintah. Tingginya dukungan dari pemerintah sangat ini 

berpengaruh. Hal ini dirasakan pada pengelolaan Kampung Wisata Situ Gede 

Bogor. 

Kemudian Anindya33 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

terdapatnya peran aktor yang belum optimal terhadap kurang sinkronnya 

pelaksanaan peran masing-masing sektor dalam prosesnya memang menjadikan 

adanya permasalahan yang ditimbulkan. Melihat hal tersebut dapat diketahui 

bahwasannya keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah serta pembagian 

                                                           
31  Rosita Desiati, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata”.  

    Diklus. Edisi XVII No. 1, 2013 
32  P. Marsya & S. Amanah, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Berbasis  

    Potensi Desa di Kampung Wisata Situ Gede Bogor”. Jurnal Sains Komunikasi dan  

    Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. Vol. 2 No. 1, 2018 
33  D. N. Aninditya, “Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Berbasis Jaringan Sosial di  

    Kampung Pesisir Bulak Surabaya”. Jurnal Teknik ITS. Vol. 6 No. 2, 2017, Hal. C486 
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pelaksanaan peran yang jelas dalam proses pengelolaannya mempengaruhi 

tingkat keberhasilan dari sebuah kawasan wisata khususnya kawasan wisata 

yang berbasis masyarakat. 

B. Co-Production 

Tata kelola pemerintahan tidak dapat terlepas dari sebuah layanan publik. 

Hal tersebut dikarenakan layanan publik menjadi salah satu alasan utama yang 

digunakan untuk mengajukan berbagai konsep pemerintahan. Seluruh konsep 

pemerintahan diajukan dengan optimisme bahwa konsep tersebut jika diterapkan 

di lapangan akan menghasilkan sebuah perbaikan kualitas layanan publik. Salah 

satunya adalah konsep Co-Production. Konsep Co-Production ini berangkat dari 

adanya paradigma governance dimana dapat dikontekstualisasikan dalam suatu 

pembangunan yang masyarakatnya memiliki peran yang sangat besar. 

Co-Production merupakan program peningkatan pelayanan publik dengan 

melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, aktor pelaku pelayanan publik tersebut 

bukan lagi pemerintah dan pihak swasta secara berdiri sendiri melainkan 

melibatkan masyarakat. Asumsi dari Co-Production adalah bahwa layanan publik 

yang dinikmati oleh masyarakat akan lebih baik mutunya manakala masyarakat 

turut serta dalam proses layanan publik tersebut.   

Adapun konsep Co-Production ini merupakan salah satu konsep dari 

negara barat yang menekankan pada usaha bersama antara pemerintah dengan 

masyarakat untuk mendapatkan outcome dari pelayanan publik yang lebih baik.34 

Hal ini didukung oleh pernyataan Elke Loeffler 35 bahwa Co-Production : 

                                                           
34  Safitri & Andari,  “Pengembangan Co-Production : Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi  

    Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. Jurnal wacana kinerja. Vol 18 Edisi 1,  

    2015, Hal. 8 
35  Toni Bovaird, & Elke Loeffler, “From Engagement to Co-Production : The Contribution of  
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“Co-Production merupakan sebuah pelayanan publik dengan 

melibatkan masyarakat dan sektor publik untuk menggunakan aset, 

sumber daya, serta memberikan kontribusi masing-masing dengan 

baik terhadap peningkatan efesiensi untuk mencapai hasil yang lebih 

baik.” 

 

 Menurut Nedham 36, konsep Co-Production menarik perhatian luas 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sebuah kualitas layanan publik di 

Inggris. Menurutnya, ada beberapa keuntungan yang didapatkan dengan 

menerapkan konsep ini, diantaranya ; pertama, pada model Co-Production staf 

yang bekerja dibagian frontline untuk pelayanan publik dapat berkontribusi 

dengan memahami lebih dalam apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh 

konsumen. Kedua, Co-Production dapat merubah sikap masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kualitas layanan yang ikut terlibat dan lebih bertanggungjawab. 

Ketiga, Co-Production dapat mengefesiensi dana dengan lebih fokus terhadap 

pemasukan yang didapat dari konsumen. 

