
 

31 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai pembangunan 

pariwisata yang memiliki peran terhadap peningkatan sektor-sektor yang 

terkait dengan kondisi pariwisata. Selanjutnya mengenai pengembangan 

pariwisata berkelanjutan yang digunakan untuk memberikan pemahaman 

mengenai pentingnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.  Berikutya 

mengenai pengembangan kampung wisata yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana pengembangan memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan bentuk atau dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan pegembangan pariwisa. 

2.1.1 Pembangunan Pariwisata 

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, 

yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek 

yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek 

psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. 

Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang 

paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat 

penting adalah aspek ekonomisnya
29

 Pembangunan di dalam sektor 

pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih 

                                                 
29
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berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih 

dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat 

perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta 

manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, 

masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang 

diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut. 

Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan 

cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi 

kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi 

yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau 

pendapatan asli daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha 

dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat
30

.  Dampak pariwisata 

saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber 

devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan 

pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, 

memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas dapat 

dijelaskan, yaitu sebagai berikut
31

: 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.  

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari 

pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan 

dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, 

angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan 
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pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas 

pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang 

pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya 

kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang 

pembangunan lain.  

2. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang 

usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya 

permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu 

daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi 

pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-

lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan  kepada 

masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan 

untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.  

b. Dampak Sosial  

1. Semakin luasnya lapangan kerja. 

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan 

adalah usaha-usaha yang ”padat karya”. Untuk menjalankan jenis usaha 

yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang 

berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia 

penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah 

bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata 

pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga 
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menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti 

bidang konstruksi dan jalan.  

a. Dampak Kebudayaan  

1. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.  

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, 

peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga 

menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena 

itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama 

tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan. 

2. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.  

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, 

lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. 

Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini 

merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.  

3. Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini 

merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli 

untuk diperlihatkan kepada wisatawan.  

Berdasarkan uraian mengenai pembangunan pariwisata tersebut 

dapat dikatakan bahwa pembangunan pariwisata memiliki peran penting 

dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dampak yang 

ditimbulkan dari pembangunan pariwisata yaitu dampak ekonomi yaitu, 

sebagai sumber devisa negara; dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan 
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lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, 

memperkenalkan kebudayaan dan kesenian.  

2.1.2 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism 

Development)  

Konsep Sustainable Tourism yang diperkenalkan oleh World 

Commission on Environment and development (WCAD di Brunlad Report 

pada tahun 1987), disebutkan bahwa, “Sustainable development is 

development that meets the needs of present without compromising the ability 

of future generation to meet their own needs
32

”.  

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menurut Weaver (2012) 

didefinisikan sebagai berikut: Sustainable tourism development is tourism 

development that meet the needs of the present without comprosing the ability 

of future generation to meet their own needs
33

”. Sedangkan menurut Sugiama 

(2011) mengemukakan bahwa pariwisata berkelanjutan sering disebut dengan 

alternative tourism adalah kepariwisataan yang dikembangkan dalam 

memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat setempat sehingga 

dapat diwariskan untuk generasi mendatang
34

. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

sektor pariwisata dikembangkan untuk kebutuhan sekarang namun tidak 

mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang sehingga dapat dinikmati 
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oleh generasi yang akan datang. Kondisi ini menjadi hal penting untuk 

menjaga keberadaan kelestarian wisata sehingga pengembangan yang 

berklenjutan dapat dilakukan. Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa 

Sustainable Development adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan 

dengan mempertirnbangkan kebutuhan pada saat ini dengan tidak 

mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Demikian pula WTO (World Trade Organization) 

mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang mencakup, Ecological 

Sustainability; Social and Cultural Sustainability; dan Economic 

Sustainability, baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan 

datang
35

 

Unsur-unsur pariwisata berkelanjutan yaitu sebagai berikut
36

: 

a. Pariwisata yang memberikan penerangan. Wisatawan tidak hanya belajar 

tentang kunjungan (negara/ daerah yang dikunjungi) tetapi juga belajar 

bagaimana menyokong kelangsungan karakter (negara/ daerah yang 

dikunjungi) selama dalam perjalanan mereka. Sehingga masyarakat yang 

dikunjungi dapat belajar (mengetahui) bahwa kebiasaan dan sesuatu yang 

sudah biasa dapat menarik dan dihargai oleh wisatawan. 

b. Pariwisata yang mendukung keutuhan (integritas) dari tempat tujuan. 

