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PENDAHULUAN 
 

Pembangunan  selama  ini  lebih  menitikberatkan  pada  pengembangan 

sektor sekunder yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat, kenyataannya belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat secara merata khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini 

dikarenakan pemberdayaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan 

dan menikmati hasil pembangunan diberbagai sektor relatif masih sangat 

kurang. Fenomena ini diperkuat dengan pernyataan Pranoto dkk. (2006), yang  

menyatakan bahwa kebijakan pembangunan untuk daerah selama ini belum 

memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, bahkan telah menimbulkan kesenjangan antara wilayah perkotaan 

dengan wilayah pedesaan.  

Di dalam melaksanakan pembangunan, ada berbagai dimensi yang dapat 

dijadikan payung besar sebagai kerangka pikir (framework of thingking), yang 

sering disebut dengan “wawasan” (guiding framework). Ada  yang mengambil 

gender sebagai wawasan (pembangunan berwawasan gender), ada yang 

mengambil agama (pembangunan berwawasan agama), ada yang mengambil 

budaya (pembangunan berwawasan  budaya),  ada yang mengambil  lingkungan 

(pembangunan   berwawasan   lingkungan),   dan   seterusnya. Ada juga yang 

mengkombinasi beberapa dimensi sebagai wawasan. Di antara berbagai 

wacana yang  berkembang  belakangan  ini,  salah  satu  yang sering  

dibicarakan  adalah paradigma ‘pembangunan berkelanjutan’ (sustainable 
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development). Pada dasarnya, sustainable  development  dapat  dikatakan  

kombinasi  dari  berbagai ‘wawasan’ dalam pembangunan, terutama antara 

wawasan budaya dan wawasan lingkungan. Hal ini jelas, karena keberlanjutan 

budaya dan keberlanjutan lingkungan   merupakan   dua   komponen   pokok   

sustainable development,  di samping keberlanjutan ekonomi. Sektor pariwisata 

dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan 

memberikan manfaat yang sangat signifikan dibidang ekonomi, lingkungan dan 

sosial budaya serta kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk 

meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002). Pembangunan 

kepariwisataan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 yang di dalamnya mengandung ketegasan bahwa sektor pariwisata 

menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  pembangunan  nasional yang 

harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, terpadu, bertanggung jawab 

serta menekankan pada prinsip-prinsip sustainabiliti dengan tidak mengabaikan 

nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya, kelestarian lingkungan hidup serta 

kepentingan nasional. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan/ Usaha Akomodasi menurut Klasifikasi 

Berbintang dan Non Bintang di Kabupaten Badung, tahun 2017 

 Berbintang Bintang  

1. Kuta Selatan 71 324 395 

2. Kuta 280 132 412 

3. Kuta Utara 5 61 66 

4. Mengwi 0 7 7 

5. Abiansemal 0 0 0 

6. Petang 0 0 0 

 Kabupaten Badung 356 524 880 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah usaha jasa akomodasi 

di Kabupaten Badung yang terbanyak berada di Kecamatan Kuta yaitu 

sebanyak 412 hotel. Hal ini karena di Kecamatan Kuta terdapat kawasan 

wisata yakni di sekitar pantai Kuta yang sudah dikenal di seluruh dunia. 

Selain di Kecamatan Kuta, jumlah hotel yang cukup besar juga terdapat di 

Kecamatan Kuta Selatan yakni sebanyak 395 hotel. Hal ini dikarenakan 
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disana terdapat kawasan wisata Nusa Dua dan Benoa. Banyaknya sarana 

akomodasi di Kawasan Badung Selatan dikarenakan adanya Bandara 

Internasional Ngurah Rai yang menjadi salah satu pintu masuk ke Pulau Bali. 

Hal ini menjadikan Kawasan Badung Selatan mempunyai akses yang mudah 

untuk dijangkau bagi para wisatawan. Pertimbangan akses yang mudah 

itu pula yang menjadikan kawasan ini menjadi tujuan wisatawan domestik 

untuk berwisata. Hal itulah yang mengakibatkan banyaknya investor yang 

membangun sarana akomodasi di Badung Selatan yang mengakibatkan 

banyaknya hotel disana. 

Perekonomian masyarakat terutama di Badung Selatan berkembang 

sangat pesat seiring berkembangnya pariwisata di kawasan ini. Namun 

berbeda dengan masyarakat Badung Utara yang banyak bekerja sebagai 

petani dimana tingkat kesejahteraannya masih jauh tertinggal dengan  

Badung Selatan.  Hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin di 

Kabupaten Badung dimana rumah tangga miskin paling banyak berada di 

Badung Utara (Mengwi, Abiansemal, Petang). Keadaan ini sebaiknya 

diseimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung supaya menghasilkan 

penambahan pendapatan dan mampu memberikan kontribusi sehingga 

nantinya mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat  khususnya  

di  Kabupaten  Badung.  Jumlah Rumah Tangga  Sasaran (RTS) Penduduk 

Miskin di Kabupaten Badung dapat ditampilkan pada Tabel 1.2 berikut. 

 

Tabel 1.2 Pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penduduk 

Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017 

Kecamatan 
RTS Penduduk 

Miskin 

% Kecamatan 
Terhadap 

Kabupaten Kuta Selatan 493 4,01 

Kuta 95 0,77 

Kuta Utara 689 5,60 

Mengwi 4.129 33,57 
Abiansemal 4.298 34,94 
Petang 2.596 21,11 

Kabupaten Badung 12.300 100 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2018 
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa distribusi Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) keluarga miskin di Kabupaten Badung didominasi oleh RTS 

penduduk miskin yang berasal dari  daerah di Badung Utara  yaitu  

Kecamatan Abiansemal sebesar 34,94 persen kemudian Kecamatan Mengwi 

33,57 persen dan Kecamatan Petang 21,11 persen sesuai dengan hasil  

Susenas oleh BPS tahun 2017. Walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Badung mengalami penurunan yaitu dari 2,06 persen ditahun 2017 dan turun 

menjadi 1,98 persen di tahun 2018 tetapi masih ada masyarakat di Kabupaten 

Badung yang kualitas hidupnya masih rendah. 

Untuk menyeimbangi pembangunan kepariwisataan Badung Selatan, 

Tengah dan Utara maka Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan 

kebijakan dengan mengembangkan 11 (sebelas) desa-desa wisata yang 

berada di wilayah Badung Tengah dan Badung Utara berdasarkan Peraturan 

Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa 

Wisata Di Kabupaten Badung dan Surat Edaran Kadisparda Provinsi Bali 

Nomor 556/317/I/DISPAR tentang Pengembangan 100 Desa Wisata 2014-

2018. Hal tersebut sangat beralasan karena keberadaan desa wisata 

merupakan suatu model pembangunan pariwisata yang berbeda dengan 

pembangunan pariwisata di Badung Selatan pada umumnya dimana desa 

wisata adalah model pembangunan kepariwisataan yang mengoptimalkan 

ragam potensi desa, mengedepankan partisipasi masyarakat lokal dengan 

memperhatikan aspek-aspek pelestarian dan berkelanjutan untuk 

kesejahteraan  masyarakat.  Kesebelas desa  wisata  di  Kabupaten  Badung  

dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 Desa Wisata di Kabupaten Badung 

No. Nama Desa Wisata Lokasi 

1. 
Desa Bongkasa Pertiwi Banjar Karangdalem I Kecamatan 

Abiansemal 

2. Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal 
3. Desa Pangsan Banjar Sekarmukti Pundung, Petang 

Kecamatan 4. Desa Petang Banjar Kerta Kecamatan Petang 

5. Desa Pelaga Banjar Kiadan Kecamatan Petang 
6. Desa Belok Banjar Lawak Kecamatan Petang 
7. Desa Carangsari Kecamatan Petang 

8. Desa Baha Kecamatan Mengwi 
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9. Desa Kapal Kecamatan Mengwi 
10. Desa Mengwi Kecamatan Mengwi 
11. Desa Munggu Kecamatan Mengwi 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2015 

 

Pemerintah Provinsi Bali sedang berupaya agar masyarakat di desa dapat 

memperoleh manfaat dari pariwisata melalui program pengembangan desa 

wisata pada kabupaten dengan memanfaatkan modal budaya, alam serta 

atraksi yang memiliki keunikan.  Pengembangan  desa  wisata di Bali  sejalan 

dengan  Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 pasal 12 ayat 2 dimana 

mengatakan bahwa “pengembangan sektor kepariwisataan yang  

berlandaskan kebudayaan  Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu diarahkan 

pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata 

pedesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, 

wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya 

tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya 

dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan”. Pengembangan desa 

wisata sejalan dengan apa yang dicita-citakan pemerintahan Indonesia pada 

pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya untuk  meningkatkan  

berbagai  sektor  untuk  penunjang  kesejahteraan  rakyat melalui program 

NAWACITA (sembilan agenda prioritas) dimana program NAWACITA   Ketiga 

yaitu   membangun   Indonesia dari pinggiran   dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Desa wisata di Kabupaten Badung memiliki potensi pariwisata yang unik 

dan patut dikembangkan secara lebih baik. Sejak ditetapkannya desa wisata di 

Kabupaten Badung pada tahun 2010, perkembangan desa wisata belum 

menunjukkan hasil maksimal. Indikator asumsi tersebut adalah masih 

minimnya angka jumlah kunjungan wisatawan, bahkan ada desa wisata yang 

belum menunjukkan aktivitas kepariwisataan. Meskipun ada desa wisata yang 

sudah dikunjungi oleh wisatawan, namun masih bersifat sporadis dan dampak 

langsung kepada warga masyarakat belum benar-benar dapat dirasakan. 

Permasalahan yang terjadi di desa wisata Kabupaten Badung adalah 

belum optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki melalui minimnya 

produk dan atraksi wisata kepada wisatawan. Hal ini tidak terlepas dari 

pengelolaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang tidak semua desa 
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wisata memiliki pola-pola yang baik. Untungnya, desa-desa wisata tersebut 

berada pada lokasi yang strategis, seperti memang memiliki daya tarik wisata 

di desanya, berada pada jalur-jalur yang harus dilalui ketika wisatawan menuju 

daya tarik wisata tertentu terutama  memiliki  keindahan  alam  pegunungan  

memukau  berbeda  dengan Badung Selatan yang pada umumnya pesisir. Dari 

ke sebelas desa wisata terdapat tiga desa yang telah memiliki komponen 

kelembagaan yaitu Desa Sangeh, Desa Pangsan dan Desa Belok Sidan. 

Komponen kelembagaan itu seperti kelengkapan struktur desa, peraturan 

desa (awig-awig), adanya LPD, kelompok pengelolaan sampah dan lain 

sebagainya. Ketiga desa tersebut tergolong lengkap, disamping sumber daya 

manusia di tiga desa tersebut tergolong mendukung seperti penduduk usia 

produktif yang masih menetap di desa masih cukup tinggi. 

Kualitas dari destinasi pariwisata secara terus menerus harus ditingkatkan 

sebagai  akibat  dari wisatawan yang semakin cerdas dan menuntut untuk  

bisa mendapatkan lebih banyak (more demanding) serta dapat memperoleh 

value for money serta disebabkan juga oleh persaingan destinasi lokal, regional 

maupun internasional yang semakin tajam. Wisatawan akan menuntut 

kualitas destinasi yang semakin tinggi, pelayanan yang lebih baik dan 

mendapatkan pengelaman berwisata yang bervariatif serta berharap 

masyarakat lokal dapat menerima dan menyambut kedatangan mereka 

dengan keramahan mereka. 

Kualitas destinasi juga dapat dikatakan sebagai terpenuhinya kebutuhan 

serta tercapainya tingkat kepuasan masyarakat lokal di destinasi tersebut. 

Masyarakat lokal merasakan kondisi perekonomiannya menjadi lebih baik, 

kesempatan kerja maupun peluang usaha dan investasi di desa mereka 

semakin tinggi, demikian juga pada aspek sosial budaya mereka. Pelaku usaha 

pariwisata merupakan stakeholders lainnya menjadi komponen yang sangat 

vital dalam menentukan kualitas destinasi. Tingkat kepuasan para pelaku 

usaha tersebut dapat menunjukkan kualitas destinasi. Selain wisatawan, 

masyarakat dan para pelaku usaha, kualitas destinasi juga dicirikan oleh 

kualitas lingkungan yang ada di destinasi. Keberadaan  sampah, pencemaran 

air dan udara, estetika lingkungan merupakan  indikator-indikator  kualitas  

lingkungan  yang  sangat  menentukan kualitas destinasi. 
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Desa wisata di Kabupaten Badung agar tetap berkelanjutan dalam 

persaingan  destinasi  yang  semakin  tajam,  harus  terus  berbenah  dan  

berusaha untuk meningkatkan kualitasnya.  Hal tersebut menjadi keniscayaan 

dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang tidak saja mampu 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal, namun juga kepada 

para pelaku usaha, dan terutama dapat memberikan kepuasan kepada 

wisatawan tanpa mengabaikan kualitas lingkungan. Hal ini dapat terwujud 

apabila adanya sinergi antar stakeholders. Pemerintah dengan kebijakan dan 

fasilitasnya dalam pembangunan harus mampu menyediakan berbagai sarana 

prasarana maupun fasilitas wisata, serta mampu menciptakan kondisi agar 

masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan   

pengusaha  dapat  menjalankan usahanya dengan nyaman.  Masyarakat  lokal  

sebagai  subyek  pembangunan  harus  menjadi  tuan rumah yang ramah dan 

memberikan informasi serta pelayanan yang baik. Para pelaku usaha juga 

diharapkan mampu menyajikan produk-produk berkualitas serta pelayanan 

yang profesional kepada wisatawan. 

Tingginya kualitas destinasi akan memberikan jaminan terhadap 

keberlanjutan kepariwisataan, karena wisatawan akan semakin banyak yang 

berkunjung, masa tinggal wisatawan lebih lama, dan pengalamannya lebih 

tinggi sehingga masyarakat lokal akan memperoleh manfaat ekonomi dan 

sosial budaya yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  

mereka. Peningkatan kualitas destinasi tidak terlepas dari integrasi 

pemerintah, masyarakat lokal dan pelaku usaha (industri pariwisata). 

Pemerintah sebagai salah satu agen pembangunan memiliki peranan strategis 

di dalam pembuatan kebijakan dan memberikan pelayanan bagi 

pembangunan suatu wilayah. Cavaye (2002) mengatakan bahwa ada lima 

peran pemerintah dalam pembangunan yaitu menyediakan pelayanan publik, 

berinvestasi untuk membangun infrastruktur fisik, menyediakan modal 

keuangan, peningkatan efisiensi ekonomi dan mendukung pengembangan 

berbagai sektor untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi di wilayah 

pedesaan dan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pemerintah melalui kebijakannya dibidang regulasi maupun fasilitasi dan 

partisipasi komunitas lokal dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan 

pariwisata, karena tanpa peran pemerintah, pemimpin komunitas dan 

masyarakat lokal maka industri pariwisata tidak akan berkembang (Birkland, 
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2001; Aref & Ma’rof, 2008). 

Masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholder, menjadi aktor utama 

dan kunci sukses pengelolaan maupun pembangunan destinasi pariwisata 

melalui partisipasi mereka yang merupakan ciri penting dari model 

pembangunan pariwisata  berbasis  masyarakat  (CBT  =  Community  Based  

Tourism).  Garrod (2003) yang melihat CBT sebagai bentuk perencanaan 

partisipatif, keberhasilannya akan ditentukan oleh beberapa hal, antara 

lain: (1) adanya kepemimpinan yang efektif; (2) adanya pemberdayaan 

masyarakat lokal; (3) terjadi keterkaitan antara keuntungan ekonomi dengan 

konservasi; (4) keterlibatan stakeholders lokal dalam setiap tahapan proyek; 

dan (5) adanya partisipasi masyarakat lokal dalam monitoring dan evaluasi 

proyek. Yaman & Mohd (2004) menambahkan beberapa aspek  kunci  pada  

pembangunan  pariwisata  dengan  pendekatan  CBT  yaitu: pertama,  adanya  

dukungan  pemerintah;  kedua,  partisipasi  dari  stakeholders; ketiga, 

pembagian keuntungan yang adil; keempat, penggunaan sumber daya lokal 

secara berkesinambungan; kelima, penguatan institusi lokal; dan keenam, 

keterkaitan antara level regional dan nasional. 

Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan dapat 

dilihat dari dua perspektif yaitu partisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan (decesion making prosess) dan partisipasi yang berkaitan dengan 

manfaat yang diterima masyarakat (perceived benefit) dari adanya 

pembangunan kepariwisataan di wilayahnya (Timothy, 1999). Partisipasi 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kesanggupan  untuk mengikuti 

kegiatan; memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, 

maupun berbagai bentuk materi; serta ikut menikmati hasil pembangunan 

tersebut. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, 

atau dalam kesatuan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana 

masyarakat terlibat mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan 

keputusan, penerapan keputusan, penyusunan program, perencanaan dan 

pembangunan, dan evaluasi kegiatan. Selain terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan tersebut, masyarakat yang berpartisipasi mesti ikut 

dalam kepemilikan (sharing benefit) dan sebagai penikmat hasil pembangunan 

(Cohen & Uphoff, 1980). 
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Masyarakat lokal memiliki peranan yang begitu penting dalam 

pembangunan destinasi pariwisata karena berbagai alasan, antara lain: (1) 

masyarakat  memiliki  pemahaman  sejarah  tentang  bagaimana  wilayah  

mereka beradaptasi dengan perubahan; (2) masyarakat akan menjadi salah 

satu kelompok paling dekat yang mendapat pengaruh dari kegiatan pariwisata; 

(3) masyarakat diharapkan menjadi bagian integral dari produk wisata yang 

akan ditawarkan oleh destinasi tersebut. Masyarakat lokal yang ada di 

destinasi pariwisata akan menjadi bagian dan partisipan dari produk wisata 

yang terbentuk, asalkan mereka dari awal terlibat dalam diskusi dan proses 

perencanaan. Hal tersebut disebabkan karena  partisipasi  masyarakat  dalam  

industri  pariwisata  dapat  memproteksi produk wisata melalui kolaborasi 

manajemen yang mengarah pada pendekatan perencanaan yang lebih 

berbasis masyarakat untuk menjamin adanya dukungan yang kuat dari 

masyarakat agar pembangunan destinasi pariwisata dapat berhasil (Murphy, 

1985). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan destinasi  

pariwisata  dapat  mendukung  dan  menjunjung  tinggi  budaya  lokal, tradisi, 

pengetahuan dan keterampilan, dan mampu menciptakan kebanggaan 

terhadap warisan budaya (De Lacy et al., 2002). 

Partisipasi dalam pembangunan  kepariwisataan tidak  saja  dimaksudkan 

untuk memperoleh dukungan masyarakat, tetapi disebabkan juga oleh 

peranan partisipasi sebagai komponen utama untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan. Keberpartisipasian (participativeness) masyarakat sangat 

ditentukan oleh berbagai faktor. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan 

dengan mengatasi hambatan partisipasi, sementara pada saat yang sama 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan prinsip-

prinsip partisipasi berkelanjutan (Theron, 2005). 

Pembangunan dan pembangunan pariwisata berbasis partisipasi 

masyarakat akan memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, tingkat kesejahteraan 

masyarakat, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Partisipasi  

masyarakat melalui kerja memiliki dampak yang lebih bersifat langsung  pada  

kehidupan rumah tangga miskin, sehingga menjadi cara yang efektif untuk 

mengurangi kemiskinan di tingkat rumah tangga karena manfaat ekonomi 

pariwisata langsung ke tingkat keluarga (Zhao & Ritchie, 2007). Selain 

berpengaruh pada sektor sosial ekonomi, pembangunan pariwisata juga 
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berpengaruh pada sektor sosial budaya. Diantaranya adalah tingkat partisipasi 

dan gotong royong penduduk, komunikasi antar penduduk, pendidik dan 

norma sosial, kepadatan penduduk, mobilitas penduduk bahkan sampai pada 

tingkat kriminalitas. 

Kesuksesan pembangunan kepariwisataan dapat dilihat dari partisipasi 

masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dari berbagai tahap, yaitu tahap 

identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Zhao & 

Ritchie, 2007).  Kibicho (2004) menyimpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat 

erat antara partisipasi masyarakat dengan dukungan yang diberikan terhadap 

keberlanjutan pembangunan pariwisata sebagai akibat dari partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan pembangunan, walaupun studi Li (2006) menyimpulkan 

bahwa partisipasi masyarakat yang lemah dalam  proses pengambilan keputusan, 

masih memberi manfaat yang cukup bagi masyarakat lokal. 

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata harus dapat 

mengelola sumber daya pariwisata yang dimiliki. Sumber daya lokal pariwisata 

merupakan modal dasar dalam pengembangan desa wisata. Pengelolaan 

sumber daya pariwisata seharusnya berdasarkan pada nilai sosial budaya dan 

sistem pengetahuan masyarakat dalam mengapresiasi potensi, mengatur 

akses, dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya 

dilakukan dengan melihat interaksi antara masyarakat lokal dengan 

lingkungannya, yang diletakkan pada konteks sosial dan ekosistem yang lebih 

luas. Interaksi tersebut bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk 

mengorganisir ekonomi secara mandiri berdasarkan lingkungan alamnya. 

Interaksi yang terjadi berupa upaya individu dan masyarakat dalam 

mengelola sumber daya lokal, termasuk pula memahami konflik lokal yang 

terjadi sebagai bagian dan dinamika interaksi tersebut (Baiquni, 2007). 

Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam 

menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling 

menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Masyarakat yang 

memiliki modal sosial tinggi akan mampu menyelesaikan kompleksitas 

persoalan dengan mudah.  Modal sosial  dengan  saling percaya,  toleransi,  

dan  kerja sama  mereka dapat membangun jaringan baik di dalam kelompok 

masyarakatnya maupun dengan  kelompok  masyarakat  lainnya.  Begitu  pula  

dengan  sektor  pariwisata, dalam segi peningkatan sumber daya wisata pun 

diperlukan modal sosial yang baik antara unsur-unsur penggerak sektor 
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wisata. Salah satu modal sosial yang dibutuhkan untuk mendukung 

keberhasilan dan keberlanjutan suatu pengembangan wisata alam adalah 

dengan adanya jaringan sosial yang terjadi antar-stakeholders yang terlihat 

(Lyon dalam Rachmawati, dkk, 2011). Hal-hal yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya jaringan sosial adalah adanya hubungan baik antar-stakeholders 

yang terlibat (Weiler and Laing dalam Rachmawati, dkk, 2011). 

Peningkatan  kualitas destinasi  di  desa wisata  Kabupaten  Badung 

tidak terlepas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan modal 

sosial yang ada di masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator, motivator, 

fasilitator dan dinamisator diperlukan dalam pengembangan kepariwisataan di 

suatu wilayah. Pemerintah dapat menyusun kebijakan, memfasilitasi, 

memotivasi dan melakukan kerja sama dengan stakeholders guna  

meningkatkan  kualitas  destinasi. Hal  ini akan terwujud apabila ada dukungan 

masyarakat lokal dan juga modal sosial yang mereka lakukan dalam 

pembangunan kepariwisataan di wilayahnya. 
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KONSEPSI PEMBANGUNAN  
DESTINASI PARIWISATA 

 
A. PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

1. Konsep Pariwisata 

Pariwisata merupakan kegiatan seseorang yang bepergian ke atau 

tinggal di suatu tempat di luar lingkungan yang biasanya dalam waktu 

tidak lebih dari satu  tahun  secara  terus  menerus  untuk  mendapatkan  

kesenangan, melakukan bisnis ataupun tujuan lainnya, di sisi lain  

Taroepratjeka  (1998), mengatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan 

kegiatan yang mempertemukan manusia dengan  suatu  keadaan  di  luar  

lingkungannya serta dapat menimbulkan rasa kagum, merasakan kenyamanan 

bahkan dapat pula menimbulkan tantangan pada dirinya. Keadaan yang 

dimaksud dapat berwujud sebagai keadaan alam, budaya maupun kondisi 

khusus, baik sebagai obyek maupun daya tariknya. 

Pariwisata berkenaan dengan obyek dan daya tariknya, 

pengembangannya, pelestariannya serta keunggulan manusianya dalam 

pengembangan, pemanfaatan, serta pelestarian obyek dan daya tarik wisata, 

maupun pelayanan kepada wisatawan dalam memudahkan pemenuhan 

kepentingannya dan mengembangkan suasana yang mendukung akan   

senantiasa bersinggungan dengan bidang-bidang lain atau dengan kata lain 

bahwa kegiatan pariwisata pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang berwujud antara lain   

keindahan alam, keragaman   flora   dan   fauna, kemajemukan  tradisi  dan  
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budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pemaduan obyek dan daya 

tarik wisata dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, akan 

berfungsi meningkatkan daya tarik wisatawan maupun pengembangan obyek 

dan daya tarik wisata baru. Upaya tersebut perlu didukung oleh prasarana 

yang memadai (Taroepratjeka, 1998). 

Kegiatan kepariwisataan adalah kegiatan yang mengutamakan pelayanan 

dengan berorientasi pada kepuasan wisatawan, pengusaha di bidang 

pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu aktivitas fisik dan 

psikis manusia, pariwisata didefinisikan oleh banyak ahli dengan definisi yang 

tidak terlalu jauh berbeda. Kegiatan kepariwisataan terjadi semata-mata 

merupakan kegiatan yang menempuh jarak dan waktu tertentu yang terlepas 

dari aktivitas keseharian seperti aktivitas kerja, berbisnis dan yang lainnya, 

tetapi aktivitas yang dilakukan jelas- jelas di luar kegiatan tersebut melibatkan 

berbagai pihak lainnya terutama dalam pemakaian fasilitas yang berhubungan 

dengan pariwisata (Cooper, et al., 1993). 

Pemberian batasan tentang pariwisata memang sering tidak dapat 

menghasilkan satu batasan yang memuaskan untuk berbagai kepentingan. 

Melihat batasan  yang  begitu  luas  dan  beragam,  Richardson  dan  Fluker  

dalam  Pitana (2005) membedakan batasan pariwisata atas dua batasan, yaitu 

batasan konseptual dan batasan teknis. Batasan konseptual digunakan untuk 

memahami pariwisata secara konseptual dan pemahaman akademis, 

sedangkan batasan teknis digunakan untuk kepentingan pengumpulan 

statistik. Batasan secara teknis diberikan oleh The World Tourism 

Organisation (WTO), bahwa: “Tourism comprises the activities  of  persons,  

travelling  to  and  staying  in  place  outside  their  usual environment for 

not more than one consecutive year for leisure, business dan other 

purposes” (Richardson dan Fluker dalam Pitana, 2005). 

Menurut Damanik dan Weber (2006), pariwisata adalah fenomena 

pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat 

dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, 

kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya. 

Sementara Marpaung (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan 

sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-

pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama 

mereka tinggal ditempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi 
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kebutuhan mereka. 

Pariwisata merupakan kegiatan yang dipahami dari banyak pendekatan. 

Dewasa ini, sektor pariwisata sudah menjadi kebutuhan primer bagi individu. 

Hal tersebut dikarenakan pariwisata adalah tempat relaksasi dari mereka yang 

telah bekerja. Pariwisata merupakan kanalisasi bagi kejenuhan karena 

rutinitas kehidupan seseorang, dan merupakan instrumen bagi re-charge 

masyarakat modern, sebelum kembali ke aktivitas rutinnya. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, dijelaskan sebagai berikut : 

1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang  

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan  pribadi, atau mempelajari keunikan  

daya  tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pengusaha. 

5) Daya   tarik   wisata   adalah   segala   sesuatu   yang  memiliki   keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling 

terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

7) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

8) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 
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9) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

10) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi 

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata 

yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 

alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

11) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja 

pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 

12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan 

pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk 

pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. 

13) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

14) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

15) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

kepariwisataan. 

16) Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa 

terdapat elemen-elemen penting yang menjadi fokus perhatian.   

Kacamata  spasial menggambarkan bahwa pariwisata adalah individu 

yang melakukan perjalanan keluar tempat tinggal dan tempat kerja 

dalam waktu sementara. Kacamata bisnis/ industri mendeskripsikan  

pariwisata adalah keterkaitan antara barang dan jasa untuk membentuk 

pengalaman berwisata. Kacamata sosial budaya mendeskripsikan 

pariwisata adalah pemenuhan kebutuhan individu dengan interaksi 

antara lingkungan, fisik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka 

pembentukan sejarah, alam, dan budaya. 
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2. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan (Salim, 1990) bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya 

ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada 

masa kini maupun masa mendatang. 

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (1990), pembangunan (yang 

pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya 

berdasarkan tiga kriteria, yaitu sebagai berikut : 1) Tidak ada pemborosan 

penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; 2) Tidak 

ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; 3) Kegiatannya harus dapat 

meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. 

Senada dengan konsep tersebut, Sutamihardja (2004), menyatakan 

sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk 

mewujudkan terjadinya pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar 

generasi (intergenaration equity), safeguarding atau pengamanan terhadap 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan 

pencegahan terjadi gangguan ekosistem, pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan 

ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang 

berkelanjutan antar generasi, mempertahankan kesejahteraan rakyat 

(masyarakat), mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka 

panjang, serta menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar 

generasi sesuai dengan habitatnya. 

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004), setidaknya ada tiga faktor alasan utama 

mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan yaitu 1) menyangkut 

alasan moral mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat 

merusak lingkungan,  yang  dapat  menghilangkan  kesempatan  bagi  generasi  

mendatang untuk menikmati layanan yang sama; 2) menyangkut alasan 

ekologi, karena kegiatan  ekonomi  dapat  mengancam  fungsi  ekologi  dan;  3)  

alasan  ekonomi karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini 

sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. 
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Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, 

tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan 

menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan 

mencegah terjadinya degredasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh 

mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga 

mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya 

kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita 

akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang 

akan datang. 

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu 

mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, 

menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang 

berbeda dalam  batas kemampuan  lingkungan,  serta  secara  wajar  semua  

orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian ada kecenderungan 

bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan 

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada 

skala maksimum. 

