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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang 

berbasis pada alam, budaya, heritage, sosial dan ekonomi sarat dengan 

kompleksitas yang melibatkan wisatawan maupun masyarakat lokal yang 

bertindak sebagai tuan rumah (host country)
1
. Konsekuensinya, pelestarian 

dan perlindungan terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pihak-pihak 

yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata sebagai 

industri 
2
 karena pertumbuhan pariwisata sebagai suatu industri harus 

mempertimbangkan adanya jaminan sumber daya pariwisata tetap terpelihara 

dan masih bisa dinikmati generasi penerus di masa yang akan datang.  

Salah satu dari upaya mengurangi dampak negatif industri pariwisata 

yaitu dengan cara membangun destinasi-destinasi baru yang berpotensi 

menjadi daya tarik wisata tentu tujuan utamanya adalah mengembangkan 

ekonomi masyarakat serta melestarikan sumberdaya alam dan budaya untuk 

generasi yang akan datang (sustainable tourism), pengembangan Destinasi 

Wisata ini bisa dimulai dengan mengembangkan pariwisata daerah dari unit 

terkecil yaitu wilayah desa atau pedesaan, hal ini dikarenakan desa merupakan 
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tempat sebagian besar atraksi wisata berada
3
. Pengembangan desa (rural) 

sebagai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bisa diwujudkan dengan 

mengubah desa tersebut menjadi Desa Wisata, bukan sembarang desa tetapi 

desa yang memiliki keunikan yang khas berdasarkan keunggulan potensi 

wisata yang dimilikinya sehingga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung 

serta dapat mengembangkan masyarakat lokal, sebagai upaya untuk 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
4
. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang 

bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat 

yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif 

baru dalam pembangunan masyarakat
5
. Pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang 

dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu 

maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya 
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peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. 

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari 

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan 

kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai
6
. 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root), yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan 

(empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat 

tetapi juga pranata-pranatanya
7
. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen 

seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah 

bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan 

lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan 

pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang 

dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat 

dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri 

secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya
8
. 
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Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebagai tindakan sosial 

dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat 

perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau 

memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang 

dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak 

berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan 

eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat 

menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. 

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap memberikan dukungan yang 

penting karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun 

senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan 

pemberdayaan masyarakat
9
.  Upaya untuk memaksimalkan pemberdayaan 

masyarakat maka diperlukan peran dari pemerintah daerah sehingga program 

yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. 

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah 

pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di 

daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam 

memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahya. Hal pemberdayaan 

masyarakat tersebut tidak terlepas dari persoalan(dan urgensi) kebijakan 

desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (empowerment), 

dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan 

ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari 
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organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, 

memilih altematif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan 

daerahnya sendiri
10

. Penelitian ini akan melakukan kajian mengenai peran 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

dalam Pengembangan Kampung Wisata adat Suku Sasak Ende, Kabupaten 

Lombok Tengah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dapat diketahui adanya upaya 

dari pemerintah daerah untuk meningkatnya produktifitas dan kualitas hasil 

Industri Kecil Menengah yaitu adanya upaya untuk menjadikan kawasan 

industri kecil menengah yang menjadi tujuan wisata. Tersedianya sarana dan 

prasarana pariwisata yang memadai yaitu dengan melakukan perbaikan 

konstruksi, rehabilitasi, transaksi, fasilitasi, distribusi, regulasi, promosi dan 

publikasi. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, 

menyelenggarakan event pariwisata yang menarik dan berkelanjutan dan 

terwujudnya pelaku wisata yang professional. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 

memberikan dukungan dalam upaya untuk peningkatan dalam pemberdayaan 

masyarakat Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende Kabupaten Lombok 

Tengah 
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Berkaitan dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lombok Tengah dalam pengembangan dan pemberdayaan obyek wisata yaitu 

membuat suatu perencanaan pariwisata. Berdasarkan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lombok Tengah, maka telah disusun Program dan Kegiatan Prioritas Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 20017-2019 

yaitu sebagai berikut: pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman 

budaya, pengelolaan kekayaan budaya, peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur, pengembangan kemitraan, pengembangan destinasi pariwisata dan 

pengembangan pemasaran pariwisata. Perencanaan ini nantinya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta 

mengurangi jumlah angka pengangguran. Arah kebijakan dan strategi 

tersebut merupakan bentuk nyata dari peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dalam pemberdayaan masyarakat, 

dalam hal ini adalah pengembangan potensi wisata Kampung Adat Suku 

Sasak. 