Pengunjung memahami dan mencari usaha yang dapat menegaskan 

karakter tempat tujuan wisata mengenai hal arsitektur, masakan, warisan, 

estetika dan ekologinya; 
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c. Pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat. Pengusaha 

pariwisata melakukan kegiatan yang terbaik untuk mempekerjakan dan 

melatih masyarakat lokal, membeli persediaan-persediaan lokal, dan 

menggunakan jasa-jasa yang dihasilkan dari masyarakat lokal. 

d. Pariwisata yang melindungi sumber daya alam. Dalam pariwisata ini 

wisatawan menyadari dan berusaha untuk meminimalisasi polusi, 

konsumsi energi, penggunaan air, bahan kimia dan penerangan di malam 

hari.  

e. Pariwisata yang menghormati budaya dan tradisi. Wisatawan belajar dan 

melihat tata cara lokal termasuk menggunakan sedikit kata- kata sopan 

dari bahasa lokal. Masyarakat local belajar bagaimana memperlakukan/ 

menghadapi harapan wisatawan yang mungkin berbeda dari harapan yang 

mereka punya. 

f. Pariwisata ini tidak menyalahgunakan produk. Stakeholder mengantisipasi 

tekanan pembangunan (pariwisata) dan mengaplikasikan batas-batas dan 

teknik-teknik manajemen untuk mencegah sindrom kehancuran (loved to 

death) dari lokasi wisata. Stakeholder bekerjasama untuk menjaga habitat 

alami dari tempat tempat warisan budaya, pemandangan yang menarik dan 

budaya lokal. 

g. Pariwisata ini menekankan pada kualitas, bukan kuantitas (jumlah). 

Masyarakat menilai kesuksesan sektor pariwisata ini tidak dari jumlah 

kunjungan belaka tetapi dari lama tinggal, jumlah uang yang dibelanjakan, 

dan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan. 
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h. Pariwisata ini merupakan perjalanan yang mengesankan. Kepuasan, 

kegembiraan pengunjung dibawa pulang (ke daerahnya) untuk kemudian 

disampaikan kepada teman-teman dan kerabatnya, sehingga mereka 

tertarik untuk memperoleh hal yang sama- hal ini secara terus menerus 

akan menyediakan kegiatan di lokasi tujuan wisata. 

Dalam perjalanan waktu, konsep pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development) diadopsi kedalarn konsep pembangunan 

pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism Development). Pembangunan 

pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata 

yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk 

pembangunan pada masa mendatang, pengertian pembangunan pariwisata 

berkelanjutan ini pula diartikan “Form of tourism that are consistent with 

natural, social, and community values and which allow both host and guest to 

enjoy positive and worth while interaction and shared experience
37

”. Selain 

itu, Wall, menekankan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya 

pada ekologi dan ekonorni, tetapi juga berkelanjutan kebudayaan karena 

kebudayaan juga merupakan sumber daya penting dalam pembangunan 

pariwisata. Kategori suatu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila 

rnenenuhi syarat-syarat sebagai berikut
38

: 

1. Pertama, Secara ekologi berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata 

tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat. Selain 
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itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk 

melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari efek negatif 

kegiatan wisata 

2. Kedua, secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan 

penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan 

wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial 

3. Ketiga, secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal 

mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda 

(kultur wisatawan) 

4. Keempat, secara ekonomi menguntungkan, yaitu keuntungan yang 

didapati dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”. 

Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian oleh Burns dan 

Holder diadaptasikan untuk bidang pariwisata sebagai sebuah model yang 

mengintegrasikan lingkungan fisik (Place), lingkungan budaya (Host 

community), dan wisatawan (visitor). Untuk memenuhi pencapaian 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka oleh Burns dan 

Holder, mengkonstruksikan hal tersebut melalui 7 prinsip (acuan)
39

, 

antara lain: “Pertama, lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa 

berfungsi sebagai asset wisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk 

kepentingan jangka pendek tetapi juga untuk kepentingan generasi 

mendatang; Kedua, pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas yang 
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positif yang memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, 

lingkungan, dan wisatawan itu sendiri. 

Ketiga, hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka 

panjang. Pariwisata harus tidak merusak sumber daya alam supaya masih 

dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak yang 

dapat diterima; Keempat, aktivitas pariwisata dan pembangunan harus 

peduli terhadap skala/ukuran alam dan karakter tempat-tempat kegiatan 

tersebut dilakukan; Kelima, pada lokasi lainnya, keharmonisan harus 

dibangun diantara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat/lingkungan, 

dan masyarakat; Keenam, dunia yang cenderung dinamis dan penuh 

dengan perubahan dapat selalu memberi keuntungan. Adaptasi terhadap 

perubahan, bagaimanapun juga, jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip 

ini. Ketujuh, industri pariwisata, pemerintah lokal, dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, semuanya memiliki tugas untuk 

peduli pada prinsip-prinsip di atas dan bekerja sama untuk 

merealisasikannya”. 

2.1.3 Pengembangan Kampung Wisata 

Pengembangan kampung wisata pada dasarnya merupakan bentuk 

pengembangan organisasi dalam ilmu managemen lebih dikenal dengan 

organization development (OD). Pengertian pokok OD adalah perubahan 

yang terencana (planned change). Perubahan, dalam bentuk pembaruan 

organisasi dan modernisasi, terus menerus terjadi dan mempunya pengaruh 
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yang sangat dominan dalam masyarakat kini. Organisasi beserta warganya, 

yang membentuk masyakat modern , mau tidak mau harus beradaptasi 

terhadap arus perubahan ini. Perubahan perubahan yang terjadi pada 

dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat katagori , yaitu perkembangan 

teknologi, perkembangan produk, ledakan ilmu pengetahuan dan jasa yang 

mengakibatkan makin singkatnya daur hidup produk, serta perubahan sosial 

yang mempengaruhi perilaku, gaya hidup, nilai-nilai dan harapan tiap orang. 

Untuk dapat bertahan, organisasi harus mampu mengarahkan 

warganya agar dapat beradaptasi dengan baik dan bahkan agar mampu 

memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaruan tersebut dengan 

pengembangan diri dan pengembangan organisasi. Proses mengarahkan 

warga organisasi dalam mengembangkan diri menghadapi perubahan inilah 

yang dikenal luas sebagai proses organization development (OD). 

Strategi pengembangan pariwisata adalah proses yang meningkatkan 

efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian. Secara 

khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana 

yang meliputi suatu sistem total sepanjang periode tertentu, dan usaha 

mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi dalam hal ini 

terkait dengan regulasi, kebijakan sumber daya, proses interaksi dan 

keterlibatan
40
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Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada 

kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah 

kampung wisata. Kampung Wisata merupakan suatu kawasan pekampungan 

yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian 

pekampungaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat 

istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang 

kampung yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik 

serta mempunyai potensi untuk dikembangkanya berbagai komponen 

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

mata, dan kebutuhan wisata lainnya
41

 

Kampung wisata biasanya berupa kawasan pekampungan yang 

memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah 

tujuan wisata. Dikawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan 

budaya yang relative masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti 

makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah 

kawasan kampung wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam 

dan lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting 

dari sebuah kawasan kampung wisata
42

 

Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan kampung wisata juga 

dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai 

kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para 
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pengunjung kampung wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-

fasilitas yang seyogyanya ada disuatu kawasan kampung wisata antara lain : 

sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk 

sarana akomodasi, kampung wisata dapat menyediakan sarana penginapan 

berupa pondok-pondok wisata (Home Stay) sehingga para pengunjung dapat 

merasakan suasana pekampungan yang masih asli. 