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi 

ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan 

pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-

prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi 

dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi 

ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan 

mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan 

potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama 

semua orang. Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah tentunya  

memerlukan  suatu  strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan 

disertai dengan sistem pengendalian  yang tepat.  Eksploitasi  sumber  daya  

alam  disarankan  sebaiknya pada sumber daya alam yang replaceable atau 

tergantikan sehingga ekosistem atau sistem lingkungan dapat dipertahankan. 

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang 

sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat 

multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal (dalam Fauzi, 2004), 

konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: Pertama 

adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang 
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akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara 

sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. 

Pezzey (1992),  melihat aspek keberlanjutan dari sisi  yang berbeda. 

Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. 

Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya 

alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara 

keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya 

alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. 

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli 

sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh 

komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan   

adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.” Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep 

Bruntland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan 

kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan  

dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) 

generasi mendatang. Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan 

paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar;  1)  Perlakuan masa  kini  dan  

masa  mendatang  yang menempatkan  nilai positif dalam jangka panjang; 2) 

Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic 

wellbeing; 3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset 

lingkungan. 

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional 

dari  konsep  keberlanjutan ini  pun banyak  mengalami  kendala.  Perman  et  

al., (1997) mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini 

dengan mengajukan lima alternatif pengertian: 1) Suatu kondisi dikatakan 

berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak 

berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu 

(non-declining consumption), 2) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber 

daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi 

dimasa mendatang, 3) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya 

alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining), 

4) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk 

mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah 
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adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi. 

Senada dengan pemahaman di atas, Daly (1990) menambahkan 

beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, 

antara lain: 1) untuk sumber daya alam  yang terbarukan, untuk masalah 

lingkungan; 2)  laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas   

asimilasi lingkungan; 3) Sumber energi yang tidak terbarukan harus 

dieksploitasi secara quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan 

cara menciptakan energi substitusi. 

Selain definisi operasional di atas, Haris (2000) melihat bahwa konsep 

keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan  yang 

mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu. 

2) Keberlanjutan lingkungan: dimana harus mampu memelihara sumber 

daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi 

penyerapan lingkungan, juga menyangkut pemeliharaan 

keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem 

lainnya 

3) Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem 

yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk 

kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. 

 

3.  Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan 

Pariwisata berbasis masyarakat yang dikenal dengan istilah CBT 

(Community Based Tourism) sangat popular dilakukan dalam membentuk 

sebuah strategi pembangunan dalam bidang pariwisata. Konsep ini memiliki 

tujuan untuk melakukan suatu peningkatan intensitas partisipasi masyarakat, 

sehingga dapat memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi serta 

masyarakat memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan untuk 

mengelola suatu pembangunan dalam bidang pariwisata. 

Dengnoy dalam Nugroho dan Aliyah (2013) menyatakan pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) dikembangkan 

berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan 

berbagai stakeholders pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk: 1) memberdayakan masyarakat; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial budaya 

dari pembangunan pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang 
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kepada semua anggota masyarakat. Oleh karena itu pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerja sama serta 

peran yang berimbang antara berbagai unsur stakeholders termasuk 

pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Menurut Kit (2000), ada empat tujuan yang diinginkan dengan 

berlakunya konsep pariwisata berbasis masyarakat, yaitu sebagai berikut. 

a. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi untuk 

meningkatkan dan atau memperbaiki konservasi alam atau sumber daya  

budaya, termasuk keanekaragaman hayati. 

b. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi lokal sehingga meningkatkan pendapatan dan 

keuntungan bagi masyarakat. 

c. Pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat 

lokal. 

d. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai tanggung jawab kepada 

wisatawan untuk memberikan produk yang peduli terhadap lingkungan 

alam, sosial maupun budaya. 

 

Pariwisata berbasis masyarakat harus memperhatikan keterlibatan 

masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak untuk tercapainya 

pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan tersebut harus 

dilakukan oleh masyarakat setempat yang hidup dan kehidupannya 

dipengaruhi oleh pembangunan tersebut (Pitana, 2002), sehingga akan 

mengarah pada sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat sebagai pelaku 

utama dalam pariwisata. 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata 

berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini 

digunakan untuk mendorong terbentuknya kemitraan diantara para pihak 

(stakeholders) terkait tersebut. Dalam hal tersebut masyarakat setempat 

harus disadarkan atas potensi yang dimiliki sehingga mereka mempunyai rasa 

ikut memiliki (sense of belonging) terhadap beraneka sumber daya alam dan 

budaya sebagai aset pembangunan pariwisata. Selanjutnya jika pemangku 

kepentingan pariwisata dikaitkan dengan pariwisata berbasis masyarakat 

(Natori, 2001), maka wisatawan merupakan modal yang akan diolah oleh 

ketiga komponen pemangku kepentingan (pemerintah, pengusaha pariwisata, 
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dan masyarakat) yang hasilnya akan dinikmati oleh wisatawan. 

Drake (1991) menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki peran 

kontrol yang sangat substansial, berpartisipasi penuh dalam pengembangan 

dan pengelolaan pariwisata dan memberikan proporsi terbesar pada manfaat  

bagi masyarakat lokal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pembangunan 

pariwisata yang berbasis masyarakat, aspek partisipasi masyarakat lokal 

tersebut merupakan isu mendasar. Aspek partisipasi masyarakat tersebut 

merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait 

dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Denman (2001) pun 

menekankan bahwa CBT merupakan pembangunan pariwisata dimana  

masyarakat lokal secara aktif dilibatkan dan turut mengontrolnya. Hal 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat lokal. 

Wearing (2001) mengatakan bahwa keberhasilan jangka panjang industri 

pariwisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari 

masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa 

pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan 

berkelanjutan, hal yang mendasar adalah memfasilitasi keterlibatan 

masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai 

sosial ekonomi kegiatan pariwisata. Masyarakat lokal berkedudukan sama 

penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku 

kepentingan dalam pengembangan pariwisata. 

Dalam kedudukannya masyarakat lokal berfungsi dan berperan sebagai 

tuan rumah, dan subjek pengembangan yang aktif berperan dan 

berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Sebagai subjek pengembangan   

pariwisata, masyarakat lokal menjadi pelaku penting dan terlibat secara aktif 

dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Masyarakatpun 

memperoleh manfaat ekonomis signifikan dari pengembangan pariwisata. 

Pada kelanjutannya terjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. 

Terkait dengan nilai manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal, 

Wearing (2001) menjelaskan sejumlah alasan mengapa prinsip 

pengembangan berbasis masyarakat penting dan diperlukan dalam 

pengembangan pariwisata. Salah satu prinsip utamanya konsep 

pengembangan pariwisata dirancang untuk memaksimalkan nilai manfaat 

sosial-ekonomi sembari meminimalkan dampak sosial-budaya. 
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Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal dalam lingkungan 

yang ideal dapat menyediakan serangkaian nilai manfaat sosial, ekonomi, 

budaya, dan lingkungan sebagai berikut : (1) mendorong peningkatan fasilitas 

akomodasi dan fasilitas makan, minum, karenanya meningkatkan peluang 

bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat; (2) menyediakan 

pemasukan tambahan bagi usaha ekonomi masyarakat lokal dan bentuk   jasa 

layanan   lainnya; (3) meningkatkan permintaan pasar terhadap produk lokal, 

karenanya dapat mendorong keberlanjutan atau kesinambungan adat tradisi 

masyarakat lokal yang turun-temurun; (4) menggunakan tenaga kerja dan 

tenaga ahli lokal; (5) membuka peluang sumber dana bagi usaha perlindungan 

atau konservasi sumber daya alam dan budaya di sekitar kawasan; (6) 

meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat lokal terhadap nilai-nilai lokalitas 

budaya dan keunikan alam yang dimilikinya. 

Selain konsep berbasis masyarakat, konsep berkelanjutan juga menjadi 

hal yang penting bagi pembangunan pariwisata. Nasikun (1997) menyatakan 

bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu 

memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

yang mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, 

pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tidak boleh melakukan 

penghancuran terhadap berbagai sumber daya, sehingga kesejahteraan 

generasi yang mendatang tetap terjamin. 

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism 

Development) berlandaskan pada upaya pemberdayaan (Empowerment), baik 

dalam arti ekonomi, sosial, maupun kultural merupakan suatu model 

pariwisata yang mampu merangsang tumbuhnya kualitas sosio-kultural dan 

ekonomi masyarakat dan menjamin kelestarian lingkungan. 

Menurut Yoeti (2008), pariwisata berkelanjutan merupakan 

“mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam 

usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi 

di waktu yang akan datang”. Hal ini merupakan suatu pertimbangan sebagai 

ajakan pemerintah agar semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di 

waktu yang akan datang untuk tujuan ekonomi, sosial, keindahan yang dapat 

dijadikan daya tarik dengan memelihara integritas keanekaragaman budaya 

yang ditunjang sistem kehidupan. 
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Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber daya 

alam dan budaya. Sumber daya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang  

saat sekarang supaya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi harus dipelihara 

dan dilestarikan agar dapat juga digunakan di masa yang akan datang. 

Pemanfaatan sumber daya tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan 

memberikan manfaat optimal bagi mereka. Menurut Damanik dan Weber 

(2006) pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan sumber 

daya (atraksi, aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk 

memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan (stakeholders) 

dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang. 

Bentuk pembangunan pariwisata seperti ini didasarkan pada 

keberhasilan mengembangkan aspek ekonomi dengan wawasan 

pemeliharaan lingkungan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh World 

Tourism Organization (WTO) mengenai pembangunan kepariwisataan yang 

berkelanjutan menunjukkan adanya keserasian antara kebutuhan ekonomi, 

sosial dan estetika di satu pihak dan mempertahankan integritas budaya, 

proses ekologi essensial, keanekaragaman hayati, dan sistem penunjang 

kehidupan pada lain pihak. Prinsip kepariwisataan berkelanjutan menurut 

WTO dalam Koesnadi (2002) dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Sumber daya alam, historis, budaya, dan lain-lain untuk 

kepariwisataan dikonversasi untuk pemanfaatan berkesinambungan di 

masa depan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang. 

b. Pengembangan kepariwisataan direncanakan dan dikelola sedemikian 

rupa sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosio kultura 

yang serius di wilayah wisata. 

c. Kualitas lingkungan yang menyeluruh di wilayah wisata dipelihara dan 

ditingkatkan dimana diperlukan. 

d. Kepuasan wisatawan yang tinggi dipertahankan sehingga daerah 

tujuan wisata akan tetap memiliki daya jual dan popularitasnya. 

e. Manfaat dari kepariwisataan tersebar luas diseluruh masyarakat. 

 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin 

keberlanjutan pariwisata menurut Damanik dan Weber (2006), yaitu : 

a. Wisatawan memiliki kemauan untuk mengonsumsi produk jasa dan 

jasa wisata secara selektif, dalam arti bahwa produk tersebut tidak 
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diperoleh dengan mengeksploitasi secara eksesif sumber daya pariwisata 

setempat. 

b. Produk wisata didorong ke produk berbasis lingkungan (green product). 

c. Kegiatan wisata diarahkan untuk melestarikan lingkungan dan peka 

terhadap budaya lokal. 

d. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, implementasi dan 

monitoring pengembangan pariwisata. 

e. Masyarakat juga harus memperoleh keuntungan secara adil dari 

kegiatan pariwisata. 

f. Posisi tawar masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya 

pariwisata semakin meningkat. 

 

Untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan baik secara ekonomi, 

sosial-budaya, dan lingkungan, pengelola wajib melakukan manajemen 

sumber daya yang efektif. Selain itu kita semua hendaknya dapat mengubah 

sikap dan berkemauan keras, agar apa yang kita miliki sekarang ini tidak 

menghabiskan semua sumber daya pariwisata yang ada tanpa 

mempertimbangkan kehidupan pariwisata di waktu yang akan datang. 

 

B. KONSEPSI TENTANG DESTINASI PARIWISATA 

1. Pengertian Destinasi Pariwisata 

Destinasi pariwisata merupakan suatu wilayah yang secara khusus 

ditetapkan dan  dipromosikan  sebagai  tempat  berkunjung  bagi  wisatawan,  

dan di dalamnya seluruh produk pariwisata dikoordinasikan oleh satu 

organisasi tertentu (European Communities, 2003). Menurut Richardson dan 

Fluker (2004), destinasi pariwisata didefinisikan sebagai “A significant place 

vitsited on trip, with some form of actual or perceived boundary. The basic 

geographic unit for the production of tourism statistics”. Dalam mengkaji 

destinasi pariwisata, sering juga digunakan istilah region yang oleh Richardson 

dan Fluker (2004) didefinisikan sebagai (1) A grouping of countries usually in a 

common geographic area, (2) An area within a country, usually a tourism 

destination area”. Ahli pariwisata lain Gunn & Var (2002) menyatakan bahwa 

destinasi pariwisata merupakan tempat atau lokasi yang selain memiliki daya 

tarik yang dapat dilihat oleh wisatawan, juga tersedia berbagai aktivitas yang 
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dapat dilakukan wisatawan di tempat tersebut, sehingga wisatawan terpikat 

untuk berkunjung. 

Menurut Kusudianto (1996), destinasi pariwisata dapat digolongkan 

berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai dan hutan. 

2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, 

teater, dan masyarakat lokal. 

3. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan. 

4. Event, seperti Pesta Kesenian Bali, Pesta Danau Toba dan pasar malam. 

5. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia dan 

Wisata Belanja di Hong Kong. 

6. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, dan 

keterpencilan. 

 

Word Tourism Organization (2004) memberikan definisi destinasi 

pariwisata sebagai berikut. 

“a local tourism destination is a physical space in which a visitor spend at 

least one overnight. It included tourism product such as tourism support 

services and  attraction,  and  tourism resources within  on  day’s return 

travel time. It  has physical and  administrative  boundaries defining its 

management, and image and perceptions defining its market competitiviness. 

Local destinations incorporate various stakeholders often including a host 

community, and can nest and network to from larger destination”. 

Mill & Morrison (2012) menggunakan istilah lain tentang destinasi ini, 

yakni Destination Mix, yaitu sekumpulan elemen yang memiliki 

ketergantungan satu dengan lainnya dalam menciptakan pengalaman 

berwisata bagi wisatawan. Destination  mix  terdiri  atas:  1).  Attraction,  2).  

Facilities, 3). Infrastructure, 4). Transportation, dan 5). Hospitality. Sementara 

itu, Morrison (2013) menyatakan secara lebih terinci bahwa destination mix 

terdiri atas akomodasi, restoran, daya tarik wisata, event, transportasi, 

infrastruktur dan hospitality. Pendapat Mill & Morrison (2012) dan Morrison 

(2013) dapat disimpulkan bahwa produk yang harus disediakan oleh destinasi 

bagi pengunjungnya terdiri atas daya tarik wisata (termasuk di dalamnya 

event), akomodasi, transportasi, infrastruktur dan hospitality. 
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2. Kualitas Destinasi Pariwisata 

Setiap  destinasi  pariwisata  di  seluruh  dunia  memiliki  berbagai  jenis 

produk berbeda yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, dimana kualitas 

destinasi semakin menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan dalam 

jumlah yang lebih banyak, sehingga kualitas dengan cepat menjadi alat 

bersaing yang menentukan keberhasilan industri pariwisata tersebut. Pada 

berbagai penelitian pasar di bidang pariwisata menunjukkan bahwa 

wisatawan menuntut kualitas yang lebih tinggi ketika mereka berwisata. 