Kampung Adat Suku Sasak di Dusun Ende merupakan kampung adat 

suku Sasak yang masih mempertahankan kearifan lokal atau kebudayaan 

Suku Sasak. Pengembangan kampung adat Suku Sasak di Dusun Ende 

dengan potensi wisata kebudayaan seperti Rumah Adat, Tenun Ikat, Seni 

Ukir, Kesenian Peresean, Kesenian Gendang Beleq.  Kampung adat suku 

Sasak di Dusun Ende merupakan salah satu kampung wisata yang masih 

menjunjung tinggi nilai dan istiadat Suku Sasak di tengah gempuran 
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kemajuan teknologi. Hal ini bisa terlihat dari bentuk bangunan bale tani atau 

rumah petani yang seluruh material bangunan terbuat dari alam. Proses 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kampung adat suku sasak di 

Kampung Ende semua kegiatan wisata dilakukan oleh masyarakat kampung 

adat suku sasak di Kampung Ende dan untuk anggaran dana dalam 

mengembangkan potensi bersumber dari dana swadaya, karena masih 

kurangnya bantuan anggaran dana dari pemerintah daerah
11

. 

Potensi budaya yang ada meliputi Rumah Adat, Tenun Ikat, Seni 

Ukir, Kesenian Peresean dan Kesenian Gendang Beleq. Masyarakat terlibat 

aktif dalam usaha pengembangan yang dilaksanakan, hal ini dibuktikan 

dengan keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pemanfaatan hasil. masyarakat juga mendapat pelatihan dan pembinaan 

tentang ilmu kepariwisataan yang diberikan oleh pokdarwis yang ada pada 

kampung adat sasak di Dusun Ende. Selain itu, pemerintah juga berperan 

dalam mengembangkan kampung adat sasak di Dusun Ende yang berperan 

sebagai fasilitator
12

.  

Kampung adat Sasak Ende merupakan cagar budaya Suku Sasak yang 

masih terjaga kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, 

keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang kampung 

yang khas sehingga diberdayakan sebagai tujuan wisata. Dengan 

ditetapkannya Kampung Ende menjadi Kampung Wisata merupakan 

kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan 
                                                           
11

 Kurdap Selake, Mengenal Budaya dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak di Desa Tradisional 
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beberapa upaya yang bisa mereka lakukan. Seperti menjual kerajinan khas 

daerah tersebut berupa kerajinan tenun tradisional Sasak dan membentuk 

kelompok sederhana untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kampung Wisata
13

. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menunjuk 

Kampung adat Sasak Ende sebagai kampung Wisata Budaya sesuai Surat 

Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 2 tahun 1989 tentang 

penetapan 15 kawasan pariwisata. Penetapan suatu kampung dijadikan 

sebagai kampung wisata budaya. Dalam Peraturan daerah No.7 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun (2011-2031) Kabupaten Lombok 

Tengah pada Bab V (Rencana Pola Ruang Wilayah) mengenai cagar budaya 

dan ilmu pengetahuan yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam 

pasal 21 ayat (1) huruf d No.4 tentang rencana pengelolaan kawasan cagar 

budaya Kampung adat Sasak Ende. Pasal 30 ayat (3) tentang kawasan objek 

wisata sejarah sebagaimana yang dimaksud meliputi perkampungan 

tradisional di Kecamatan Pujut, masjid kuno di Kecamatan Pujut, Kopang, 

Praya Tengah, Janapria, Batu Kliang, Praya Timur, dan Praya. Pasal 54 ayat 

(2) tentang ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya 

dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan 

sebagai berikut: 

a. Melarang aktivitas yang dapat merusak atau terganggunya kondisi dan 

karakteristik kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (termasuk 

kawasan cagar budaya terbangun) dan mengatur pengelolaannya.  