Penetapan suatu kampung dijadikan sebagai kampung wisata harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut:
43

 

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan 

menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 

2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, 

makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek 

wisata. 

3. Masyarakat  dan aparat kampungnya menerima dan memberikan 

dukungan yang tinggi terhadap kampung wisata serta para wisatawan 

yang datang kekampungnya. 

4. Keamanan di kampung tersebut terjamin. 

5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. 

6. Beriklim sejuk atau dingin. 

7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas. 
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Pembangunan kampung wisata juga memiliki manfaat ganda bagi 

berbagai macam bidang yaitu 
44

: 

1. Ekonomi, meningkatkan perekonomian nasional, ragional, dan 

masyarakat lokal. Peningkatan ekonomi merupakan bentuk dari kondisi 

perbanikan kondisi ekonomi yang mencerminkan tingkat kemakmuran. 

2. Sosial, membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat 

di kampung. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk mengurangi 

pengangguran yang terjadi. 

3. Politik, dari sisi internasional adalah menjembatani perdamaian antar 

bangsa didunia dan dari sisi nasional untuk memperkokoh persatuan 

bangsa, mengatasi disintegrasi. 

4. Pendidikan, keberadaan kampung wisata dapat memperluas wawasan dan 

cara berpikir orang-orang kampung, mendidik cara hidup bersih dan 

sehat. 

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), meningkatkan ilmu dan 

teknologi bidang kepariwisataan. 

6. Sosial budaya, keberadaan kampung wisata dapat menggali dan 

mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hamper 

punah untuk dilestarikan kembali. 

7. Lingkungan, dapat menggugah sadar lingkungan yaitu menyadarkan 

masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan 

lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang. 
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Manfaat ganda di atas tidak dapat tercapai dengan baik tanpa adanya 

peran serta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kampung wisata. Oleh 

karena itu, diperlukan kunci sukses pembangunan kampung wisata yaitu : 

1.       Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) 

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa 

dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam 

seminar, diskusi dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang 

kepariwisataan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan 

pelatihan yang diberikan kepada generasi muda bagaimana menerima 

dan melayani wisatawan yang baik, keikutsertaan penduduk setempat 

pada seminar atau diskusi dalam rangka menambah pengetahuan untuk 

kegiatan usaha yang mereka lakukan seperti kerajinan, industry rumah 

tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, 

dan lain sebagainya. 

2.       Kemitraan 

Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pengelola 

kampung wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak 

dinas pariwisata daerah dalam bidang-bidang usaha yaitu bidang 

akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain. Bentuk 

kemitraan tersebut memberikan dampak dalam upaya peningkatan 

dalam penguatan sektor pariwisata. 
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3.      Kegiatan pemerintahan di kampung 

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung, antara lain seperti 

rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari 

besar diselenggarakan di kampung wisata. 

4.      Promosi 

Kampung wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, 

oleh karena itu kampung atau kabupaten harus sering mengundang 

wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan tersebut. 

5.      Festival/pertandingan 

Secara rutin di kampung wisata perlu diselenggarakan kegiatan-

kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk kampung lain 

untuk mengunjungi kampung wisata tersebut, misalnya mengadakan 

festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. 

6.      Membina organisasi warga 

Penduduk kampung biasanya banyak yang merantau ditempat lain. 

Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan kampung 

wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan atau desebut 

“warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup 

terpencar, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali 

persaudaraan diantara keturunan mereka. Fenomena kemasyarakatan 

semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan 

kampung wisata. 
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7.      Kerjasama dengan universitas 

Universitas-universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan kuliah 

kerja praktek lapangan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan 

studinya. Sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin kerjasama antara 

kampung wisata dengan universitas yang ada, agar bisa  memberikan 

masukan dan peluang bagi kegiatan di kampung wisata untuk 

meningkatkan pembangunan kampung wisata tersebut. Untuk 

memperkaya obyek dan tujuan wisata di suatu kampung wisata, dapat 

dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut : 

1.       Eco-lodge, yaitu renovasi homestay agar memenuhi persyaratan 

akomodasi wisatawan, atau membangun guest house berupa, bamboo 

house, tradisional house, log house, dan lainnya. 