Wisatawan akan memilih destinasi yang mampu menawarkan pelayanan yang 

lebih baik, pengalaman berwisata yang lebih variatif, keramahan penduduk 

lokal, dan harga yang reasonable guna mendapatkan value for money. Disisi 

lain pengelola destinasi pariwisata dan para pelaku usaha yang ada di 

dalamnya akan dihadapkan pada perubahan ekspektasi dan tuntutan  

konsumen serta tingginya tingkat persaingan antar destinasi di tingkat lokal 

maupun international. Kurangnya perhatian pada isu kualitas saat ini akan 

membawa konsekuensi serius di kemudian hari dalam kaitannya dengan 

menurunnya image, dan menurunnya tingkat pendapatan destinasi tersebut 

(European Communities, 2003). 

Kualitas destinasi salah satunya diindikasikan oleh tingkat kepuasan 

wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut yang tidak hanya 

ditentukan oleh pengalaman mereka dalam menikmati pelayanan, namun 

juga lebih pada faktor-faktor yang bersifat tidak nyata (intangible), seperti 

hospitality, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan. Oleh karena itu 

suksesnya sebuah destinasi pariwisata ditentukan oleh banyak faktor  

independen, sehingga dibutuhkan pendekatan terintegrasi untuk mengelola 

kualitas destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Kualitas sangat penting 

bagi suksesnya industri pariwisata karena akan menjadi instrumen yang 

menentukan kemampuan daya saing produk pariwisata. Produk yang 

berkualitas sangat penting untuk bisnis yang layak dan keberlanjutan dari 

industri pariwisata. Memastikan peningkatan kualitas produk secara konstan, 

apakah itu destinasi wisata secara keseluruhan maupun atraksi individu  dan  

layanan  yang  ada  di  dalamnya,  merupakan  proses  yang  terus menerus. 

Untuk mengukur kualitas destinasi ada sejumlah tools yang digunakan, salah 

satunya dikembangkan oleh European Communities (RAMBØLL Water & 

Environment,   Denmark,   2003)   yang   disebut   "QUALITEST"   yaitu   sebuah 
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panduan atau manual yang menyediakan alat untuk memfasilitasi 

pengukuran, pemantauan dan benchmarking kinerja kualitas dari destinasi 

pariwisata dan jasa yang ada di dalamnya. Alat tersebut berisi 16 items 

tentang kualitas, terdiri dari dua kelompok utama yaitu kualitas destinasi dan 

kualitas produk wisata yang dikelompokkan menjadi dua indikator utama 

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja kualitas destinasi tersebut. 

Dalam model IQM (Integrated Quality Management), kualitas destinasi 

pariwisata dinilai dari kombinasi empat  elemen  kunci  dalam  pendekatannya, 

yakni: (a) tingkat kepuasan wisatawan, (b) tingkat kepuasan pelaku usaha 

pariwisata lokal, (c) kesejahteraan masyarakat lokal, dan (d) kualitas 

lingkungan hidup. Masing-masing dari ke empat komponen tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut (RAMBØLL Water & Environment, Denmark, 2003): 

a. Tingkat kepuasan wisatawan, yaitu kegiatan memantau tingkat kepuasan 

wisatawan terhadap produk dan pelayanan yang diberikan oleh berbagai 

usaha pariwisata maupun anggota masyarakat di destinasi; 

b. Tingkat  kepuasan  pelaku  usaha  pariwisata  lokal,  yakni  mengevaluasi 

kualitas pekerjaan, kesejahteraan dan karier para karyawan serta kondisi 

usaha pariwisata yang ada di destinasi; 

c. Kualitas hidup masyarakat lokal, yakni kepedulian terhadap tingkat 

kesejahteraan penduduk lokal yaitu mencari tahu apa yang penduduk 

lokal pikirkan atau persepsikan tentang dampak pariwisata terhadap 

kehidupan mereka; 

d. Kualitas   lingkungan   hidup,   mengukur   dampak   positif   dan   negatif 

pariwisata terhadap lingkungan, seperti terhadap asset alam, budaya 

dan buatan manusia. 

 

Ketidakseimbangan salah satu dari ke empat elemen tersebut akan 

berdampak nyata terhadap kualitas secara keseluruhan dari destinasi wisata 

yang akan dinilai. 

 



 

 

 

 
 

KEARIFAN LOKAL DESA WISATA SERTA 
PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 
PARIWISATA 

 
A. DESA WISATA 

Desa wisata dengan berbagai istilah seperti village tourism, rural tourism, 

farm tourism, atau agro tourism (Leu, 1992; Nisbitt, 1994; Saglio, 1995; 

Dolors, 1995; Iakovidou, 1995, Oppermann, 1996; Dowling, 1996) telah banyak 

dilaksanakan di berbagai negara, seperti: di Swiss, Kenya, Senegal, Yunani, 

Jerman, dan Muangthai. Di sisi lain, pengembangan desa wisata merupakan 

alternatif yang sensitif, karena jika salah dalam pengembangannya akan 

menimbulkan dampak bagi keberadaan desa pekraman tempat desa wisata itu 

dikembangkan (Pitana, 1999). 

Desa wisata menurut Pitana (1999) mendefinisikan desa wisata adalah 

suatu wilayah  pedesaan  dengan  keseluruhan  suasana  yang  mencerminkan 

keaslian “pedesaan  Bali”, baik dari struktur tata ruang, arsitektur bangunan, 

maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, serta mampu 

menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan, seperti 

akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, serta atraksi-atraksi wisata. 

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan   

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suat struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). 
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Menurut Nuryanti, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain. 

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan, dengan 

menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 

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

makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek 

wisata. 

3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan 

yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke 

desanya. 

4. Keamanan di desa tersebut terjamin. 

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

6. Beriklim sejuk atau dingin. 

7. Berhubungan  dengan  objek  wisata  lain  yang  sudah  dikenal  oleh 

masyarakat luas. 

 

Konsep desa wisata menurut Nuryanti lebih ditekankan pada daya 

tarik dan penyediaan fasilitas pariwisata yang dapat menyatu dengan 

tata cara dan tradisi yang berlaku. Untuk memahami konsep desa wisata, 

akan menjadi lebih jelas dengan cara membandingkan dengan konsep 

ecotourism yang sebenarnya sama-sama memiliki konsep kembali ke alam. 

Menyimak definisi ecotourism oleh Audumon (dalam Nisbitt, 1994) yang 

memberikan pengertian sebagai berikut: 

”perjalanan dengan tujuan daerah-daerah alam guna mengerti budaya 

dan sejarah alam lingkungan sementara (mempertahankan) integritas 

ekosistem dan memberikan peluang ekonomi yang membuat pelestarian 

sumber daya alam, menguntungkan secara finansial bagi penduduk di 

kawasan tuan rumah”. 

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu 

wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 

mencerminkan keaslian pedesaan di Bali khususnya di Kabupaten Badung 

baik dari  segi  kehidupan  sosial,  budaya,  adat  istiadat  keseharian  dan  

alam  yang menarik bagi wisatawan. 
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B. PENGERTIAN KEARIFAN LOKAL 

Kearifan lokal atau dalam bahasa asing sering diberikan dengan berbagai 

istilah seperti kebijaksanaan setempat (local wisdom) atau pengetahuan 

setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Secara 

konseptional, kearifan lokal dikemukakan sebagai pandangan hidup, ilmu 

pengetahuan dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai masalah 

dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sumitarsih, 1994). Tim G Babcook 

menyebutkan kearifan lokal adalah pengetahuan dan cara berpikir dalam 

kebudayaan kelompok manusia yang merupakan hasil dari pengamatan kurun 

waktu yang lama. Kearifan berisi suatu pandangan hidup masyarakat 

berkaitan tentang struktur lingkungan, bagaimana lingkungan berfungsi, 

bagaimana reaksi alam atas tindakan manusia, dan hubungan timbal balik 

antar manusia dengan lingkungannya (Marian dan Nur Arafah, 2000). 

Mengenai motivasi menggali kearifan lokal sebagai isu sentral secara 

umum adalah untuk mencari dan jika dikehendaki, menetapkan identitas 

bangsa, yang mungkin hilang karena proses persilangan dialektis, atau karena 

akulturasi dan transformasi yang telah, sedang dan akan terus terjadi 

sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Bagi kita, upaya menemukan identitas 

bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting salah 

satunya menjaga keseimbangan ekosistem. Kearifan lokal dalam bentuknya  

yang berupa kompleksitas budaya merupakan penyangga sekaligus  

penghubung antara supra dan infrastruktur. Parson (1975) menyatakan 

bahwa kebudayaan pada dasarnya sebagai pengontrol sistem kehidupan demi 

terselenggaranya “pattern maintenance”. Hal ini pada dasarnya sebagai 

pembentuk nilai harmonisasi. Dalam harmonisasi terdapat keseimbangan 

yang bersifat sintagmatis antara perumusan konsep sosial budaya beserta 

nilai-nilainya, penataan sosial dan budaya yang baru beserta nilai-nilainya 

sehingga diperoleh sebuah keteraturan sosial. Hal ini secara sintagmatik dapat 

dipadankan dengan pertumbuhan ekonomi yang berpijak pada perumusan 

konsep baru  sains  dan  teknologi  sehingga  melahirkan  inovasi  sains  dan  

teknologi sehingga terjadi peningkatan produksi. 
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Antara keteraturan sosial dan peningkatan produksi dapat diperoleh 

kesejahteraan sosial. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan merupakan elemen 

penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat. 

Ragam kearifan lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Sebagai petanda identitas sebuah komunitas; 

b. Sebagai elemen perekat kohesisosial; 

c. Sebagai unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan berkembang 

dalam masyarakat, dan bukan unsur budaya yang dipaksakan; 

d. Berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; 

e. Dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan 

kelompok dengan meletakkannya diatas common ground; 

f. Mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, dan 

mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan 

terjadinya gangguan atau pengerusakan diri dari kemungkinan terjadinya  

gangguan atau pengerusakan solidaritas kelompok (hubungan) sebagai 

komunitas yang utuh dan terintegrasi. 

 

C. TRI HITA KARANA DALAM PARIWISATA 

1.  Pengertian dan Definisi Tri Hita Karana 

Tri Hita Karana berasal dari bahasa sanskerta, yaitu Tri, Hita dan Karana. 

Tri artinya tiga, Hita artinya bahagia dan Karana artinya penyebab. Dengan 

demikian Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan. Tri Hita Karana 

mengajarkan agar  manusia mengupayakan  hubungan  harmonis dengan  

Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam lingkungannya (Wiana, 

2007). 

Tri Hita Karana sebagai filosofi hidup umat Hindu dalam membangun 

sikap hidup yang benar menurut ajaran agama. Sikap hidup yang benar 

adalah bersikap yang seimbang antara percaya dan bakti kepada Tuhan 

dengan mengabdi pada sesama manusia dan menyayangi alam, berdasarkan 

yadnya. Terlaksananya ajaran Tri Hita Karana ini merupakan suatu kebutuhan 

manusia. Karena kalau terbangun  hubungan  yang  harmonis  antara  manusia  

dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam 

lingkungannya, manusialah yang pertama akan merasakan kebahagiaan 
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tersebut. 

Menurut Sulistyawati (2000), Tri Hita Karana adalah kearifan lokal (local 

wisdom) yang sudah menjadi kepribadian budaya (cultural  identity) karena 

mampu mengakomodasikan dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar 

ke kebudayaan asli sekaligus menjadi bingkai tatanan kehidupan 

masyarakat Bali. Tri Hita Karana adalah konsep bersifat totalitas meliputi 

alam semesta (makrocosmos) meliputi lingkungan alam fisik, manusia sebagai 

penggerak alam, dan Tuhan yang menjiwai alam semesta (Putra, 2000). 

Menurut Kaler (1983) dalam diri manusia (microcosmos) unsur-unsur Tri 

Hita Karana meliputi badan kasar (angga sarira), tenaga atau energi 

(prana) yang mengaktifkan manusia, serta jiwa zat penghidupan manusia 

(atman). 

Perilaku berdasarkan budaya Tri Hita Karana dapat dirumuskan sebagai 

bentuk interaksi individu dengan lingkungannya berdasarkan konsep-konsep 

budaya Tri Hita Karana. Filosofi Tri Hita Karana menekankan bahwa dalam 

proses kehidupan menuju hidup yang sejahtera, manusia diminta menjaga 

keserasian atau harmonisasi hubungan antara manusia dengan penciptanya 

yaitu Tuhan Yang maha Esa (Parahyangan), manusia dengan alam/ 

lingkungan (Palemahan) dan manusia dengan sesamanya (Pawongan) sebagai 

satu kesatuan yang utuh (Sidibya, 1997; Surpha, 2004; Wiana, 2004; 

Windia 2006; Ashrama,2005). 

Dimensi budaya Tri Hita Karana bersifat universal dan dinamis, sebagai 

sebuah filosofi masyarakat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, karena  

Tri Hita  Karana merupakan tradisi budaya yang diwarisi secara turun  

temurun. Budaya itu sendiri didefinisikan sebagai subjektivitas  kolektif. Teori  

nilai subjektif (The Subjective Theory of Value) menekankan bahwa preferensi 

seorang individu tidak dapat diukur dan secara tidak langsung hanya 

tercermin dalam perilaku individu tersebut (Casson, 1993). Perilaku Tri Hita 

Karana merupakan prilaku individu berdasarkan filosofi-filosofi budaya Tri 

Hita Karana. Filosofi Tri Hita  Karana yang melekat dimana-mana, seperti 

selera, kebiasaan, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, 

budaya memiliki peranan yang cukup penting di dalam mendukung kinerja 

perekonomian karena terkait dengan pembentukan Trust di dalam  

kelompok  sehingga  mengurangi  biaya  transaksi (Pratikto, 2012). 
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Arif (1999) menyebutkan bahwa filosofi Tri Hita Karana adalah filosofi 

universal yang pada hakikatnya ada dan dianut oleh masyarakat lain 

meskipun mereka tidak beragama Hindu. Penerapan Tri Hita Karana 

diharapkan akan dapat membangun masyarakat yang hidup berlandaskan 

harmoni dan kebersamaan (Windia dan Dewi, 2007). Perilaku Tri Hita Karana 

menekankan perlunya menyeimbangkan kinerja budaya dan kinerja bisnis 

dalam setiap kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian selalu dikaitkan 

dengan proses kewirausahaan oleh karena itu kewirausahaan dapat dilakukan 

oleh setiap orang yang menyangkut segala tindakan dan peluang. 

Perilaku Tri Hita Karana merupakan refleksi dari penerapan konsep kultur 

lokal dan religi dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, guna mencapai 

keseimbangan dan kebahagiaan seperti : 

a. Konsep sekala niskala (nyata-tidak nyata) 

Niskala, berhubungan dengan keyakinan (sradha) dan kesetiaan (bhakti) 

kepada Tuhan. Sebaliknya, sekala berkaitan dengan semangat saling 

melayani dan menyayangi sesama manusia dan lingkungan (Ashrama, 

2005). 