                                                           
13

 Kurdap Selake, Mengenal Budaya dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak di Desa Tradisional 
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b. Pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk baik oleh 

kegiatan manusia maupun alam. 

c. Pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan 

tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

Namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam usaha 

pengembangan yang dilakukan adalah rendahnya sumber daya manusia dari 

segi pendidikan, keterbatasan lahan untuk mengembangkan potensi yang ada 

dan berkurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Kondisi ini menjadikan 

upaya dari pemerintah daerah dalam pengembangan potensi wisata tidak 

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Selain itu sarana dan 

prasarana yang ada juga belum sepenuhnya mendukung proses 

pengembangan wisata yang dilakukan, dimana masih terbatasnya akses untuk 

menuju lokasi juga menjadi hambatan dalam proses pengembangan wisata 

dan proses pemberdayaan masyarakat
14

. 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembengan Kampung adat 

Sasak di Dusun Ende semuanya dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat 

mulai dari atraksi wisata, keterlibatan dalam pelatihan atau peningkatan 

pelayanan wisata dan keterlibatan dalam pengembangan sarana dan prasarana 

wisata Ende. Dalam hal ini, SDM masyarakat harus lebih di tingkatkan lagi 

karena masyarakat Kampung adat Sasak di Dusun Ende adalah pelaku utama 

dari pengembangan kampung wisata budaya. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan 

masyarakat adat Suku Sasak Ende Kabupaten Lombok Tengah? 

1.2.2 Faktor apa saja yang menghambat pengembangan kampung wisata 

berbasis pemberdayaan masyarakat adat Suku Sasak Ende Kabupaten 

Lombok Tengah? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengembangan kampung wisata berbasis 

pemberdayaan masyarakat adat Suku Sasak Ende Kabupaten Lombok 

Tengah. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengembangan kampung 

wisata berbasis pemberdayaan masyarakat adat Suku Sasak Ende 

Kabupaten Lombok Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

a. Menambah sekaligus mengembangkan wawasan serta refrensi kajian 

di bidang ilmu politik khususnya ilmu pemerintahan mengenai 

pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat 

serta berkontribusi penuh bagi peneliti.  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa di jadikan bahan rujukan bagi 

penelitian sejenis yang akan di lakukan oleh peneliti selanjutnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktik  

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi instansi bagi 

umumnya dan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

pengembangan Kampung adat Suku Sasak Ende, Kabupaten Lombok 

Tengah 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran untuk  

meningkatkan mengimplementasi pengembangan Kampung adat Suku 

Sasak Ende, Kabupaten Lombok Tengah. 

1.5 Definisi Konsep 

Definisi konseptual menguraikan tentang beberapa istilah atau konsep 

yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang 

dibuat pada penelitian ini, agar tetap berfokus sesuai dengan tujuan yang 

dicapai oleh peneliti, demikian pula agar ada batasan-batasan dan tidak keluar 

dari konteknya, secara konseptual sebagai berikut: 

a. Pengembangan Kampung Wisata 

Pengembangan Kampung Wisata merupakan upaya yang dilakukan 

secara berkelanjutan dengan melibatkan penduduk setempat sehingga 

partisipasi masyarakat dapat dimaksimalkan. Kampung wisata pada 

dasarnya adalah  komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para 

penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara 
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langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta 

kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan 

masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga 

tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan 

memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.  

Kampung wisata adalah 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
15

 Kampung Wisata juga merupakan kelompok swadaya dan 

swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk 

meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, 

meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi 

kesejahteraan masyarakat, keikut sertaan dalam mensukseskan 

pembangunan kepariwisataan. 

Kampung 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. Kampung wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan 
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pekampungan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan 

wisata
16

.  

Kampung wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan 

keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, 

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

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi 

untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: 

atraksi akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya
17

 

Prinsip pengembangan kampung wisata adalah sebagai salah satu 

produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi 

pembangunan perkampungan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-

prinsip pengelolaan antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana 

danprasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat 

setempat, (3) memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan 

masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) 

menerapkan pengembangan produk wisata pekampungan
18

 

b. Pemberdayaan Masyarakat 

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan 

mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan 

                                                           
16 Nuryanti, Wiendu, 2003. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan 

Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya.: Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, hal.34 
17

 Oka A. Yoeti, Drs,Pengantar Ilmu Pariwisata, 1985 

 18 Sastrayuda, Gumelar S. 2010. Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata. Hand Out Mata 

Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And 

Leisure. http://file.upi.edu.gumelar_s.go.id  
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bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep 

tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan 

sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap 

sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat 

memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu 

mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen 

terhadap pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu 

pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan 

bertindak
19

. Pemberdayaan pada hakekatnya juga bertujuan untuk 

membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk 

mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan 

dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial 

dalam melakukan tindakan
20

. Orang-orang yang telah mencapai tujuan 

kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 

“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan 

akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan 

eksternal.   