 Menurut Governance International 37, ide dari Co-Production itu sangat 

sederhana yakni tentang penyediaan layanan publik secara bersama dengan 

masyarakat yang terlibat. Sehingga sangat jelas bahwa layanan yang diberdayakan 

oleh masyarakat yang terlibat menyiratkan bentuk-bentuk baru terkait 

komisioning, desain bersama, pemberian bersama, dan penilaian secara bersama-

sama. Sehingga Dalam hal ini Co-Production menyediakan pelayanan publik 

dengan melibatkan masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat melainkan 

menggunakan kekuatan masyarakat dalam sebuah pelayanan dengan format baru. 

                                                                                                                                                               
    Users and Communities to Outcomes and Public Value”. Voluntas. Vol 23, 2012,  Hal. 1121 
36  Nedham, “Realising The Potential of Co-Production : Negotiating Improvements in Public  

    Services”. Social Policy and Society 2010, Hal. 221 
37  Governance International, “Co-Production”, http://www.govint.org/our-services/co- 

    production/ , diakses pada tanggal 17 September 2018 

http://www.govint.org/our-services/co-
http://www.govint.org/our-services/co-
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 Kemudian the NEF (New Economics Foundation) menambahkan konsep 

Co-Production Elke Loeffler pada jurnal Loeffler dan Bovaird38 bahwa Co-

Production memberikan sebuah layanan publik yang setara yang di dalamnya 

terdapat hubungan timbal balik antara profesional maupun orang yang 

menggunakan layanan. Kegiatan diproduksi secara bersama, baik layanan maupun 

lingkungan menjadi agen perubahan yang jauh lebih efektif. Jadi dalam hal ini, 

terdapat peran profesional seperti swasta dalam sebuah layanan publik. 

Brandsen dan Petsoff 39 juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat 

atau warga negara akan mentransformasi layanan jasa, dan pada gilirannya juga 

diubah oleh layanan jasa tersebut. Jadi, keterlibatan sektor ketiga memungkinkan 

penyediaan layanan jasa berubah dan pada saat yang bersamaan sektor ketiga 

semakin menyatu ke dalam pranata sistem layanan publik. Lebih lanjut, Brandsen 

dan Petsoff menyatakan : 

1. Bagi Pihak Masyarakat 

Co-Production  memberikan kesempatan dan pengalaman berharga untuk 

menjadi warga negara yang bersungguh-sungguh dapat berpartisipasi aktif 

dalam proses penciptaan kesejahteraan mereka. Co-Production 

memberikan ruang partisipasi yang jauh lebih aktif dan berdampak 

langsung terhadap perubahan kesejateraan mereka. 

2. Bagi Pihak Pemerintah 

Co-Production memiliki keunggulan terutama dalam hal semakin dapat 

ditemukannya informasi, pengetahuan, dan prakarsa-prakarsa layanan 

publik yang semakin efektif dan efisien. Sehingga hal ini memungkinkan 

                                                           
38  Toni Bovaird, & Elke Loeffler, “From Engagement to Co-Production : The Contribution of   

    Users and Communities to Outcomes and Public Value”. Voluntas. Vol 23, 2012,  Hal. 1121 
39  Putra, Fadillah. 2012. New Public Governance. Malang : UB Press. 
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pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan yang sangat penting 

bagi keberhasilan sebuah operasi sistem layanan publik secara keseluruhan 

dan kontinyu. 

3. Bagi Pihak Swasta 

Co-Production mengharuskan pihak swasta untuk menjadi akuntabel di 

dalam sebuah sistem layanan publik. Hal tersebut dikarenakan bukan saja 

pihak pemerintah yang terlibat melainkan juga masyarakat. 

 Jika dikaitkan pada pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan, 

konsep Co-Production menjalaskan tentang keterlibatan aktif dari masyarakat 

dalam proses pengelolaannya. Namun hal ini tidak terlepas dari adanya peran 

pemerintah sebagai katalis maupun fasilitator dan keterlibatan pihak swasta 

sebagai pendukungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini : 

  Pengetahuan              Aksi 

Univ. lain 

 

 

 