 

b. Konsep rwa-bhineda (penghargaan terhadap setiap perbedaan) 

Dalam kehidupan, ada pengakuan, penghargaan dan penghormatan 

terhadap berbagai perbedaan yang ada dalam dinamika kehidupan 

manusia. Hal ini merupakan elemen penting dari prinsip pelaksanaan 

demokrasi dalam kehidupan kemasyarakatan (Ashrama, 2005). Wiana 

(2004) menambahkan bahwa konsep ini juga mengakui eksistensi konsep 

purusa dan predana (laki dan perempuan atau maskulin dan feminis), 

benar dan salah, siang dan malam, baik dan buruk, benar dan salah, 

kehidupan jasmani dan rohani. 

 

c. Konsep tatvam asi 

Surpha (2002) menyatakan bahwa ajaran tatvam asi terdapat dalam 

kitab suci Weda yang artinya “engkau  adalah aku dan aku adalah  

engkau”. Maksudnya adalah bahwa antara manusia yang satu dengan 

lainnya tidak ada perbedaan hak dan ini merupakan dasar dari hak asasi 

manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep 

ini meletakkan pijakan melaksanakan kemanusiaan yang adil dan 
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beradab dengan rasa kejujuran, kesucian dan tanpa pamrih sesuai 

dengan swadharma (tugas dan kewajiban masing-masing). Jiwa tatvam 

asi mengeliminasi sekat/ belenggu  kehidupan,  seperti  : golongan,  suku,  

ras, agama, kefanatikan kepentingan diri sendiri. Dari toleransi ini 

diharapkan terciptanya keharmonisan hidup sehingga seluruh dunia  

menjadi satu keluarga. Konsep ini mencirikan adanya pengakuan adanya  

empati, rasa kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati antar 

sesama manusia (Ashrama, 2005). 

 

d. Konsep luan-teben 

Menurut Ashrama (2005), konsep ini terkait dengan cara mencari 

harmoni dalam tata ruang (palemahan), sebagaimana dijabarkan secara 

rinci dalam konsep Tri Mandala (adanya harmoni dalam pelaksanaan 

pembangunan yang bersifat horizontal), dan Tri Angga (adanya harmoni 

dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat vertikal). 

 

e. Konsep Tri Semaya (tiga dimensi cermin kehidupan) 

Konsep ini mencerminkan bahwa pengakuan dari tiga dimensi proses 

kehidupan manusia, yakni adanya attita (masa lampau), anagata (masa 

depan) dan warta warna (masa kini). Hal ini mengandung makna bahwa 

apa yang terjadi pada masa depan harus bercermin dari kondisi masa 

lampau dan apa yang terjadi pada masa kini. Dengan demikian pencarian 

untuk menemukan harmoni dilakukan agar ada keterkaitan antara masa 

lampau, masa kini dan masa akan datang (Ashrama, 2005). 

 

2. Dimensi dan Indikator Prilaku Tri Hita Karana 

Indikator dan dimensi perilaku Tri Hita Karana merupakan refleksi  dari 

filosofi Tri Hita Karanan  antara lain (a) tingkat penerapan konsep 

parahyangan, (b) tingkat penerapan konsep pawongan dan (c) tingkat 

penerapan konsep palemahan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

a. Penerapan Aspek Parahyangan 

Parahyangan berasal dari kata hyang yang berarti Hyang Widhi atau 

Tuhan, Parahyangan merupakan salah satu dimensi dari filosofi Tri Hita 

Karana yang menekankan bahwa kesejahteraan dicapai bila terealisasi 
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hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan penciptanya 

(Surpha, 2001; Wiana, 2004; Ashrama, 2005). Menurut Putra (2000), 

filosofi Tri Hita Karana dalam konsep parahyangan, seorang pengusaha 

memiliki keyakinan bahwa keberhasilan yang dicapai bukanlah semata-

mata karena kemampuan dan kerja keras mereka, melainkan 

keberhasilan tersebut juga karena kehendak Tuhan. 

 

b. Penerapan Aspek Pawongan 

Aspek pawongan berasal dari kata wong (orang atau penduduk) dalam 

masyarakat. Implementasi dari filosofi Tri Hita Karana pada dimensi ini 

adalah melalui adanya hubungan harmonis antar sesama manusia 

(Surpha, 2001; Wiana, 2004; Ashrama, 2005). Dalam konteks bisnis perlu 

dibangun hubungan harmonis intern karyawan, antar karyawan dan 

manajemen perusahaan, dan antar manajemen perusahaan dengan 

masyarakatnya (Ashrama, 2005). Secara lebih rinci, Ashrama (2005) 

menjelaskan bahwa hubungan harmonis tersebut dapat diindikasikan 

dari beberapa hal, misalnya : adanya sekehe-sekehe (kelompok atau 

organisasi) dimasyarakat seperti serikat pekerja yang efektif dan 

harmonis dengan manajemen, kelompok kidung (vokal dan paduan   

suara), suka-duka, dan lain sebagainya. Pitana (2002) menekankan bahwa 

ajaran perbuatan (karma) menjadi pegangan untuk mengembangkan 

hubungan harmonis terhadap berbagai unsur yang terkait dengan 

usahanya. 

 

c. Penerapan Aspek Palemahan 

Aspek palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, tanah 

pekarangan atau wilayah pemukiman. Secara umum dalam filosofi  

Tri Hita Karana, Palemahan merupakan dimensi yang berhubungan 

dengan aspek fisik dari lingkungan di sekitarnya, atau di lingkungan 

perusahaan (Surpha,  2001;  Wiana,  2004;  Ashrama,  2005).  Selanjutnya  

Ashrama (2005) mengatakan bahwa tata lekat perusahaan dan bangunan 

yang ada hendaknya disesuaikan dengan keyakinan agama dan kultur 

tempat perusahaan berada. Di Bali, perusahaan diharapkan mengikuti 

tata letak dan tata ruang dari konsep Tri Mandala (konsep ruang 

horizontal, yaitu : kawasan hulu (utama mandala) untuk tempat suci, 
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kawasan tengah (madia mandala) untuk hunian, dan kawasan hilir (nista 

mandala) untuk fasilitas umum, maupun Tri Angga (konsep ruang 

vertikal) yaitu bagian bawah adalah untuk fasilitas umum. Perusahaan 

semestinya memperhatikan asta-kosala-kosali (arsitektur tradisional Bali)  

untuk  bangunan  suci ataupun bangunan yang bernuansa kultur Bali. 

 

Pitana (2002) memandang bahwa dari ketiga filosofi Tri Hita Karana 

tersebut posisi pawongan adalah sebagai subjek sekaligus objek dalam arti 

manusia dalam hidupnya menentukan dan ditentukan oleh dirinya sendiri 

terkait dengan pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu, apabila 

konsep tersebut diaplikasikan secara ideal maka keharmonisan akan tercapai. 

 

3. Tri Hita Karana dalam Pariwisata 

Masyarakat Bali menggunakan Tri Hita Karana dalam kegiatan pariwisata. 

Implementasi konsep Tri Hita Karana ke dalam tiga bidang, yaitu bidang 

Parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), bidang pawongan 

(hubungan manusia dengan manusia, dan bidang palemahan (hubungan 

manusia dengan lingkungan) yang dikaitkan dengan industri pariwisata (Dasi 

Astawa, 2007; Raka Dalem, 2007).   

Konsep Tri Hita Karana bagi para pengelola dan insan pariwisata saat ini 

adalah lebih memperhatikan usaha pelestarian bagi alam sekitarnya tanpa 

melupakan Tuhan sebagai tonggak terpenting dalam usahanya. Hal ini secara 

nyata dapat dilakukan dengan adanya sistem ramah lingkungan, dengan 

adanya pemeliharaan lingkungan sekala berkala, sehingga keasrian alam 

sekitar akan tetap terjaga, serta adanya timbal balik dan tukar pendapat 

antara pengelola dengan masyarakat sekitar dalam konteks lingkungan dan 

keamanan sehingga tercipta keharmonisan antara pengusaha dengan 

penduduk sekitar, dan juga dibangunnya dan dirawatnya sarana tempat suci 

yang akan membawa dampak secara rohani bagi anggota perusahaan dan 

juga masyarakat sekitar. Sehingga disini akan timbul suasana positif, antara 

pengelola alam, masyarakat, dan juga tingkat spiritual yang terkadang 

dilupakan. 
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Tiga falsafah dalam Tri Hita Karana tersebutlah yang kemudian menjadi 

filosofi bagi masyarakat hindu Bali. Di dalam menjaga ketiga hubungan 

tersebut, juga telah menciptakan nilai, norma, kepercayaan, jaringan, dan 

informasi merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Di dalam 

menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, manusia diharapkan dapat 

mematuhi aturan, untuk membedakan hal yang baik dan tidak baik untuk 

dilakukan, kewajiban dan hak dapat berjalan seimbang. Hal tersebut terdapat 

di nilai dan norma, selain itu timbul kepercayaan dari umat kepada Tuhannya. 

Di dalam hubungan manusia dengan manusia terjalin sebuah jaringan dan 

penyampaian informasi serta kepercayaan di dalam hubungan tersebut. 

Selain itu juga terbentuk nilai dan norma untuk menjaga hubungan di 

masyarakat, sehingga seseorang tidak bertindak sesuai keinginannya sendiri. 

Hubungan yang terjalin baik inilah yang kemudian dapat menjadi modal antar 

manusia untuk saling menambah wawasan dan jaringan yang kelak berguna 

dalam mengembangan diri dan tercapainya tujuan. 

 

D. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA 

Intervensi pemerintah pusat dan atau daerah pada pembangunan 

destinasi pariwisata di suatu wilayah mutlak diperlukan agar kontribusi sektor 

pariwisata terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya pada pertumbuhan 

perekonomian suatu wilayah dapat meningkat dan kemiskinan terentaskan. 

Markandya et al. (2003) menyatakan salah satu peran utama pemerintah di 

bidang kepariwisataan adalah membuat kebijakan dan kerangka legislasi, 

dengan memperhatikan dua alasan berikut: 

1. Industri pariwisata memiliki berbagai pengaruh negatif (negative 

externalities) khususnya dampak-dampak negatif di bidang sosial, budaya, 

dan lingkungan. Hal ini menyebabkan sangat diperlukan adanya 

peraturan serta regulasi di tingkat lokal dan atau nasional yang ditujukan 

untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif ini; 

2. Industri pariwisata menawarkan berbagai kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha, termasuk bagi anggota suatu komunitas yang 

memiliki kompetensi  rendah.  Hal  ini  menyebabkan  industri  pariwisata 

dapat diandalkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

perekonomian suatu wilayah serta dapat dijadikan alternatif pada upaya 
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pengentasan kemiskinan. 

Peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan adalah untuk 

menyediakan layanan dan bantuan teknis serta dukungan eksternal bagi 

masyarakat. Layanan dan dukungan pemerintah yang disampaikan kepada 

masyarakat telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan 

ekonomi, infrastruktur, dan kualitas kehidupan masyarakat. Namun demikian 

bantuan teknis tersebut perlu disikapi secara berhati-hati, karena sisi negatif 

yang ditimbulkannya yakni dapat membatasi kapasitas masyarakat dan 

mengakibatkan ketergantungan serta menekan organisasi lokal dan  

kepemimpinan  (Kretzmann  &  McKnight, 1993; McKnight, 1995). 

Sementara itu Cameron, A. M, et al (2001) menyatakan bahwa 

pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki dua fungsi utama yang 

berkaitan dengan pariwisata yakni: 'pemberdayaan' pembangunan  

pariwisata, dan pengelolaan dampak pariwisata. Untuk fungsi pertama, 

pemerintah daerah dapat melakukannya dengan : 

a. Mendorong inisiatif pembangunan ekonomi, seperti penyediaan 

pendanaan untuk organisasi pariwisata daerah, dan melakukan studi 

kelayakan bisnis, 

b. Membantu mengembangkan fasilitas lokal dan atraksi wisata, seperti 

kebun binatang, galeri seni , taman rekreasi dan konservasi, serta 

c. Mempromosikan events , seperti festival budaya atau olahraga. 

 

Pengelolaan dampak pariwisata di bidang sosial dan lingkungan yang 

merugikan, dapat dilakukan pemerintah daerah dengan: 

a. Mengatur pengembangan pariwisata, misalnya membuat standar-

standar kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan, 

b. Merencanakan utilitas, seperti jaringan transportasi, pengelolaan 

sampah, dan saluran pembuangan, dan 

c. Memantau pengembangan pariwisata dan kecenderungannya, seperti 

melakukan survei terhadap kepuasan tuan rumah dan pemantauan 

terhadap kualitas lingkungan. 

Pemerintah daerah melalui aturan main yang dibuatnya memiliki 

pengaruh besar terhadap keberhasilan industri pariwisata lokal, dan berperan 

dalam melestarikan asset-asset yang ada di destinasi. Dengan aturan tersebut 
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destinasi pariwisata akan terpelihara keberadaannya dan tetap menarik bagi 

sebagian besar pengunjung, yang ditandai oleh tiga faktor utama, yakni : 

image positif dari destinasi dan pengalaman berwisata, keamanan dan 

kenyamanan, serta kualitas lingkungan secara keseluruhan (Clark, B. 2006). 

Dua buah organ dari Perserikatan Bangsa Bangsa, United Nations 

Environtment Programme (UNEP) dan World Tourism Organization (WTO), 

menyatakan bahwa manfaat dari industri pariwisata yang ada di destinasi 

dapat dioptimalkan dan dampak-dampak   negatifnya   bisa   diminimalisasi   

melalui sejumlah instrumen regulasi, yang dikategorikan menjadi: (1) 

measurement instrument, (2) command and control instruments, (3) economic 

instrument, (4) voluntary instruments, dan (5) supporting instruments (UNEP - 

WTO, 2005). Penggunaan dari kelima jenis instrumen ini akan ditentukan oleh 

situasi wilayah, tujuan yang ingin dicapai, serta struktur kepemerintahan 

(Markandya et al., 2003). 

Pitana dan Gayatri (2005), mengemukakan pemerintah daerah 

memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya, 

sebagai : 

a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah 

sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. 

Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan 

sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar 

perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. 

b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran 

pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala 

program yang diadakan oleh pemerintah. Adapun pada prakteknya 

pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu 

swasta maupun masyarakat. 

c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung 

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat 

harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah 

satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk 

mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu 

simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. 
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Kebijakan pemerintah merupakan rangkaian keputusan yang diambil 

pemerintah dengan mempertimbangkan arah tujuan yang ingin dicapai dan 

cara mencapai tujuan tersebut, di mana keputusan yang diambil berada 

dalam kewenangan dan tanggung jawab para pengambil keputusan 

(Jenkins,1978). Umumnya  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  dikenal  

sebagai  kebijakan publik dan Birkland (2001) selanjutnya menyebutkan 

beberapa definisi dari kebijakan publik sebagai: 

a. Kebijakan publik merujuk pada tindakan yang ditetapkan pemerintah 

yang didasari oleh keinginan untuk mewujudkan program-program 

pembangunan; 

b. Kebijakan  publik adalah  segala  bentuk tindakan  pemerintah  yang 

didasari untuk memilih melakukan atau tidak melakukan alternatif 

tindakan; 

c. Kebijakan publik meliputi keputusan politik untuk mengimplementasikan 

program-program untuk mencapai tujuan masyarakat, dan; 

d. Secara sederhana, kebijakan publik adalah keseluruhan kegiatan 

pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, 

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayahnya. 