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan 

belenggu  kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan 

masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan  adalah  sebuah  

                                                           
19
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proses  dan  tujuan.  Sebagai  proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian  

kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  

lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  individu-individu  yang  mengalami  

masalah  kemiskinan.  Sebagai  tujuan,  maka  pemberdayaan  merujuk 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial;  

yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  

pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  

baik  yang  bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki 

kepecayaan diri, mampu  menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  

pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya
21

. Konsep pemberdayaan  

masyarakat dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai upaya untuk 

memulihkan atau meningkatkan  kemampuan suatu komunitas untuk 

mampu berbuat sesuai dengan harkat dan  martabat mereka dalam 

melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku  anggota 

masyarakat. 

c. Kampung Adat Suku Sasak di Dusun Ende 

Kampung Wisata Adat Suku Sasak di Dusun Ende dalam hal ini terkait 

dengan: 

1. Bangunan Fisik 

Kampung Ende berada di Kampung Sengkol, Kecamatan Pujut, 

Lombok Tengah dan terdapat 30 rumah adat yang terdapat di Kampung 

                                                           
21
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Ende. Letaknya tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Lombok, 

hanya sekitar 20 menit. Kampung Ende memiliki luas sekitar 1 hektare 

sehingga untuk mengujugi Dusun Ende tidak membutuhkan waktu yang 

lama. Rumah yang  terbuat dari bambu dan kayu serta atap dari bahan ijuk 

dan jerami seperti beratapkan alang-alang yang menjadi ciri Suku Sasak 

tentu menjadi pemandangan yang menarik. Posisi atap rumah yang dibuat 

miring memang disengaja agar para tamu yang mengunjungi rumah harus 

menundukkan kepala sebagai penghormatan kepada pemilik rumah. 

Kampung ini merupakan salah satu alternatif destinasi selain Kampung 

Ende yang memang terkenal dengan rumah adat dan kesenian kain 

tenunnya.  Rumah yang dibangun dengan bahan tanah liat dicampur 

kotoran kerbau menjadi pemandangan di sebuah dusun di Kampung 

Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 

Barat. Dusun Ende adalah tempat tinggal Suku Sasak, suku asli 

masyarakat Pulau Lombok dan merupakan dusun yang masih bersifat 

tradisional. Penduduk dusun ini menjalani aktivitas sehari-hari dengan 

memegang teguh tradisi yang masih mengakar dari para leluhurnya. 

2. Tradisi Masyarakat 

Tradisi Pernikahan Sasak Contoh budaya Sasak lainnya nampak 

pada acara nyongkolan, yakni salah satu rangkaian dari upacara 

pernikahan. Nyongkolan berupa arak-arakan rombongan pengantin dari 

rumah mempelai pria menuju rumah pengantin wanita. Rombongan 

pengantin ini akan diiringi dengan tabuhan musik tradisional Sasak yang 
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disebut Gendang Beleq. Proses ini biasanya dilakukan menjelang sore 

pada hari Sabtu dan Minggu. 

3. Seni tetabuhan Gendang Beleq 

Adapun tetabuhan Gendang Beleq dimaksudkan agar iring-iringan 

menarik perhatian masyarakat sehingga tujuan nyongkolan tercapai yakni 

memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat sekitar. Selain 

itu, Gendang Beleq juga berfungsi untuk mengiringi acara ngurisang 

(potong rambut bayi), ngitanang (sunatan), begawe beleq (upacara besar), 

ataupun untuk acara festival seperti ulang tahun kota atau provinsi. 

