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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengelolaan 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara 

perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang 

lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan orgnisasi atau proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapai tujuan.1 

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam 

menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu 

tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:2 

1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-

faktor produksi lainnya 

2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan 

3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Manajemen berasal dari kata 

to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan 

urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya, antara lain: planning, organaizing, actuating,  dan 

controling. 

                                                           
1 Daryanto, 1997. Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo 
2 Sule, Erni Tisnawati, Saefullah, Kurniawas. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta Kencana Perdana Media Group 
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Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakan segala sumber daya organisasi 

dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu 

tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Ini dikatakan bahwa manajemen dan pengelolaan 

merupakan istilah yang memiliki tujuan yang sama. Manajemen juga adalah suatu ilmu 

pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang 

diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, 

pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.3 

Menurut Massie istilah manajemen secara umum diartikan sebagai kelompok khusus orang-orang 

yang tugasnya mengarahkan daya upaya dan aktivitas orang lain pada sasaran yang sama. Secara 

singkat, manajemen yaitu menjalankan sesuatu melalui orang lain. Manajemen juga diartikan 

sebagai proses yang mengarahkan langkah-langkah kelompok menuju tujuan yang sama.4 

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu 

kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, kemampuan 

tersebut adalah sebuah seni seseorang yang memberdayakan sumber daya guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan terlebih dahulu, melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat 

dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana. 

Good governance artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menata 

hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh 

masyarakat, secara sadar dan sistematis  membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi 

                                                           
3 Hasibuan,Malayu S.P.2011. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara 
4 Massie, L.J. 1985. Dasar-dasar Manajemen Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta. 
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masyarakat, bersikap legaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan 

budaya lokal.5 

G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang dikutif oleh Dharma Setyawan 

Salam bahwa Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and 

controling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish 

predetermined objectives. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan 

memanfaatkan  baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.6 

Manajemen diungkapkan lebih kepada penekanan prosesnya manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.  

2.1.1. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis 

sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efesien. Menurut G.R. Terry yang dikutif 

oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya Manajemen Pemerintahan Indonesia, bahwa fungsi 

manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu : 

 

 

                                                           
5Pasaribu, Rowland B.F. ___. Tata Kelola Pemerintahan. E-book. (rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id). diakses 

pada hari Sabtu, 12 November 2019 pukul 20.22. Depok: Universitas Gunadarma 

6 Winardi. 1986. Asas-Asas Manajemen. Bandung : Alumni 
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a. Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, 

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja 

organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena 

tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak 

akan dapat berjalan. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

Pengorganisasian atau Organizing adalah suatu proses untuk penentuan, 

pengelompokkan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang 

untuk mencapai tujuan organisasinya. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur 

organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam 

organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan 

wewenang mereka.  

c. Actuating (Penggerakan) 

George R. Terry: Pergerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara sukarela serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasiannya. 

 

 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perencanaan-planning/14548
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386
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d. Controlling (Pengawasan).7 

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua 

yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen 

pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling. 

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental 

manajemen, karena organizing, actuating dan controlling harus terlebih dahulu direncanakan. 

Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan 

membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk 

mencapai hasil-hasil yang diinginkan.8 

Hal ini sejalan dengan pendapatnya Melayu S.P. Hasibuan bahwa Perencanaan adalah memilih 

dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang 

akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan.9 Keuntungan dalam perencanaan mempunyai tujuan yang 

jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil 

yang di inginkan sesuai dengan tujuan yang di rencanakan. Ada beberapa syarat perencanaan yang 

baik adalah Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan, Perencanaan harus didasarkan 

pada informasih, data dan fakta, Menetapkan beberapa alternatif, Putuskanlah suatu keputusan 

yang menjadi rencana.10 

                                                           
7 Salam, Dharma Setyawan.2004.Manajemen Pemerintahan Indonesia.Jakarta :Penerbit Djambatan. 
8 Siagan Sondang, 2012. Fungsi-fungsi manajemen. Jakarta: Bumi Aksara 
9 Hasibuan, Malayu S.P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara 
10 Hasibuan, Malayu S.P., 1996, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: PT Toko 

Gunung Agung. 
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Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan perencanaan adalah suatu kegiatan 

membuat urutan-uratan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. 

Dalam perencanaan harus diusahakan untuk menjawabenam pertanyaan yaitu : apa yang harus 

dikerjakan, mengapa iaharus dikerjakan, bagaimana ia harus dikerjakan, di mana ia harus 

dikerjakan dan kapan ia harus dikerjakan. Karena perencanaan yang baik akan memperlancar 

proses visi dan misi sebuah organiasasi. 

Pengorganisasian merupakan serangkai pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk 

menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.11 Fungsi 

pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena 

pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda. 