2.       Eco-recreation, yaitu kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, 

memancing ikan di kolam, jalan-jalan di kampung (hiking), biking di 

kampung dan lain sebagainya. 

3.      Eco-education, yaitu mendidik wisatawan mengenai pendidikan 

lingkungan dan memperkenalkan flora dan fauna yang ada di 

kampung yang bersangkutan. 

4.      Eco-research, yaitu meneliti flora dan fauna yang ada dikampung, dan 

mengembangkan produk yang dihasilkan di kampung tersebut, dan 

sebagainya. 

5.      Eco-energy, yaitu membangun sumber energy tenaga surya atau 

tenaga air untuk eco-lodge. 
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6.      Eco-development, yaitu menanam jenis-jenis pohon yang buahnya 

untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman 

obat,dll agar bertambah populasinya. 

7.      Eco-promotion, yaitu promosi melalui media cetak atau elektronik, 

dengan mengundang wartawan untuk meliputi mempromosikan 

kegiatan kampung wisata. 

Dalam pengembangan kampung wisata sebagai obyek wisata perlu 

dipahami sejak awal bila masyarakat setempat bukan sebagai obyek pasif 

namun justru sebagai subyek aktif. Sebuah lingkungan perkampungan dapat 

dipandang sebagai obyek sekaligus sebagai subyek wisata. Sebagai obyek 

artinya kampung tersebut merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan 

sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh 

kampung akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran 

aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungannya
45

. 

Dalam pelaksanaan pariwisata berbasis komunitas khususnya bagi 

pengembangan kampung wisataa, beberapa persoalan yang harus 

dipertimbangkan adalah partisipasi, pengambilan keputusan, pembangunan 

kapasitas masyarakat, dan akses ke pasar wisata. Dalam menyususn konsep 

kerja pembangunan sebuah kampung menjadi kampung wisata dapat dicapai 

melalui dua pendekatan yaitu: 
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1.       Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Kampung Wisata 

a.      Interaksi tidak langsung 

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa kampung 

mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan 

misalnya, penulisan buku-buku tentang kampung yang berkembang, 

kehidupan kampung, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, 

dan sebagainya 

b.      Interaksi setengah langsung 

Bentuk-bentuk one way trip yang dilakukan oleh wisatawan, 

kegiatankegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk 

dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. 

c. Interaksi langsung 

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi 

yang dimiliki oleh kampung tersebut. Dampak yang terjadi dapat 

dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan 

potensi masyarakat. 

2. Pendekatan Fisik Pengembangan Kampung 

WisataPendekatan ini merupakan solusiyang umum dalam 

mengembangkansebuah kampung melalui sektor pariwisata dengan 

menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol 

perkembangandan menerapkan aktivitas konservasi. 

a. Mengkonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya 

dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal 
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menjadi sebuah museum kampung untuk menghasilkan biaya 

untuk perawatan dari rumah tersebut. 

b. Mengkonservasi keseluruhan kampung dan menyediakan lahan 

baru untuk menampung perkembangan penduduk kampung 

tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai 

area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. 

c. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi didalam wilayah 

kampung tersebut yang dioperasikan oleh penduduk kampung 

sebagai industri skala kecil. 

Dengan demikian dari berbagai pandangan dan kajian konseptual 

tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan, konsep yang ditawarkan 

oleh Burns dan Holder menjadi pilihan acuan dalam pengembangan 

pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) yang berbasis 

komunitas masyarakat (community based tourism). Atau dengan kata lain, 

pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep pariwisata yang di cita-

citakan oleh masyarakat yang memahami pentingnya arti keberlanjutan itu 

sendiri, yang menekankan pada keberlanjutan pengembangan suatu kawasan 

pariwisata pada tiga aspek yaitu, ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan strategis perencanaan yang baik dan terpadu oleh semua 

stakeholder dalam pelaksanaannya. Sehingga, menurut peneliti, dari keempat 

strategi perencanaan tersebut apabila dapat diintegrasikan ke dalam suatu 

perencanaan terpadu maka diyakini dapat menghasilkan apa yang disebut 
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sebagai pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (sustainable tourism 

development). 