   Med    

        Media 

                        Gambar 2.1 

                     Sistem Dasar Pengetahuan dan Tindakan pada Kampung  

                  Wisata Warna-Warni Jodipan 

              Sumber : Diadopsi dari Sistem Dasar Pengetahuan Tindakan Revitalisasi 

                  Rio Piedras oleh Peneliti 
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 Pada gambar diatas di bagian pengetahuan dapat dijelaskan bahwa 

sebelum Kampung Jodipan diubah menjadi Kampung Wisata seperti saatnya ini 

dibutuhkan adanya pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini terkait perencanaan 

diubahnya Kampung Jodipan menjadi Kampung Wisata, tentunya hal tersebut 

membutuhkan ilmu pengetahuan untuk disosialisikan dan diterapkan kepada 

masyarakat kampung tersebut. Ilmu pengetahuan ini diberikan oleh kelompok 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang tergabung dalam kelompok 

GuysPro. Namun hal tersebut tidak sampai pada tingkat ini saja, ilmu 

pengetahuan trus diberikan kepada masyarakat Jodipan hingga saat ini oleh 

universitas lain maupun dari Universitas Muhammadiyah Malang itu sendiri. 

Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam 

memberikan ilmu meskipun diluar dari masyarakar Jodipan. 

 Pada gambar diatas dibagian aksi terdapat berbagai aktor yang terlibat 

seperti warga, komite penasehat, swasta PT. Indana Paint, Walikota Malang, 

Rektor UMM, dan Dekan UMM. Dalam aksinya warga bertugas dalam proses 

pengelolaan kampung seperti dalam hal pengecatan, dan lain-lain. Pihak swasta 

bertugas untuk memberikan bantuan berupa cat yang hingga saat ini masih 

bekerja sama dengan pihak pengelola Kampung Wisata Jodipan. Sedangkan 

Walikota Malang dalam aksinya bertugas untuk mengesahkan Kampung Jodipan 

menjadi Kampung Wisata Warna-Warni dengan di dampingi oleh Rektor dan 

Dekan UMM. Kemudian peran media dalam aksi ini adalah sebagai penyebar 

informasi mulai dari berita, koran, maupun pemberitaan lainnya. 

 Sebenarnya konsep Co-Production dalam sebuah pengelolaan pariwisata 

sama halnya dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Hal tersebut 
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dikarenakan di dalam konsep Co-Production menekankan pada keterlibatan aktif 

dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang lebih berperan dan mengetahui 

terkait apa yang dibutuhkan sedangkan peran pemerintah memang lebih sedikit 

bersifat pasif daripada umumnya atau dapat dikatakan bahwasannya peran 

pemerintah hanya sebagai katalis maupun fasilitator saja. Untuk mendukung 

pengelolaan pariwisata khususnya kampung wisata berbasis masyarakat maka 

perlu adanya keterlibatan pihak swasta sebagai pendukungnya. 

Adapun NEF menjabarkan beberapa elemen dalam Co-Production, 

diantaranya : 

1. Kemampuan Masyarakat yang Terlibat. 

Dalam hal ini, mengubah model pengiriman layanan publik dari 

pendekatan pasif menjadi kepada pendekatan yang lebih memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengasah dan 

mengembangkan kemampuan masyarakat untuk secara aktif mendukung 

dan menempatkan masyarakatnya untuk digunakan pada tingkat individu 

maupun masyarakat tersebut.  

2. Kesetaraan Peran 

Dalam hal ini, menghapuskan perbedaan profesional dan penerima, dan 

antara produsen dan konsumen dalam konteks pelayanan dengan cara 

mengkonfigurasi ulang cara pelayanan yang dikembangkan dan 

disampaikan.  
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3. Peran Fasilitator atau Pemerintah 

Dalam hal ini, memungkinkan lembaga pelayanan publik yakni 

pemerintah untuk menjadi katalis dan fasilitator daripada hanya sebagai 

pusat penyedia layanan. 

4. Aset 

Dalam hal ini, merubah persepsi masyarakat dari penerima layanan pasif 

dan menjadi beban dari sebuah sistem untuk menjadi salah satu mitra yang 

sejajar dalam mendesain dan menyampaian layanan. Aset disini juga dapat 

berupa sarana dan prasarana. 

Penelitian ini akan terfokus pada elemen-elemen tersebut ke dalam 

penelitian yang berjudul Co-Production dalam pengelolaan Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan Kota Malang. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat 

sejauh mana elemen-elemen ini diimplementasikan dalam sebuah pengelolaan 

pariwisata khususnya pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota 

Malang. 