Sedangkan di zaman dulu, Gendang Beleq berfungsi sebagai musik perang 

yang mengiringi ksatria Lombok saat berangkat atau pulang dari medan 

laga. Gendang Beleq, Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian 

tradisional yang telah sangat lama berkembang dan dikenal dengan baik 

oleh masyarakat suku Sasak. Dalam perjalanannya, kesenian tradisional 

Gendang Bedeq telah mengalami pasang surut perkembangan. Bahkan, 

dengan perkembangan yang sangat pesat pada akhir-akhir ini, kesenian 

tradisional Gendang Beleq telah tumbuh kembali menjadi kesenian yang 

sangat populer pada seluruh lapisan masyarakat suku Sasak.  

Kesenian Gendang Beleq telah hadir dengan fungsi sebagai 

pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana pengungkap 

makna-makna luhur kebudayaan. Pada sisi lain,  kesenian Gendang Beleq 

memiliki potensi yang sangat besar sebagai media pendidikan bagi 

masyarakat dan sebagi salah satu sumber devisa bagi negara yang dengan 
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sendirinya dapat pula meningkatkan  taraf  hidup para seniman 

pendukungnya. Nama kesenian Gendang Beleq diambil dari salah satu alat 

musik yang digunakan yaitu dua buah gendang berukuran besar dan 

panjang. Bentuk kesenian tradisional Gendang Beleq yang kita temukan 

dewasa ini merupakan perkembangan bentuk karena pengaruh kesenian 

Bali yaitu Tawaq-Tawaq. Perubahan bentuk kesenian ini pertama kali 

terjadi sekitar tahun 1800 M, ketika Anak Agung Gede Ngurang Karang 

Asem memerintah di gumi Sasak. 

4. Tradisi kain tenun  

Ada tradisi unik terkait kain songket khas Lombok ini, kaum 

perempuan yang ingin menikah diwajibkan untuk memberikan kain 

tenun buatannya sendiri kepada pasangan. Apabila belum mampu 

membuat tenun songket, maka perempuan tersebut belum boleh 

menikah. Namun, bila nekat ingin menikah, maka perempuan tersebut 

akan dikenakan denda. Denda dapat berupa uang maupun hasil panen 

padi. Motif-motif kain songket Lombok sangat beragam. Seperti motif 

ayam, motif kembang delapan, motif kembang empat, motif begambar 

tokek yang merupakan simbol keberuntungan, motif pakerot yang 

berbentuk horizontal, hingga motif trudak yang berwarna violet. 

Masing-masing motif memiliki maknanya sendiri. Bahan tenun ikat 

sangat sederhana, yakni terbuat dari bahan katun.  
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5. Seni Bela Diri Perisaian 

Seni Bela Diri Perisaian, Kesenian tradisional Sasak yang cukup 

banyak mendapat sorotan adalah budaya Perisaian. Walaupun pada zaman 

dulu perisaian digunakan sebagai tarian pemanggil hujan, sekarang 

perisaian telah berkembang menjadi sebuah permainan rakyat yang 

terorganisir dalam bentuk event perlombaan yang diselenggarakan dari 

tingkat kampung, hingga kabupaten. Seni bela diri ini menggunakan 

penjalin (rotan) sebagai senjata dan Ende (perisai) yang terbuat dari kulit 

rusa atau sapi. Pemainnya disebut pepadu, terdiri dari dua orang remaja 

atau dewasa yang kemudian beradu keterampilan. Tanda kemenangan atas 

lawan dari seorang pepadu adalah apabila berhasil memukul lawan 

dibagian kepala hingga bocor (meneteskan darah). 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat adat 

Suku Sasak Ende Kabupaten Lombok Tengah, yaitu meliputi : 

a. Perencanaan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) Pengembangan Kampung Wisata 

b. Perencanaan dalam Pengembangan Potensi Wisata 

c. Perencanaan dalam Revitalisasi Kampung Wisata 

d. Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat setempat yaitu sebagai 

upaya untuk memaksimalkan potensi kamung wisata yang dimiiliki 

oleh suku Sasak Ende Kabupaten Lombok Tengah 
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e. Pengembangan Kampung Wisata sebagai proses pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan keuntungan masyarakat suku Sasak Ende 

Kabupaten Lombok Tengah 

f. Pengembangan kampung wisata sebagai sarana terjalin hubungann 

timbal balik masyarakat setempat 

g. Pengembangan produk Kampung Wisata Melalui Promosi Wisata 

h. Pelibatan Masyarakat setempat dengan pengembangan kampung 

wisata 

1.6.2 Faktor penghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

pemberdayaan masyarakat Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende 

Kabupaten Lombok Tengah. 