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan 

organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan 

menunjukan garis-garis perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Sebagaimana diungkapkan 

Malayu (1989). Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang 

pada setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakkukan aktivitas-aktivitas tersebut.”12 

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, tibalah saatnya untuk melaksanakan 

perencanaan dan pengorganisasiaan itu dengan menggerakan seluruh sumberdaya yang telah 

direncanakan dan diorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan 

                                                           
11 Djati Juliatriasa dan Jhon Suprihanto. 1998. Manajemen Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: BPFF 
12 Malayu S.P Hasibuan. 1989. Op.Cit 
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bukannya hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga 

tergantung kepada penggerakan dan pengawasan.  

2.1.2. Penggerakan (actuating) 

Actuating pergerakan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses 

kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.13 

Sedangkan menurut G.R Terrydalam bukunya Principles of Managementmemberi 

definisiactuatingialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya 

berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.14 

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf 

pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.15 Fungsi 

penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan 

dalam istilah lainnya yaitu motivating (membangkitkan motivasi), directing (memberikan arah), 

influencing (mempengaruhi) dan commanding (memberikan komando atau perintah).16 

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, 

mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu 

kegiatan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan 

pengorganisasiaan. Menurut Dharma Setyawan Salam yaitu Penggerakan adalah membangkitkan 

dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk 

                                                           
13 Siagian, Sondang, P. 2008.Op.Cit.Hal 106 
14 Sukarna, Drs. 2011.Op.Cit.Hal 82 
15 Syamsi, Ibnu. 1998. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Bina Aksara  
16 Handayaningrat, Soewarno. 2007.  Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management. Jakarta: Bina Aksara 



 

30 
 

mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian 

dari pihak pimpinan. 17 

Berdasarka pendapat diatas, maka fungsi penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha 

mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan 

dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.  

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin 

agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana 

sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan 

dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi 

pengawasan. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini 

merupakan hal yang saling mengisi karena : 

Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, Fungsi pengawasan dalam 

manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan 

yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi 

pengendalian atau controlling. Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana, 

Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik.Tujuan baru diketahui 

tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan.18 

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan 

cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang 

                                                           
17 Salam, Dharma Setyawan.2004.Manajemen Pemerintahan Indonesia.Jakarta :Penerbit Djambatan 
18 Hasibuan, Malayu S.P. 1996. Op.Cit 
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telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang 

dicapai sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut G.R Terry dalam buku Principles of 

Management mengemukakan Controllingdapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang 

harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, 

dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 

yaitu selaras dengan standar.19 

Dari definisi tersebut ada kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu 

bersifat negatif dan merupakan penghambat, karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari 

dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Mengingat bahwa pada dasarnya 

dalam kegiatan apa pun sering terjadi kekeliruan, melemahnya usaha, ketidak efektifan petunjuk-

petunjuk, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka fungsi pengawasan mutlak 

diperlukan. 

2.2. Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) 

Adimihardja mendeinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak 

saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya. Akan tetapi, 

juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, 

dan terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai 

suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat yang 

powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.20 

                                                           
19 Sukarna, Drs. 2011.Op.Cit.Hal 110 
20 Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsepdan Aplikasinya di Indonesia. 

Yogyakarta: Gava Media 
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Murphy menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa 

epas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen isik maupun nonisik 

(tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri. 

Kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan 

pengertian pariwisata berbasis masyarakat sebagai berikut. 

Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal 

untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. 

Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang 

terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari 

kepariwisataan yang ada. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematik 

dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung 

yang ada di destin.21 

Pariwisata merupakan sektor strategis yang apabila dikembangan dengan optimal dapat 

berkontribusi bagi pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu, dalam prosesnya, 

pengembangan pariwisata harus dapat mengkapitalisasi peran dari tiap aktor yang memungkinkan 

untuk dapat dilibatkan. Karena pada dasarnya pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tugas 

dari pemerintah, melainkan juga tugas aktor lain, seperti swasta dan masyarakat. Hal ini senada 

dengan penjelasan dari Sunaryo dimana dalam pengembangan pariwisata terdapat sinergi dari tiga 

aktor kepentingan seperti dalam ilustrasi gambar dibawah ini: 

 

                                                           
21 Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsepdan Aplikasinya di Indonesia. 
Yogyakarta: Gava Media 
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Gambar 2.1 Akor Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata22 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan pentingnya sinergitas para aktor dalam 

pengembangan pariwisata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, swasta berperan sebagai 

                                                           
22 Sunaryo, Bambang. 2013. Op.Cit 

PEMERINTAH 

(fasilitator) 

SWASTA 

(industri/ 

pengembang/ 

investor) 

MASYARAKAT 

(tuan rumah, 

pelaksana/subjek 

pengembangan 



 

34 
 

pengembang atau investor, dan masyarakat sebagai tuan rumah/pelaksana dan subjek 

pengembangan pariwisata. Oleh karenanya peran masyarakat perlu ditingkatkan dengan 

memberikan akses keterlibatan yang dulunya lemah, dengan memberikan akses yang lebih luas 

dalam pelibatan mereka pada proses pengambilan keputusan dan pemnafaatan sumberdaya 

pariwisata yang ada. 