 Dalam pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang, 

konsep Co-Production sangat berperan dalam memberikan arah bagaimana 

masyarakat menggunakan sumber daya yang ada secara arif sehingga mencapai 

hasil yang lebih baik. Dengan menggunakan konsep Co-Production dalam 

pengelolaannya, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah 

daerah sangat dibutuhkan serta keterlibatan pihak profesional atau swasta juga 

dapat mendukung dalam proses pengelolaan kampung wisata tersebut. 
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C. Pengelolaan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat 

Kampung wisata pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan 

pariwisata. Model pariwisata ini memiliki pemanfaatan lingkungan sosial, 

pelestarian kebudayaan masyarakat serta memiliki semangat pemberdayaan 

masyarakat lokal. Secara sosiologis, kampung wisata lebih meletakkan 

masyarakat sebagai subyek itu sendiri. Hal ini populer dengan model Community 

Based Tourism. 

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo40 mengungkapkan bahwa 

pariwisata berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan CBT (Community Based 

Tourism) adalah pelibatan masyarakat dengan memiliki kepastian manfaat yang 

akan diperoleh oleh masyarakat tersebut melalui sebuah upaya perencanaan 

pendampingan untuk membela masyarakat.lokal, serta kelompok-kelompok lain 

yang..juga memiliki antusias maupun minat terhadap kepariwisataan 

dengan..pengelolaan pariwisata yang dapat memberikan peluang lebih besar demi 

mewujudkan..kesejahteraan bagi masyarakat setempat.  

Dalam pengelolaan kampung wisata berbasis masyarakat memang tidak 

terlepas dari adanya kata “partisipasi”, hal ini dikarenakan dalam pariwisata 

khususnya kampung wisata berbasis msyarakat sangat memerlukan partisipasi 

atau keterlibatan dari masyarakat itu sendiri (terutama masyarakat setempat). 

Tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat, pengelolaan wisata berbasis 

masyarakat ini  (community based tourism) tidak.akan dapat mncapai tujuan atau 

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

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

                                                           
40  Rizkianto, Neno & Topowijono, “Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam  

    Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 58 No. 2,  

    2018,  Hal. 23 
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benefits of development programs and their involvement in efforts to evaluate the 

activities in such programs.” 41 Dalam hal ini, masyarakat ikut berpartisipasi atau 

melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan, mengimplementasikan 

program hingga keikutsertaan dalam mengevaluasi aktivitas. 

Partisipasi masyarakat sebagai pengelola tidak lagi sebagai obyek tetapi 

sebagai subyek dalam pengelolaan kampung wisata. partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaannya menjadikan masyarakat setempat memiliki dan bertanggung 

jawab terhadap proses keberlanjutan pengelolaan kampung wisatanya. Adapun 

Partisipasi ini terdiri atas dua maksud, diantaranya dalam mekanisme 

pengambilan sebuah keputusan dan partisipasi dalam menerima keuntungan dari 

pengelolaan kampung wisata. 

Pengelolaan kampung wisata dengan melibatkan masyarakat setempat 

memiliki sejumlah alasan. Menurut Korten42, alasan yang mendasari adalah 

pertama, variasi antar daerah tidak dapat diberikan perlakuan ynag sama 

dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik sendiri yang dapat 

membedakannya dengan daerah lain, sehingga dalam sistem pengelolaannya akan 

berbeda-beda. Selain itu masyarakat setempat sebagai pemilik daerah, mereka 

merupakan pihak yang paling mengenal dan mengetahui situasi dari daerahnya. 

Kedua, adanya sumberdaya lokal yang secara tradisional dikuasai oleh masyarakat 

setempat, mereka yang lebih mengetahui bagaimana cara untuk mengelola sumber 

daya lokal tersebut. Ketiga, tanggungjawab lokal yang dalam hal ini pengelolaan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya lebih bertanggungjawab karena 

pengelolaan tersebut secara langsung.akan mempengaruhi kehidupan mereka. 