1) Faktor Eksternal 

a. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pemberdayaan 

masyarakat 

b. Kurangnya Anggaran 

c. Sarana dan prasarana 

2) Faktor Internal 

a. Dukungan masyarakat 

b. Tingkat pendidikan 

 

1.7 Metode Penelitian  

Metode penelitian memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang 

harus dilakukan dalam suatu penelitian.  Dalam penelitian ini menggunakan 
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metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, 

peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum 

penelitian tetapi mengolah data dan mengalisis suatu masalah secara non 

numerik. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, 

karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa 

kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan 

perilaku yang di amati.  Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti
22

 Adapun langkah-langkah 

metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1.8  Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan 

sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat 

adalah deskriftif, karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu penomena 

atau kenyataan sosial. Peneltian deskriptif atau penelitian taksonomik atau 

penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 

suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti tanpa 

mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada. Karena itu pada 
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penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis untuk membangun 

dan mengembangkan perbedaan teori
23

.  

Penelitian deskriptif juga merupakan suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek riset pada satu 

masa atau saat tertentu
24

. 

1.9 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, 

adalah:   

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 

memberikan informasi yang relavan dan sesuai dilapangan, yakni 

pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta 

masyarakat. 

b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari hasil olahan instansi 

atau suatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya 

tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk 

membahas hasil penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder ialah 

laporan, dokumen-dokumen dari Kabupaten Lombok dalam hal ini 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan keberadaan Kampung 

Wisata Adat Suku Sasak. 

1.10 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau 

memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat sesuai dengan fakta 

dilapangan, guna untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian 

adalah:  

a. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai para responden 

yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian ini. Penulis 

menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang 

telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat 

uraian kata. Dalam penelitian ini, wawancara ditunjukan kepada 

Kepala dan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lombok Tengah Tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Suku Sasak Ende 

dan, ketua adat dan kepala kampung Kampung Adat Suku Sasak Ende 

tentang Peran dan hasil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Adat Suku Sasak Ende, dan 

mengenai keberadaan Kampung Wisata Adat Suku Sasak, serta 2 

tokoh masyarakat Kampung Wisata Suku Sasak Ende tentang dampak 

yang dihasilkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 
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Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wisata Adat Suku Sasak 

Ende. Dari hasil wawancara maka akan diperoleh informasi mengenai 

upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Adat Suku Sasak Ende, selain 

itu hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat maka 

dapat diketahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan 

upaya yang dilakukan dinas dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

b. Dokumentasi  

Telaah dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa 

buku referensi maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, telaah dokumen dilakukan 

dengan cara menganalisis permasalahan. Yaitu yang berhubungan 

dengan teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang peran 

pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi yang 

diperoleh dari hasil dokumentasi yaitu data-data tentang program kerja 

terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui keberadaan 

Kampung Wisata dan foto aktivitas atau kegiatan pariwisata yang 

dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

c. Observasi 

Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian untuk mamperoleh keterangan yang 

relavan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti 

mencatat gambaran secara utuh tentang objek yang ditelitinya. 
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Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujauan untuk melihat 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah 

dalam pemberdayaan masyarakat. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui gambaran secara keseluruhan tentang pelaksanaan 

pariwisata, melihat secara langsung perilaku masyarakat dalam 

melakukan pengembangan desa wisata, melakukan pengamatan 

terhadap situs-situs atas keberadaan desa wisata. 

1.11 Subjek Penelitian  

Subyek penelitian adalah salah satu instrumen penting dalam 

mendapatkan informasi yang banyak. Informan adalah orang dalam pada 

latar penelitian, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman 

tentang latar belakang penelitian dan menjadi anggota tim penelitian 

walaupun hanya bersifat informal
25

. Peneliti menggunakan purposive 

sampling, dalam hal ini yang menjadi narasumber wawancara dalam 

penelitian ini adalah narasumber yang berkompeten dalam menjawab 

setiap permasalahan yang ada. Purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu 

yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif
26

. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka subyek penelitian ini adalah: 

a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 

Tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan 
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Masyarakat Kampung Adat Suku Sasak Ende. Pertimbangan memilih 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 

karena bagian tersebut memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan 

terkait dengan pengelolaan Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende. 

b. Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 

Tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung Adat Suku Sasak Ende. Dengan pertimbangan 

bahwa bagian tersebut yaitu sebagai pelaksana atas kebijakan yang 

ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok 

Tengah. 

c. Ketua Adat  Kampung Adat Suku Sasak Ende tentang Peran dan hasil 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kampung Adat Suku Sasak Ende, dan, mengenai keberadaan Kampung 

Wisata Adat Suku Sasak Ende. 

d. Kepala kampung Kampung Adat Suku Sasak Ende tentang Peran dan hasil 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kampung Adat Suku Sasak Ende, dan, mengenai keberadaan Kampung 

Wisata Adat Suku Sasak Ende. Kepala kampung Kampung Adat Suku 

Sasak Ende sebagai pengelola dan melakukan pengawasan secara 

langsung atas aktivitas dari Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende. 

e. 2 tokoh masyarakat Kampung Wisata Suku Sasak Ende tentang dampak 

yang dihasilkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende. Pertimbangan 



 

27 
 

menetapkan 2 tokoh masyarakat Kampung Wisata Suku Sasak Ende 

dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut merasakan secara 

langsung atas dampak kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. 

1.12 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lombok Tengah, dengan alamat di Jl. Gajahmada No. 126 Tlp. 

(0370) 654378 Praya 83511. Adapun  pertimbangan dalam pemilihan 

lokasi penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lombok Tengah merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam 

proses pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Lombok Tengah, 

termasuk dalam hal ini mengenai 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang 

kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana stategis yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 2) Perumusan program pengembangan 

3) Pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian tugas 

dan melakukan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembangunan 

bidang kebudayaan dan pariwisata. Jadi keberhasilan dalam pengelolaan 

potensi wisata di Kabupaten Lombok Tengah menjadi tolak ukur atas 

peran dinas pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pada 

Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende Kabupaten Lombok Tengah. 

  



 

28 
 

1.13 Teknik Analisa Data  

Analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-

langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis 

yang berbeda, dalam langkah-langkah analisis data berikut ini
27

: 

a. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis 

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, 

mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data 

tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber 

informasi. 

b. Membaca keseluruhan data 

Langkah pertama adalah membangun general sence atas informasi 

yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 

c. Menganalisis lebih detail dengan melakukan coding data. 

Coding merupakan proses mengelolah materi/informasi menjadi 

segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam proses coding 

ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan 

sebelumnya (predetermined code) dan membuat kode-kode 

berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya (emerging 

code). 

d. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-

orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada 
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langkah ini, penulis membuat kode-kode untuk mendeskripsikan 

semua informasi, lalu menganalisisnya. 

e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif ini 

biasanya meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-

tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema. 

f. Langkah terakhir adalah dengan menginterprestasi atau memaknai 

data. Langkah ini akan membantu penulis dalam melengkapi esensi 

dari suatu gagasan. Interpensi juga bias berupa makna yang berasal 

dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang 

berasal dari literature atau teori
28

. 
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1.14 Framework Penelitian 

Gambar 1.1  

Fremework atau kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian deskriptif. 

 Teknik Pengumpulan data 

dengan wawancara, 

dokumentasi, observasi. 

 Analisis data kualitatif 

menurut Miles, Huberman. 

Identifikasi Permasalahan 
1. Pengembangan kampung wisata 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 

2. Faktor yang menghambat 
Pengembangan kampung wisata 

berbasis pemberdayaan masyarakat  

 

Definisi Operasional 

1. Pengembangan kampung 

wisata. 

2. Pemberdayaan masyarakat. 

3. Kampung Adat Suku Sasak 

di Dusun Ende. 

Tujuan  

1. Mengetahui dan menganalisis 

pengembangan kampung wisata.  

2. Mengetahui dan menganalisis 

faktor yang menghambat 
Pengembangan kampung wisata 

Informan: 

1. Kepala Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

2. Pegawai Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

3. Masyarakat. 

4. Stakeholder 

 
 

 

Hasil 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

memiliki peran dalam 

pemberdayaan masyarakat 

Kampung Wisata Adat Suku 

Sasak Ende Kabupaten Lombok 

Tengah. 