 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan 

mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan 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
46

. 

Pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi 

daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang 

berdaya
47

.   

Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien 

mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan 

dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien 
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tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. 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
48

.   

b. Proses Pemberdayaan 

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, 

proses pemberdayaan yang mene-kankan pada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut 

dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. 

Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungansekunder menekankan 

pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog
49

”. Ciri-ciri warga 

masyarakat berdaya yaitu
50

:   

1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan 

(mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) 

2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri 
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3. Memiliki kekuatan untuk berunding 

4. Emiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama 

yang saling menguntungkan, dan  

5. Bertanggungjawab atas tindakannya. 

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham 

termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu 

bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani 

mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu 

bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan 

masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan 

secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

secara bertanggungjawab
51

.  

c. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat 

 Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program 

pembangunan melalui pendekatan pe mberdayaan adalah masyarakat 

berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang 

dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, 

kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan
52

.  

Terkait dengan tujuan pemberdayaan menjelaskan bahwa tujuan 

yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk 
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individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami 

oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, 

memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 

pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan 

daya/kemampuan yang dimiliki.   

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, 

konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat 

fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan 

berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam 

rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif 

merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan 

pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. 

Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang 

diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan 

perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan 

yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam 

rangka melaku-kan aktivitas pembangunan.  

d. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan  

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat 

relefanse bagi paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan 

masalah sosial. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya 
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kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kkemandirian dan kekuatan 

internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas 

sumberdaya materi dan non material.  

Ada tiga dasar untuk perubahan stuktural dan normatip dalam 

pembangunan yang berpusat pada rakyat.Pertama memusatkan 

pemikirandan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-

keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri,dan untuk memecahkan masalah-

masalah mereka sendiri di tingkat individual ,keluarga dan komunitas. 

Kedua mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi 

yang berpungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi. Ketiga 

mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang di organisasi secara 

teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian 

lokal
53

. 

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat 

lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment). Model ini 

memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang 

paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat 

sebagai tujuan yang harus di capai oleh proses pembangunan. 

Pemberdayaan merupakan langkah yang tepat dalam pembangunan 

lapisan bahwa hanya saja pemberdayaan memerlukan keterlibatan pihak lain 

selain masyarakat yang diberdayakan itu sendiri dan pihak lain tersebut yang 
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harus benar-benar konsisten dalam program pemberdayaan adalalah 

pemerintah karena pemerintah mempunyai tanggung jawab besar atas 

keadaan setiap rakyatnya. Hal tersebut akan membentuk konteks bagi 

„kontrak kerja‟ yang mengikat masyarakat miskin dan lembaga terutama 

lembaga pemerintah yang bertanggung jawab. Batasan tersebut juga akan 

menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat miskin dan pekerja 

social mejlankan funsunya masing-masing. 

Strategi pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu: 

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan 

namun penulis mencermati lima strategi ini menyangku dan mendasari 

tentang penting peran pemerintah dalan pemberdayaan
54

: 

1. Pemungkinan: menciptkan suasana tau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan 

harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat 

cultural dan structural yang menghambat. 

2. Penguatan: memperkuatpengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat miskin dalam memcahkan maslah dan memenuhi 

kebutuhan-keebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh 

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat 

miskin yang menunjang kemandirian mereka. 

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,menghindari terjadinya 
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persaingan yang tidak simbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat 

dan yang lemah dan mecegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat 

terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarakan pada 

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 

menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

miskin mmampu menjalankan peranan dan tugas-tugas hidupnya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar 

tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan 

terpinggirkan. 

5. 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. 

 

 

 

 