                                                           
41  Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta : Salemba  

    Humainika 
42  Ibid, Hal. 92 
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Pada pengelolaan pariwisata khususnya kampung wisata berbasis 

masyarakat ini tidak terlepas dari adanya kontrol masyarakat, seperti kontrol 

masyarakat terhadap hubungan dengan wisatawan, hubungan dengan dunia usaha 

(swasta), dan hubungan dengan pemerintah. Berikut gambaran dari hubungan 

tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

Kontrol Masyarakat terhadap Wisatawan, Swasta, Pemerintah 

Sumber : Diadopsi dari Sounsri (2003) oleh Dewa Putu Oka Prasiasa 

 

Berdasarkan bagan 2.1 terlihat bahwa hubungan antara masyarakat dengan 

wisatawan berhubungan dengan aspek uang, kebudayaan, ketersediaan, 
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ketersediaan sumber daya, dan pelayanan. Aspek uang akan berdampak terhadap 

peningkatan pendapatan, pembagian keuntungan, dan pendapatan masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel 

pada aspek ini. Aspek kebudayaan akan terkait dengan pertukaran pengetahuan, 

pandangan global, serta peningkatan terhadap saling pengertian antara masyarakat 

dengan para wisatawan. Dalam aspek ini akan berdampak pada terjadinya 

pertukaran budaya antara wisatawan dengan masyarakat. Adapun untuk aspek 

ketersediaan sumber daya memerlukan evaluasi daya dukung dan kearifan dalam 

penggunaan sumber daya tersebut. Sementara itu, dalam aspek pelayanan akan 

terkait terhadap keramahtamahan dan ketersediaan untuk melayani. Hal ini tentu 

akan berdampak terhadap terciptanya kualitas dan daya saing dari destinasi 

pariwisata tersebut. 

Hubungan antara masyarakat dengan swasta akan terkait pada ketersediaan 

produk yang siap pakai, standar produk, ketersediaan sumber daya, dan adanya 

permintaan-permintaan. Terkait dengan adanya ketersediaan produk dan standar 

produk diperlukan adanya suatu pengembangan program bersama antara 

masyarakat dengan swasta. Dalam hal ketersediaan sumber daya, untuk menjaga 

agar sumber daya pariwisata tetap tersedia maka perlu adanya pengaturan harga 

yang kemudian menjadi penting untuk menjaga daya saing produk. Sementara 

dari sisi permintaan, memerlukan adanya kerja sama dalam perencanaan yang 

didasari oleh daya dukung sumber daya pariwisata tersebut. 

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hubungan ini, 

pemerintah memiliki peran untuk membuat kebijakan dalam merespon kebutuhan-

kebutuhan terkait pariwisata dan juga mendorong masyarakat untuk ikut terlibat 
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dalam pembangunannya. Pada pembuatan kebijakan ini, pemerintah perlu 

mengakomodasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan dari 

masing-masing destinasi tersebut. Hal ini dikarenakan pada setiap destinasi 

pariwisata memiliki karakteristik dan permasalahan-permasalahan yang berbeda 

khususnya pada kampung wisata. Sementara guna untuk mendorong keterlibatan 

dari masyarakatnya maka selayaknya masyarakat tersebut untuk perlu menjalin 

sebuah kemitraan dan kerjasama bersama pemerintah untuk menghasilkan alat 

ukur dalam mengontrol dampak dari adanya pengelolaan tersebut.  

Didalam suatu kegiatan pengelolaan yang dilakukan, partisipasi 

masyarakat adalah salah satu komponen yang sangat penting dan diperlukan untuk 

dapat dijadikan sebagai bahan indikator dalam mengukur suatu keberhasilan 

pengelolaan. Hal ini tidak terkecuali pada pengelolaan yang dilakukan di 

Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang. Partisipasi masyarakat 

dalam hal ini sangat penting karena sebenarnya masyarakatlah yang mengerti 

terkait keadaan kampung wisata tersebut. Keterlibatan masyarakat dapat 

dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk yang diantaranya adalah ketersediaan 

masyarakat untuk.menjalankan program pengelolaan kampung wisata, komitmen 

dalam menjaga dan melestarikan dari adanya kampung wisata yang ada, serta 

keterlibatan masyarakat yang berupa sumbangsi pikiran yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan kampung wisata dan juga 

sumbangsi dalam bentuk materi. 

Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan kampung wisata dapat 

dijadikan sebagai hal penting dikarenakan masyarakat sekitarlah yang lebih 

memahami akan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Partisipasi masyarakat ini 
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juga penting dalam memperoleh dukungan dan.memastikan bahwa hal yang akan 

didapatkan adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat setempat. 

Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam mendorong terjadinya sebuah proses 

penguatan.masyarakat lokal melainkan sebuah mekanisme yang digunakan dalam 

meningkatkan suatu pemberdayaan dari masyarakat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