 

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut di atas, kebijakan publik 

atau pemerintah menurut Birkland (2001) merupakan produk hukum 

pemerintah dalam memandu  warga  negaranya  untuk  mencapai  tujuan-

tujuan tertentu. Kebijakan pemerintah (daerah) kemudian diwujudkan dalam 

berbagai bentuk kebijakan dan aktivitas, yang secara umum bisa dijabarkan 

ke dalam dua bentuk berikut: 

1. Kebijakan Fasilitatif, disebut juga sebagai kebijakan distributif atau 

alokatif, merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang terefleksikan 

pada upaya pendistribusian barang dan atau jasa, termasuk upaya untuk 

meningkatkan kemampuan SDM dari masyarakat di wilayahnya; 

2. Kebijakan Regulasi, merupakan kebijakan yang membatasi sekelompok 

orang dan lembaga untuk melakukan sesuatu, atau sebaliknya, 

memaksakan suatu jenis perilaku tertentu untuk dilakukan. Kebijakan ini 

biasanya paling berhasil dijalankan   apabila   dukungan terhadap perilaku 

yang diinginkan dapat dipantau dengan mudah, sementara perilaku. buruk/menentang dapat dikendalikan dan diberikan hukuman dalam bentuk denda atau sanksi tertentu. 
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E. PARTISIPASI MASYARAKAT 

1. Konsep Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan keikutsertaan ke dalam suatu kegiatan. Dalam 

kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan, partisipasi atau 

keikutsertaan masyarakat tentu menjadi hal yang sangat penting. Partisipasi 

masyarakat lokal memungkinkan masyarakat mengetahui segala aspek dalam 

rangka mewujudkan kesuksesan pengembangan daerah mereka yang pada 

akhirnya menimbulkan penghargaan yang tinggi dari masyarakat lokal atas 

hasil yang mereka capai. 

Laksana (2013) menyebutkan bahwa secara sederhana partisipasi 

dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat  

dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat memberikan kontribusi atau 

sumbangan yang dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek atau 

program pembangunan. 

Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang 

bersifat swakarsa dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi swakarsa 

mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas kesadaran 

dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti 

bahwa keikutsertaan dan berperansertanya atas dasar pengaruh orang lain 

(Rahardiani, 2014). 

Raharjo, (1985) dalam Dalimunthe (2007) menambahkan partisipasi 

masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam program-program 

pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk fisik, 

material dan sumbangan pikiran dalam proses pembangunan nasional, dan 

telah disadari bersama bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam 

setiap bentuk dan proses pembangunan. 

Menurut Soelaiman  (1985) dalam Rahadiani (2014), partisipasi 

masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara 

perorangan, kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat dalam proses 

pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan 

pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar 

lingkungan masyarakat, atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab. 

Partisipasi pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pemikiran, 
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keterampilan/ keahlian, tenaga, harta benda atau uang (pendanaan). 

Partisipasi dalam pembangunan berarti ikut mengambil bagian atau 

berperan dalam pembangunan, baik dalam bentuk kesediaan untuk 

mengikuti  kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, 

keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati 

hasil pembangunan. Secara lebih tegas, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan  adalah bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat secara  

perorangan, kelompok, ataupun dalam satu kesatuan masyarakat, pada suatu 

proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap 

penyusunan program, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, penerapan keputusan,  

menikmati  hasil,  dan  evaluasi  kegiatan  (Cohen  &  Uphoff,  1980; Korten & 

Alfonso, 1983; Murphy, 1985). 

Dalam upaya mencari solusi dan pemecahan suatu permasalahan, 

partisipasi masyarakat berhubungan dengan keikutsertaannya pada proses 

identifikasi potensi dan masalah yang ada di wilayahnya, pemilihan alternatif 

solusi dan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang 

ditemukan, mengimplementasikan berbagai upaya dalam menangani masalah, 

serta peran aktif masyarakat dalam mengevaluasi perubahan  yang dirasakan 

(Isbandi, 2007). 

 

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat 

Pada hakikatnya, terdapat dua   kelompok   partisipasi   masyarakat,   

yaitu partisipasi nyata atau berwujud (tangible) dan partisipasi tidak nyata 

atau abstrak (intangible). Partisipasi nyata merupakan partisipasi yang dapat 

berbentuk materi, harta benda, tenaga dan keahlian; sedangkan partisipasi 

dalam bentuk pemikiran, partisipasi sosial, partisipasi pengambilan 

keputusan dan partisipasi representative termasuk ke dalam partisipasi tidak 

nyata (Holil, 1980; Hamijoyo, 2007). 

Partisipasi dalam bentuk materi merupakan partisipasi yang bertujuan 

memperlancar upaya pemenuhan keperluan masyarakat yang membutuhkan 

uluran tangan. Partisipasi dalam bentuk harta benda wujudnya beragam, 

seperti alat-alat kerja maupun jenis perkakas lainnya. Partisipasi tenaga 

merupakan partisipasi dalam wujud tenaga kerja untuk melaksanakan 
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kegiatan yang dapat menunjang kesuksesan suatu program atau kegiatan, 

sedangkan partisipasi keterampilan, merupakan partisipasi untuk mendorong 

anggota masyarakat yang membutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial mereka melalui keterampilan 

yang dimilikinya. 

Partisipasi dalam bentuk pemikiran merupakan wujud partisipasi berupa 

sumbangan ide atau gagasan, dan buah pikiran yang konstruktif, yang 

disampaikan baik dalam tahap penyusunan program maupun dalam 

mengimplementasikan dan mewujudkan suatu program. Hal ini dilakukan 

dengan cara membagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk 

mengembangkan aktivitas yang dilakukannya. Partisipasi sosial diberikan oleh 

partisipan sebagai tanda paguyuban. Partisipasi pada proses pengambilan 

Keputusan dicirikan dengan keterlibatan seseorang dalam setiap 

diskusi/forum yang diselenggarakan dalam upaya  mencari  solusi terhadap  

persoalan yang dihadapi demi kepentingan bersama.  Partisipasi  dengan  cara  

memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mewakilinya dalam setiap 

forum, organisasi maupun panitia termasuk dalam klasifikasi partisipasi 

representatif. 

 

3.  Tipologi Partisipasi Masyarakat 

Pendapat-pendapat tentang tipologi partisipasi masyarakat muncul 

seiring dengan semakin dipahaminya esensi partisipasi pada berbagai aktivitas 

manusia. Arnstein (1969) berpendapat tipologi partisipasi masyarakat dapat 

dibagi menjadi tiga kategori dengan delapan tingkatan. Kategori terendah 

adalah kondisi tidak adanya partisipasi (non-participation) masyarakat, 

kategori berikutnya adalah partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk 

aktivitas warga (degrees of citizen tokenism), dan kategori tertinggi 

ditunjukkan oleh adanya  kekuatan warga dalam penentuan aktivitas yang 

terkait dengan keberadaannya (degrees of citizen power). 

Sementara itu, Pretty et al. (1995) dan Tosun (1999) juga membangun 

tipologi partisipasi masyarakat secara berbeda. Pretty et al. (1995) 

mengembangkan tipologi partisipasi masyarakat yang dapat dibagi menjadi 

tujuh tingkatan. Tingkat terendah berupa partisipasi manipulatif 

(manipulative participation) dan tingkat tertinggi berupa mobilisasi pribadi 

(self mobilization). Sementara itu, Tosun (1999) mengelompokkan tipologi 
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partisipasi masyarakat menjadi tiga bagian utama, yaitu partisipasi secara 

spontan (spontaneous participation), partisipasi koersif (coercive 

participation), dan partisipasi karena adanya dorongan pribadi untuk 

melakukannya (induced participation). 

Ketiga jenis tipologi partisipasi masyarakat ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya terletak pada jumlah dari kelompok utama 

partisipasi. Ketiga pendapat ini membentuk 3 kelompok tipe partisipasi, yaitu: 

(1) tipe partisipasi rendah, (2) tipe partisipasi menengah, dan (3) tipe 

partisipasi tinggi. Perbedaannya ada pada cara pandang untuk melakukan 

stratifikasi lanjutan pada masing-masing  kelompok yang terbentuk  (Tosun,  

2006). Gambar 3.1 berikut menunjukkan keterkaitan antara ketiga pendapat  

tentang tipologi partisipasi masyarakat di atas. 

 
Gambar 3.1 Komparasi Tipologi Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein, 

Pretty, dan Tosun 

Sumber: Tosun (2006) 
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Gambar 3.1 menunjukkan adanya kemiripan. Pertama, ketiga model 

partisipasi masyarakat dibedakan secara umum menjadi tiga kelompok 

tipologi, yaitu  tipologi rendah,  sedang,  dan  tipologi  tinggi.  Kedua,  terdapat  

perbedaan dalam penamaan dan jumlah sub kelompok yang terbentuk.  

Ketiga, model tipologi yang telah ada disempurnakan oleh model yang 

dikembangkan pada periode berikutnya. 

Sebagai misal, model tipologi Arnstein yang membedakan partisipasi ke 

dalam 3 kelompok besar yaitu non-participation, degrees of citizen tokenism, 

dan degrees  of  citizen  power,  disempurnakan  oleh  tipologi  Tosun  (1999)  

dengan melengkapi masing-masing tipologi ini dengan atribut-atribut 

pencirinya. Apabila tipologi Arnstein dikomparasikan dengan tipologi Pretty, 

pada kelompok tipologi non-participation, kategori manipulation dan therapy 

identik dengan kategori manipulative dan passive participation dan kategori  

partnership, delegated power, dan citizen control identik dengan kategori 

interactive participation dan self-mobilization pada tipologi Pretty. 

Partisipasi secara spontan (spontaneous participation) merupakan tipe 

partisipasi tertinggi pada tipologi Tosun (1999), memiliki kesamaan dengan 

tingkatan citizen control (kendali ada pada masyarakat) pada model Arnstein, 

dan mobilisasi mandiri serta partisipasi interaktif pada model Pretty. 

Beberapa penciri dari partisipasi tertinggi pada model Tosun ini adalah: 

partisipasi bersifat bottom up (dilakukan dari bawah ke atas), berlangsung 

secara aktif (active participation) dan langsung (direct participation), 

berpartisipasi dalam bentuk pembuatan keputusan (participation in decision 

making), bersifat asli (authentic participation) dan mandiri (self participation). 

Partisipasi masyarakat pada tipologi Tosun yang dilakukan karena adanya 

dorongan (induced participation), umumnya dilaksanakan dari atas (top 

down), bersifat pasif (pasif), formal (formal), sebagian besar bersifat tidak 

langsung (mostly indirect), manipulatif (manipulative), semu (pseudo 

participation), partisipasi dalam implementasi dan pembagian manfaat 

(participation in implementation and sharing benefits), serta pilihan diantara 

berbagai alternatif yang diusulkan dan umpan balik (choice between proposed 

alternatives and feedback). Tipe partisipasi pada tingkatan ini sama 

dengan tingkatan aktivitas masyarakat pada model Arnstein dan 

partisipasi fungsional, partisipasi karena insentif material serta partisipasi 

melalui konsultasi pada model Pretty. 
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Partisipasi koersif (coercive participation) yang merupakan tingkatan 

partisipasi  paling  bawah  dalam  model  Tosun  setara  dengan  tidak  adanya 

partisipasi (non participation) dalam model Arnstein dan partisipasi yang 

dimanipulasi (manipulative participation) serta partisipasi pasif (passive 

participation)  dalam  tipologi  Pretty.  Partisipasi  koersif  ini  maknanya  tidak 

berbeda dengan tidak ada partisipasi, dengan ciri-ciri bersifat top-down, pasif, 

umumnya bersifat tidak langsung, formal, masyarakat berpartisipasi dalam 

implementasi namun tidak selalu berbagi manfaat, memilih diantara  alternatif 

terbatas yang diusulkan atau tidak ada pilihan, bersifat paternalisme, tidak 

berpartisipasi, serta tingkat tokenisme yang tinggi dan manipulatif. 

 

4. Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki arti yang sangat 

penting, karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana 

masyarakat peduli dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut, serta 

seberapa besar manfaat yang akan diperoleh masyarakat atas pembangunan 

yang dilakukan di wilayah mereka. Beberapa hal penting yang dapat 

digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, disampaikan oleh 

Mely G. Tan dan Koentjaraningrat (dikutip Murtiyanto, N. 2011), yaitu: (1) 

hasil pembangunan tersebut secara nyata dapat dilihat dalam waktu yang 

singkat, (2) hasil pembangunan tersebut harus bermanfaat bagi 

masyarakat lokal, dan (3) kegiatan pembangunan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. 

Conyers (1991) mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, yakni: (1) sebagai alat untuk mendapatkan informasi tentang 

kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat  lokal,  yang  tanpa  kehadirannya 

program maupun proyek-proyek pembangunan kemungkinan tidak akan 

berhasil dilaksanakan; (2) untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan 

masyarakat, bahwa masyarakat akan lebih percaya terhadap program 

maupun proyek pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam setiap 

proses yang dimulai dari masa persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui segala hal tentang proyek tersebut, sehingga 

masyarakat akan tumbuh sense of belongingnya terhadap proyek tersebut; (3) 

partisipasi masyarakat adalah hak demokrasi masyarakat, oleh karena itu 



 

48 | Optimalisasi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

pemrakarsa proyek memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat lokal 

dalam pembangunan di wilayah mereka sendiri. 

Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan, 

sehingga partisipasi masyarakat merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 

Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut 

serta dalam keputusan strategis yang menyangkut kepentingan   masyarakat. 

Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi 

tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa 

keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari 

dan menjadi prasyarat untuk berhasilnya pembangunan. Pembangunan 

dilaksanakan lebih baik dengan memulainya dari dimana rakyat berada dan 

dari apa yang mereka miliki. Partisipasi masyarakat dapat memperluas 

kawasan penerimaan proyek pembangunan, dan akan memperluas jangkauan 

pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat 

akan menopang pembangunan. Partisipasi masyarakat menyediakan 

lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun 

pertumbuhan manusia. Partisipasi merupakan cara efektif membangun 

kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna 

memenuhi kebutuhan khas masing-masing daerah. Partisipasi masyarakat 

dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan 

dalam pembangunan di wilayah mereka sendiri (Moeljarto, 1987). 