 

Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan 

baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang 

luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial 

dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki 

kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam 

pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.23 

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ke-pariwisataan 

maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan 

pada beberapa hal sebagai berikut Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat 

pembangunan kepariwisataan. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi 

masyarakat.Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan 

wisata.24 

                                                           
23 Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsepdan Aplikasinya di Indonesia. 

Yogyakarta: Gava Media 
24 Sunaryo, Bambang. 2013. Ibid 
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Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan 

saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah community 

based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat.25 Konstruksi CBT ini pada prinsipnya 

merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan 

kepariwisataan konvensional (growth oriented model) yang seringkali mendapatkan banyak kritik 

telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu 

destinasi. 

a. Prinsip-Prinsip Community Based Tourism 

Satu hal yang patut digaris bawahi dari konsep CBT (Community Based Tourism), yakni 

pemahaman bahwa CBT (Community Based Tourism) tidak hanya berada pada ruang lingkup 

bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, melainkan bagaimana 

pariwisata dapat memberikan kontribusi proses pengembangan masyarakat. Konsep CBT 

(Community Based Tourism) dapat menjadi suatu strategi pengembangan masyarakat 

menggunakan pariwisata sebagai alat menguatkan kapasitas pengorganisasian masyarakat dalam 

mengelola sumberdaya pariwisata yang ada melalaui partisipasi masyatakat secara langsung.  

 CBT (Community Based Tourism) erat kaitannya dengan adanya kepastian partisipasi aktif 

masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang ada. Partisipasi masyarakat dalam CBT 

(Community Based Tourism) terdiri atas dua pesktif, yaitu partisipasi dalam proses penentuan atau 

pengambilan keputusan dan partisipasi yang terkait dengan pendistribusian keuntungan yang 

diterima oleh masyarakat dalam pembangunan pariwisat. Oleh sebab iyu pada dasarnya terdapat 

                                                           
25 Suansri, P. 2003. Ibid 
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tiga prinsip pokok dalam strategi atau upaya CBT (Community Based Tourism) yang meliputi 

beberapa aspek berikut ini Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, 

Adanya kepastian masyarakat lokal dalam menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan, 

Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat.26 

Selain pendapat di atas, dimana CBT (Community Based Tourism) memiliki prinsip utama 

yang harus dicapai dalam pelaksanaannya yang mana meliputi pelibatan masyarakat dalam 

decision making dan pemanfaatan pengembangan pariwisata serta adanya pendidikan 

kepariwisataan sebagai upayan pengembangan kapasitas masyarakat. Lebih lanjut terdapat 

sepuluh prinsip dasar pariwisata sebagaimana disampaiakan Suansri yakni sebagai berikut ini 

:Mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata 

yang dijalankan, Mengembangkan kebanggaan masyatakat lokal, Meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat lokal, Menjamin keberlanjutan dari masyarakat lokal, Mempertahankan keunikan 

karakter dan budaya lokal, Membantu berkembangnya dan mengakomodir adanya pertukaran 

budaya pada masyarakat, Menghargai adanya perbedaan budaya dan martabat manusia, 

Mendistribusikan keuntungan secara adil kepada tiap anggota masyarakat, Berperan dalam 

penentuan pendapatan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Menonjolkan keaslian 

hubungan masyarakat dan lingkungannya.27 

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan dapat ditaris benang merah bahwa CBT 

(Community Based Tourism) memiliki fokus dalam yakni dalam proses pengembangan pariwisata 

haruslah mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu dalam CBT 

(Community Based Tourism) praktis harus ada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dan 

                                                           
26 Sunaryo, Bambang. 2013. Op.Cit 
27 Suansri, P. 2003. Ibid 
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upaya peletarian lingkungan. Sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan dalam konteks pengembangan pariwisata yang dillakukan. 

Pengembangan CBT (Community Based Tourism) dilaksanakan berdasarkan prinsip 

keseimbangan dan sinergitas antara kepentingan berbagai stakeholder pembangunan pariwisata 

yang melingkupi pemerintah, swasata, dan masyarakat. Aspek penting dalam CBT (Community 

Based Tourism) yakni menekankan pada pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan untuk masyarakat”. Lebih lanjut, ditekankan bahwa dalam keseluruhan tahapan 

pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan 

serta pemantauan atau monitoring dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif 

dan diberikan porsi partisipasi yang sebesar-besarnya.  

Selanjutnya, CBT (Community Based Tourism) juga menekankan bahwa pemerintah 

memiliki peran sebagai fasilitator dan aktor lainnya harus dapat menghimbau dan memberikan 

motivasi kepada masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif di dalam pembangunan pariwisata. 

Pengembangan CBT (Community Based Tourism) juga menuntut adanya koordinasi dan 

kerjasama serta peran berimbang antara berbagai unsur stakehoders termasuk pemerintah, swasta, 

dan masyarakat28 Dengan kata lain, CBT (Community Based Tourism) mendorong adanya 

kemitraan atau kolaborasi di antara para stakeholder terkait. Selain, masyarakat sebagai aktor 

utama harus benar-benar sadar akan potensi yang dimiliki sehingga memiliki sense of belonging 

terhadap aneka sumber daya alam dan budaya yang dapay menjadi aset bagi pelaksanaan CBT 

(Community Based Tourism).  

                                                           
28 Demartoto, A., Sugiarti, R., Utami, T., Widiyanto., Adi, R.K. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis 

Masyarakat. Surakarta: Sebelas Maret University Press 
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2.3. Pariwisata Budaya (Cultural Tourism) 

Peranan pariwisata dalam hal perubahan nilai-nilai pribadi maupun kelompok tidak dapat 

dipisahkan dari pokok pikiran tentang ”komoditisasi”, yang menunjukkan bahwa apa yang 

dulunya merupakan ”pertunjukan atau atraksi kebudayaan” perorangan maupun kelompok dari 

suatu tradisi kebudayaan hidup yang asli telah berubah menjadi ”produk/hasil kebudayaan” untuk 

memenuhi kebutuhan komersil pariwisata, dengan kata lain kebudayaan telah menjadi suatu 

”komoditas”.29 Sebagai contoh kebudayaan suatu suku bangsa dalam bentuk perorangan maupun 

keragaman budaya dikemas kemudian dijual dengan menggunakan praktek-praktek bisnis 

profesional, melaui festival biasa maupun event-event istimewa lainnya.  

Promosi dan pemasaran melalui festival-festival dari cara menghidupkan kembali budaya 

yang telah punah sebagai paket yang akan dijual ke wisatawan. Upaya menghidupkan kembali 

budaya tersebut menjadikan suku bangsa dan budayanya menjadi komoditas pariwisata. Menurut 

Salah Wahab (1992), berdasarkan maksud perjalanan yang dilakukan pariwisata budaya 

merupakan jenis pariwisata yang maksud dan tujuan perjalanannya adalah dalam rangka 

memperkaya informasi dan menambah pengetahuan tentang negara lain, di samping ingin 

mendapat kepuasan, entertainment  hasil kebudayaan suatu bangsa, seperti tari-tarian tradisional 

serta tata cara hidup (the way of life) masyarakat setempat.30 

Konsep Pariwisata Budaya Sillberberg dalam mendefinisikan pariwisata budaya sebagai 

kunjungan orang dari luar destinasi yang didorong oleh ketertarikan pada objek-objek atau 

peninggalan sejarah, seni, ilmu pengetahuan dan gaya hidup yang dimiliki oleh kelompok, 

                                                           
29 Hall, Colin Michael, 1999. Tourism and Pilitics: Policy Power and Place. New York - Brisbane - Toronto – 

Singapore: John Wiley & Sons 
30 Wahab, Salah. 1992. Manajemen Kepariwisataan.Terjemahan F. Gromang. Jakarta: Pradya Paramita 
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masyarakat, daerah ataupun lembaga.31 Sedangkan Kristiningrum mendefinisikan pariwisata 

budaya sebagai wisata yang didalamnya terdapat aspek/nilai budaya mengenai adat istiadat 

masyarakat, tradisi keagamaan, dan warisan budaya di suatu daerah.Pariwisatabudaya 

berhubungan erat dengandaya tarik wisata budaya.32 

Penjelasan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) pasal 

14 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa 

hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya 

dibedakan menjadi dua yaitu daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible) dan daya 

tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (intangible).33 

 

 

                                                           
31 Damanik, Phil Janianton. 2013. Pariwisata Indonesia : Antara Peluang dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar 
32 Kristiningrum, Nur Dwi. 2014. Heritage Tourism dan Creative Tourism : Eksistensi Pasar Seni (Central market) 

di Malaysia sebagai salah satu pasar bersejarah.Jurnal Hubungan Internasionaltahun VII, No.1 Januari-Juni 2014 
33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 