Sumampouw, M. (2004) menjelaskan bahwa meningkatnya kemampuan 

setiap individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 

program maupun  proyek  pembangunan  yang  berlangsung  di  wilayahnya  

merupakan sasaran dari partisipasi masyarakat. Hal tersebut dilakukan 

melalui pelaksanaan prinsip-prinsip partisipasi seperti yang tertuang dalam 

Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang mencakup hal-hal berikut: 

(1) Cakupan, yaitu semua orang atau wakil-wakil dari kelompok yang terkena 

dampak dari keputusan atau proses dari sebuah proyek pembangunan; (2) 

Kesetaraan dan kemitraan, bahwa setiap orang mempunyai keterampilan, 

kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan 

prakarsanya itu guna melibatkan diri dalam setiap proses dalam membangun 

dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak; (3) 

Transparansi, bahwa semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan 

komunikasi dan iklim berkomunikasi secara terbuka dan kondusif, sehingga 
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menimbulkan dialog yang terbuka dan saling menghargai; (4) Kesetaraan 

kewenangan, bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam partisipasi harus  

dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya dominasi satu pihak; (5) Kesetaraan 

tanggung jawab, bahwa berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang 

jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan 

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan serta langkah-langkah 

selanjutnya; (6) Pemberdayaan, bahwa keterlibatan berbagai pihak tidak 

terlepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki para pihak, 

sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, akan terjadi 

proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain; (7) Kerja 

sama, yakni diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk 

saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, 

khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya 

manusia. 

Berkenaan dengan tolok ukur tingkat keberpartisipasian masyarakat 

dalam pembangunan, Soetrisno, (1995) menyatakan bahwa: pertama, jika 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dilihat sebagai dukungan 

masyarakat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan 

tujuannya ditentukan oleh perencana (pemerintah), maka tinggi rendahnya 

partisipasi masyarakat dapat diukur dari kemauan rakyat untuk ikut 

bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang 

maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan tersebut; kedua, 

apabila partisipasi masyarakat yang dimaksud merupakan kerja sama yang 

erat antara perencana dengan masyarakat lokal dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, pengembangan hasil pembangunan, serta pengawasan, maka 

ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat bukan hanya terlihat dari 

kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, namun 

seberapa besar mereka ikut bertanggung jawab terhadap arah dan tujuan 

pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka. 
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5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata 

Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata secara 

umum dapat dilihat setidaknya dari dua dimensi yakni partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan dan dalam menerima manfaat. Di 

tingkat pengambilan keputusan, masyarakat dianjurkan agar memiliki kontrol  

atas sumber daya pariwisata, mempunyai inisiatif dan mampu membuat 

keputusan yang dapat memengaruhi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

mereka (Timothy, 1999; Tosun, 1999; Zhao & Ritchie, 2007). Partisipasi 

masyarakat lokal di tingkat penerimaan manfaat dapat tercermin dari 

peningkatan pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan masyarakat lokal   

tentang pariwisata dan kewirausahaan, serta meningkatnya kesadaran  publik 

pariwisata. Kesadaran publik yang meningkat akan menciptakan lingkungan  

yang lebih ramah bagi wisatawan dan mampu meningkatkan citra destinasi, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk 

menerima manfaat dari kegiatan pariwisata (Timothy, 1999). 

Masyarakat lokal dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, yakni: pada 

tahap inisiasi, legitimasi dan eksekusi, atau dengan kata lain, pada tahap 

decision making, implementation, benefit dan tahap evaluatif. Bintoro 

Tjokroamidjojo dan Kaho, (2007) menyatakan bahwa: Pertama, partisipasi 

masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan aktif dalam proses penentuan  

arah, strategi dan kebijakan pembangunan di wilayahnya; Kedua adalah 

keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara 

berkeadilan atas partisipasi yang dilakukannya. Faktanya masyarakat 

seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk 

memberikan masukan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan 

bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan, masyarakat dianggap 

tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan 

persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, masyarakat lebih 

ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata pada 

berbagai wilayah menunjukkan hal yang sangat positif. Hal ini dibuktikan dari 

hasil studi Naipinit & Maneenetr (2010) yang meneliti tentang partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pada homestay di Desa Busai, 

Distrik Wangnamkheo, Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Simpulannya 

bahwa partisipasi masyarakat di wilayah penelitian sangat baik dalam hal : 
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(1) ide-ide pengelolaan pariwisata, (2) perencanaan wilayah untuk lokasi 

pariwisata, (3) pemanfaatan sumber daya alam, (4) penganggaran untuk 

mendukung pengembangan tempat-tempat wisata, (5) pemahaman 

masyarakat bahwa pariwisata sebagai peluang yang baik untuk menanamkan 

modal, (6) menjaga kebersihan, dan keamanan, (7) mengembangkan atraksi 

wisata, dan (8) memperoleh informasi tentang pariwisata. 

Penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata di 

Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang 

sangat luas untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, dimana 

semua pengetahuan dan local  wisdom masyarakat lokal akan menjadi input  

penting dalam perencanaan dan manajemen pariwisata; masyarakat lokal 

akan mampu meningkatkan pemanfaatan asset dan sumber daya untuk 

aktivitas ekonomi, konservasi budaya dan lingkungan perdesaan akan lebih 

terpelihara (Darma P. & Pitana, I G, 2010; Permanasari, 2011). 

Kegiatan partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui empat tahap 

pengembangan desa wisata. Priasukmana dan Mulyadin (2001) menjabarkan 

bentuk  partisipasi masyarakat  pada  setiap  tahapan pengembangan  desa  

wisata seperti pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Tahapan Partisipasi dalam pengembangan Desa Wisata 

No. Tahap Partisipasi  Indikator 

1. Perencanaan a. Survei lapangan 

  b. Penyusunan rencana 
tapak   c. Penyusunan anggaran 
dan    sumber anggaran 

  d. Perencanaan SDM 

2. Pelaksanaan 
Pembangunan 

a. Pembangunan prasarana 

  b. Pelaksanaan 
pembangunan 3. Pengelolaan a. Perekrutan SDM 

  b. Pengorganisasian 

  c. Promosi 

4. Evaluasi a. Penelitian dan 
Pengembangan   b. Pelaporan 

Sumber : Priasukmana dan Mulyadin (2001) 
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6. Manfaat Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat seringkali hanya digunakan sebagai label 

maupun alat bagi konsultan, pemrakarsa proyek pembangunan, maupun 

pemerintah untuk menekan biaya, seperti yang diungkapkan oleh Chambers 

(1995): 

a. Cosmetic label. Partisipasi masyarakat hanya digunakan sebagai label, 

sehingga apa yang dikerjakan nampak “baik”. Pemerintah atau lembaga 

donor mensyaratkan adanya penerapan pendekatan partisipasi, oleh 

karena itu para konsultan dan manajer menyatakan akan menerapkannya. 

Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan, semua proses dilakukan 

secara top down; 

b. Co-opting practise. Partisipasi masyarakat dalam hal ini hanya digunakan 

sebagai alat untuk memobilisasi tenaga kerja setempat dan untuk 

menekan biaya. Masyarakat dalam hal ini justru menyumbangkan waktu 

dan tenaga serta pikiran mereka untuk kegiatan gotong royong; 

c. Empowering process. Dalam partisipasi ini masyarakat setempat 

melakukan proses analisis, dan berupaya mendapatkan rasa percaya diri 

serta membuat keputusan sendiri. 

 

Partisipasi  masyarakat  tidak  selalu  menjamin  untuk  mendapatkan  

apa yang mereka butuhkan, namun dengan partisipasi dan keikutsertaan 

mereka dalam proses pekerjaan, maka akan tercipta hubungan yang harmonis 

antara masyarakat (publik) dengan administrator (pemerintah). Hubungan ini 

akan mengarah kepada lahirnya saling pengertian antara warga masyarakat 

dengan administrator (Gray J. & Chapin L. dalam Denhardt & Denhardt, 2003). 

Denhardt & Denhardt (2003) mengungkapkan adanya tiga manfaat  

partisipasi masyarakat, yaitu: manfaat politis, pembuatan aturan, dan 

legitimasi pemerintah. Manfaat politis berkaitan dengan keputusan yang 

mencerminkan pendapat sebagian besar masyarakat atau terperhatikannya  

pendapat sebagian kelompok tertentu yang sejalan dengan norma 

demokrasi. Manfaat yang berkenaan dengan pembuatan aturan, 

berhubungan dengan pembuatan Keputusan yang dapat memenuhi 

kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan manfaat 

partisipasi yang berhubungan dengan legitimasi pemerintah, merupakan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dimana mereka 
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kemungkinan akan lebih mendukung keputusan yang dibuat serta 

mendukung lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengambilan dan 

implementasi dari keputusan tersebut. 

 

F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Optimalisasi desa wisata harus berpedoman pada rinsip-prinsip 

pariwisata berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut yakni (1) berbasis 

masyarakat, (2) perlindungan atas hak intelektual dan budaya lokal, (3) daya 

dukung, (4) promosi, (5) akuntabilitas, (6) pendidikan dan pelatihan, dan (7) 

pemantauan dan evaluasi (Studi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan, 2003). 

Pengembangan desa wisata tidak bisa lepas dari keterlibatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi 

desa wisata berarti turut memperhatikan kepuasan penduduk lokal dimasa 

kini dan masa yang akan datang. Kepuasan penduduk di desa wisata 

tergantung pada terjadinya transformasi lembaga-lembaga, teknologi, nilai-

nilai dan perilaku sehingga relevan dengan realitas lingkungan budaya dan 

sosial. Agar tercipta kepuasan penduduk lokal, maka pariwisata harus 

berperan menangani tiga kebutuhan pokok yaitu (1) keadilan, yakni semua 

orang mendapat kesempatan untuk hidup yang layak sebagai manusia; (2) 

keberlanjutan, yakni harus dapat menjamin keberlanjutan manfaat alam dan 

ekosistem agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang; (3) ketercakupan, 

setiap orang perlu ditransformasikan agar menjamin bahwa setiap orang 

mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan meningkatkan kualitas hidup 

dari aktivitas yang dilakukan (Korten, 2002).  

Keberhasilan sebuah desa wisata selain dilihat dari keberhasilan 

pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat yang ada di desa 

tersebut juga dapat dilihat dari sikap menerima dari masyarakat lokal  

terhadap kehadiran desa wisata, kemampuan dari desa wisata membentuk 

jaringan dengan desa lain, memenuhi standar pelayanan, dan terbentuknya 

pengelolaan desa wisata yang terdiri dari unsur-unsur pranata social 

kemasyarakatan yang ada di desa tersebut.  
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Agar pengembangan desa wisata dapat berjalan optimal, maka sejak 

tahap perencanaan masyarakat desa yang perlu diberdayakan. Pada tahap 

perencanaan masyarakat desa dilibatkan dalam penyusunan rencana 

pengembangan desa wisata dengan harapan setelah masyarakat desa 

dilibatkan dalam penyusunan tersebut mereka nantinya akan mengetahui dan 

dapat memahami apa dan bagaimana desa wisata itu, apa yang dapat 

dilakukan dan apa yang tidak, serta bagaimamana melakukannya dan siapa 

saja yang dapat diajak bekerjasama dalam mewujudkan tujuan desa wisata 

tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat dalam penyusunan rencana 

pengembangan desa wisata maka dapat meletakkan landasan yang kuat bagi 

tumbuh dan berkembangnya desa wisata serta meletakkan tanggungjawab 

bagi keberhasilan dan keberlanjutan desa wisata.  

Masyarakat desa juga perlu diberikan pelatihan. Pelatihan yang 

dilakukan terkait dengan aspek pelayanan (service) dari produk-produk yang 

ditawarkan mecakup ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap 

(attitude). Pengawasan oleh masyarakat juga perlu dilakukan agar nantinya 

dapat mengevaluasi apa yang menjadi kendala dalam pengembangan desa 

wisata sehingga optimalisasi desa wisata dapat terwujud. 

  

  

  



 

 

 

 
 

KELEMBAGAAN DAN  
KONSEP MODAL SOSIAL  
  

A. TEORI KELEMBAGAAN 

Mubyarto (2000) mendefinisikan kelembagaan (institution) adalah 

organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal, yang mengatur 

perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin 

sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli 

lain mengartikan kelembagaan suatu norma kaidah peraturan atau  

organisasi  yang memudahkan organisasi yang memudahkan koordinasi dalam 

bentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling 

bekerja sama (Rintuh, 2005). Menurut Soekanto (2002) kelembagaan 

berfungsi untuk : (1) memberikan pedoman, bagaimana harus bertingkah laku 

dan bersikap dalam menghadapi masalah dalam hidup; (2) menjaga keutuhan 

masyarakat, serta (3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk 

pengendalian sosial, atau menjadi sistem pengawasan tingkah laku. 

North (1990) mengemukakan kelembagaan adalah suatu pola 

hubungan dan  tatanan  antara  anggota  masyarakat  atau  organisasi  yang 

saling  mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat 

menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan 

ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode 

etik aturan formal dan non-formal untuk bekerja sama demi mencapai tujuan 

yang diinginkan. 
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Bobi (2002) kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerja sama 

dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan. Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam organisasi 

menjadi suatu kesatuan.  Kelembagaan  lebih  ditekankan  pada  aturan  main  

(the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk mewujudkan 

kepentingan umum atau bersama. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat diketahui pengertian 

kelembagaan adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang 

saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat 

menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan 

ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode  

etik aturan formal dan nonformal untuk bekerja sama demi mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

 

B. KELEMBAGAAN PARIWISATA 

Pariwisata telah semakin disadari sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi 

dan peluang perluasan lapangan kerja di berbagai negara berkembang. 

Bahkan disejumlah negara berkembang di kawasan Afrika terbukti kehadiran 

pariwisata telah berkontribusi kepada penurunan angka kemiskinan (Steiner,   

2006). Meskipun demikian, bahwa keberhasilan pengembangan sektor 

pariwisata lebih banyak ditentukan oleh peran kebijakan pemerintah yang 

ikut serta secara aktif membangun regulasi untuk pengembangan 

kepariwisataan (Jeffries, 2001). Dalam rangka memahami peran kelembagaan 

pada pengembangan pariwisata, UNWTO (2002), mengembangkan pilar 

segitiga meliputi environment, community dan industry. 

Pertama, adalah enviroenment adalah hadirnya kelembagaan dalam 

sektor pengembangan pariwisata, termasuk didalamnya adalah peranan dan 

fungsi kehadiran pemerintah dengan kebijakannya. Kedua, adalah peranan 

community atau tourism society yaitu komunitas selaku obyek dan pelaku 

pariwisata yang terlibat langsung dalam keseharian bertransaksi 

melaksanakan fungsi pelayanan, membangun komunikasi yang 

memungkinkan terwujudnya kondisi bahwa wisatawan manca negara yang 

hadir merasakan seperti berada dirumah mereka sendiri. Ketiga, adalah peran 

sektor industri penunjang yang berkembang berdasarkan kebutuhan yang 
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diinginkan wisatawan. 

 
Gambar 4.1 Pilar Pembangunan Pariwisata 

Sumber : UNWTO, 2002 

 

Kelembagaan Kepariwisataan, sebagaimana pengertiannya yang 

disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor  50  Tahun  2011  tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, 

adalah: “kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara 

terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang 

secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian 

tujuan di bidang kepariwisataan.” Dengan kata lain, kelembagaan 

kepariwisataan merupakan suatu integrasi antara pemerintah, organisasi, 

pelaku pariwisata, peraturan, dan teknis pelaksanaan, yang berlangsung 

secara terus-menerus, agar tujuan kepariwisataan secara nasional, regional, 

dan lokal dapat tercapai. 

Pada  peraturan  atau  regulasi  yang  sama,  yaitu  Peraturan  Pemerintah 

Nomor  50  Tahun  2011  tentang  RIPPARNAS,  secara  umum  pengembangan 

konsep kelembagaan lebih berorientasi kepada bagaimana pemerintah 

kabupaten dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam rangka 

pengembangan kepariwisataan. Dalam konteks pelaksanaan program dan 

kegiatan nantinya memang merupakan tugas dan tanggung jawab dari 
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pemerintah, tetapi peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak 

swasta diharapkan dapat lebih berperan. 

Konsepsi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang akan 

dikembangkan meliputi: 1) penguatan Organisasi Kepariwisataan; 2) 

pembangunan SDM Pariwisata;  dan 3) penyelenggaraan penelitian dan 

pengembangan. Pembentukan kelembagaan dalam pengembangan  

pariwisata, diperlukan kesesuaian pada tahap mana atau fase dalam siklus 

sebuah destinasi pariwisata (life cycle destination). Tahap  eksplorasi akan  

berbeda  jumlah dan kualitas lembaganya, begitu pula manakala sudah pada 

tahapan yang lebih tinggi misalnya pengembangan (involvement), akan 

berbeda pula tipologi keberadaan lembaga pariwisatanya. 

Kemajuan pariwisata banyak dipengaruhi oleh profesionalisme dan 

eksistensi lembaganya (tourism institutions). Semakin maju lembaga 

pariwisata (kuantitas dan kualitas) maka cenderung akan semakin maju pula, 

kemajuan pariwisata dalam suatu daerah. 

 

C. PENGERTIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung 

pengertian dari bahasa Sanskerta “cetera” yang artinya “payung”. Asal kata 

ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang  

terkandung dalam “cetera” adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang 

dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau 

kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin 

(Fahrudin, 2012). Friedlander (1980) mengatakan bahwa kesejahteraan  

merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-

pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu 

individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang 

memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi 

kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya 

dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan keluarga dan masyarakat. 

Konsep mengenai kesejahteraan di Indonesia tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa 

tugas dari pemerintah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. 
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Istilah “kesejahteraan umum”  yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 

mempunyai arti yang sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang 

tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 (Fahrudin, 2012). Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 

1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. 

Ismail dkk (2015) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep 

yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup 

dan ideology yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan 

sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan 

pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi 

cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan 

sekumpulan individu  yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul 

dua macam kesejahteraan yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan 

masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan 

oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan  masyarakat  

merupakan  kesejahteraan  yang  dirasakan oleh semua orang dalam suatu 

kesatuan. 

Adi (2013) menyebutkan beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah 

satunya adalah paradigm development atau model kesejahteraan 

developmental. Paradigma ini merupakan konsepsi tentang sistem 

kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (sosial 

justice) yang menekankan pada aspek kesetaraan, kerja sama, dan kemauan 

untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, Adi menyebutkan 

bahwa bidang kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan 

besaran (size) kelompok yang dituju , yaitu (1) kesejahteraan individu, (2) 

kesejahteraan keluarga, (3) kesejahteraan kelompok, (4) pengembangan 

kesejahteraan masyarakat lokal, (5) pengembangan kesejahteraan public  

secara luas. Menurut  Mayo  (1998), masyarakat  dapat diartikan dalam 2 (dua) 

konsep yaitu masyarakat sebagai suatu wilayah geografi yang sama atau 

tempat bersama dan masyarakat sebagai kesamaan kepentingan berdasarkan 

kebudayaan dan identitas atau kepentingan bersama. 
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Fahrudin  (2012)  mengatakan  bahwa  kesejahteraan  berkaitan   

dengan konsep kualitas hidup (quality of life). Sedangkan Midgley (1997) 

mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai kondisi dalam masyarakat. 

Adi (2013) menyatakan bahwa beberapa parameter umum yang sesuai 

dengan kondisi Indonesia yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur 

kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah parameter ekonomi, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spiritualitas, 

rekreasional, dan jaminan sosial. 

Menurut Lokshin dan Ravallion (2000), kesejahteraan dapat dilihat 

dari dua pendekatan yaitu kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. 

Kesejahteraan subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam 

kehidupan, antara lain lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, tingkat 

independensi, semangat hidup, dan leisure. Milligan, et.al (2006)  

menjelaskan  bahwa  kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan 

individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan 

patokan tertentu, baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. 

Sementara itu, Suandi (2006) Mengatakan bahwa kesejahteraan seorang 

individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk kepuasan dan 

kebahagiaan. 

Sen (2000) mengatakan bahwa tingkat kepuasan (satisfication) dapat 

menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam mengevaluasi 

suatu aksi dan dapat menjangkau berbagai kelompok kesejahteraan, 

sedangkan kebahagiaan (happiness) hanya dapat dirasakan terhadap berbagai 

peristiwa pada kelompok tertentu dalam aksesnya dengan masyarakat dan 

institusi.  Sementara itu Peck dan Goodwin (2003) mengatakan bahwa 

kepuasan individu, keluarga ataupun masyarakat dapat menggambarkan 

tingkat kemampuan mengkonsumsi barang dan jasa  serta  harapan  masa  

depan.  Penelitian  yang  dilakukan  Suandi  (2007) mengukur kesejahteraan 

subjektif berdasarkan indikator pemenuhan pangan, pemenuhan nonpangan, 

dan pemenuhan investasi. 

Menurut Ransome (2010) dalam Australian Journal of Social Issue 

mengatakan  bahwa  Amartya  Sen  mengusulkan  pendekatan ‘kapabilitas’  

untuk kesejahteraan pribadi berdasarkan kebebasan dalam memilih. 

Penciptaan potensi atau kemampuan manusia dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Kapabilitas merupakan elemen  
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penting  dan  paling  mendasar  dari seorang manusia. Melalui peningkatan 

kapabilitas atau kemampuan yang dimilikinya, manusia mampu merespon 

peluang-peluang yang ada sehingga dapat mempengaruhi perubahan sosial 

dan ekonominya. Menurut Sen (2006), barang primer, pendapatan serta 

kebebasan dan basis sosial harga diri merupakan informasi penting dalam 

membandingkan kesejahteraan antarindividu. Meskipun demikian, 

kepemilikan barang primer tidak cukup membuat perbandingan interpersonal 

atas kesejahteraan. Apabila kesuksesan ekonomi hanya ditentukan oleh 

pendapatan dan indikator-indikator kemewahan tradisional serta 

kesehatan finansial maka tujuan utama bagi terciptanya kesejahteraan telah 

gagal. Kesejahteraan harus bertumpu pada basis informasi yang lebih luas 

dari preferensi individu, yaitu perbandingan interpersonal kesejahteraan. 

Inti kesejahteraan menurut Sen (2006) adalah kapabilitas. Setiap 

masyarakat  mempunyai  tanggung jawab  untuk  mengembangkan  program  

bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender sehingga mereka 

dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang menjadi  

manusia yang capable. Semakin besar kapabilitas maka semakin besar pula 

kebebasan dalam merepon peluang-peluang yang ada. Pengembangan 

kemampuan (kapabilitas) manusia berkaitan dengan peningkatan harapan 

hidup, bebas dari buta huruf, kesehatan dan pendidikan dalam masyarakat. 

Kapabilitas memungkinkan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih 

bermakna (sejahtera). 

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi 

kemiskinan merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap 

pelaksanaan program pembangunan. Menurut Gunawan (2007) kebijakan 

khusus pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat guna 

menanggulangi kemiskinan merupakan bagian integral pembangunan 

nasional yang harus mempunyai arah pembangunan yang jelas. Arah  

pembangunan tersebut harus ditindaklanjuti melalui strategi peningkatan 

kesejahteraan dan dijabarkan melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan 

guna menanggulangi kemiskinan yang terdiri dari beberapa hal, yaitu : 

a. Modal usaha guna mengembangkan kewirausahaan yaitu 

memberdayakan ekonomi masyarakat dengan cara mengembangkan 

mekanisme penyaluran dana bantuan dan kredit lunak langsung kepada 

masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif 
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unggulan dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan sehingga dapat 

menjamin surplus untuk tabungan dan akumulasi modal masyarakat, 

b. Pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu memperkuat kapasitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kemampuan 

manajemen dan organisasi aparat dan warga masyarakat dalam 

pembangunan   guna meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui 

pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penguatan kelembagaan yaitu 

upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat  

agar proses alih informasi dan teknologi, penyaluran dana dan 

informasi, proses produksi dan distribusi dan pemasaran serta 

administrasi pembangunan terlembaga dengan baik sesuai dengan 

kondisi lokal, 

c. Prasarana dan sarana serta sistem informasi yaitu mengembangkan 

prasarana dan sarana serta jaringan pemasaran sehingga masyarakat 

dengan mudah mendapatkan input produksi dan menjual produk kepasar 

lokal, regional dan nasional melalui kemitraan dengan dunia usaha dan 

penyedia jasa pendukung. Serta sistem informasi yaitu meningkat 

kemampuan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan berbasis sistem 

informasi manajemen dan sistem informasi geografis agar pelaksanaan 

pembangunan  bisa  dilakukan secara  tepat  arah,  tepat  sasaran  dan  

tepat tujuan. 

 

Kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, kesejahteraan individu dan 

kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah suatu cara mengaitkan 

kesejahteraan dengan pilihan-pilihan obyektif untuk kehidupan pribadinya. 

Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan 

dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara 

menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat (Badrudin, 2012). 

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh 

Friedlander dalam Sukoco (1991) : (“Social welfare Is the organized system of 

social services and institutions,designed to aid individuals and grous to attain 

satisfyingstandards of life and health, and personal and social relationships 

whichpermit them to  develop  their full capacities and  to promote  their 

well- beingin harmony with the needs of their families and the 

community”)  Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang 
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terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang 

bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai 

standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan 

perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap 

kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan 

kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. 

Tingkat kesejahteraan sosial diukur dengan pendekatan pengeluaran 

rumah tangga yang didasarkan pada pola pengeluaran untuk pangan, barang 

dan jasa, rekreasi, bahan bakar dan perlengkapan rumah tangga. Pendekatan 

pengamatan dilakukan terhadap kondisi perumahan, kesehatan, 

pendidikan dan pola pengeluaran rumah tangga. Penilaian terhadap kondisi 

perumahan didasarkan pada jenis dinding rumah, jenis lantai, jenis atap 

serta status kepemilikan. Pendekatan untuk menilai kondisi kesehatan 

berdasarkan kondisi sanitasi perumahan serta kondisi perlengkapan air 

minum, air mandi, cuci dan kakus (BPS, 1991). 

Pengukuran tingkat kesejahteraan, baik kesejahteraan individu, 

masyarakat ataupun kesejahteraan rakyat dapat menggunakan berbagai 

pendekatan beserta indikator-indikatornya. Beberapa pendekatan yang 

digunakan untuk mengukur kesejahteraan secara makro dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan pengukuran kesejahteraan rakyat/ masyarakat menurut  

Badan Pusat Statistik. Komponen-komponen yang menjadi indikator 

kesejahteraan menurut BPS adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, 

pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perusahaan dan 

lingkungan, kemiskinan, serta indikator sosial lainnya. 

b. Pendekatan pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan Indeks 

Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Indeks ini digunakan untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Selain itu IKraR digunakan juga 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan inklusif dan ketersediaan   

akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia. IKraR 

dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dengan 22 indikator, yaitu: 
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1) Dimensi Keadilan Sosial 

Dimensi  ini  mengukur  keadilan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar, 

perbaikan aksebilitas, serta pengurangan kesenjangan sosial di 

masyarakat. Indikatornya meliputi akses listrik, akses berobat, rekreasi, 

lama sekolah bagi penduduk dari usia 15 tahun, pemanfaatan jaminan 

sosial, angka harapan hidup, akses air bersih, akses pada sanitasi, 

pengeluaran per kapita lebih besar dari garis kemiskinan, dan tingkat 

pemerataan pendapatan. 

2) Dimensi keadilan ekonomi 

Dimensi ini mengukur keadilan kepemilikan dan aksebilitas rakyat 

terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraannya. 

Indikatornya meliputi kepemilikan rumah sendiri, usia penduduk lebih 

dari 15 tahun yang bekerja, rasio pengeluaran terhadap garis kemiskinan, 

rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan 

belanja Daerah, akses kepada sumber daya ekonomi, rasio biaya 

pendidikan total pengeluaran, dan rasio biaya kesehatan terhadap total 

pengeluaran. 

3) Dimensi demokrasi 

Dimensi ini mengukur kemajuan pembangunan demokrasi yang 

menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses 

pembangunan secara mandiri tanpa diskriminasi. Indikatornya meliputi 

akses informasi, rasa aman, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga 

demokrasi. 

 

Pendekatan pengukuran kesejahteraan menurut United Nation 

Development Program (UNDP). Pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat/ 

masyarakat menurut  UNDP  dilakukan  berdasarkan  perhitungan  Human  

Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks 

ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu. 

1) Dimensi kesehatan (indeks kesehatan) 

Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) 

yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup 

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. 
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2) Dimensi Pengetahuan (indeks pengetahuan) 

Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah didefinisikan 

sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan 

oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang (dihitung untuk 

penduduk 7 tahun ke atas). Adapun, RLS didefinisikan sebagai jumlah 

tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal 

(dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas). 

3) Dimensi standar hidup layak (indeks pengeluaran) 

Dimensi standar hidup layak dapat diukur melalui pengeluaran per 

kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan 

paritas daya beli.  
 

D. KONSEP MODAL SOSIAL 

Pemikiran konsep modal sosial telah diawali pada abad ke 18 oleh para 

pakar ekonomi. Ditandai dengan Adam Smith memunculkan konsep modal 

sosial sebagai ‘kontrak sosial’ masyarakat sipil yang akan menentukan 

kemajuan pembangunan ekonomi. Kontrak sosial ini memiliki unsur penting 

meliputi; karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik dan kewajiban-

kewajiban bersama. Dari pemikiran para pakar ini berbagai kajian dan konsep 

modern dari modal  sosial  di  abad  berikutnya  menjadi  memiliki  dasar  

teoritis yang  kuat. Seperti misal; Karl Marx dan Engles yang mengemukakan 

konsep keterikatan yang memiliki solidaritas yang menggambarkan tentang 

kemungkinan munculnya pola hubungan dan kerja sama yang kuat ketika 

suatu kelompok berada dalam suatu tekanan Negara atau kelompok lain 

(Woolcock, 1998). 

Pada abad ke 20, oleh Lyda Judson Hanifan (1916), kajian tentang modal 

sosial  sudah  mulai  lebih  sistematis dan komprehensif.  Hal  menarik  bagi  

Lyda adalah bagaimana dalam suatu unit sosial berlangsung pola-pola 

hubungan imbal balik yang didasari oleh prinsip-prinsip kebajikan bersama, 

simpati dan empati serta adanya tingkat kohesifitas hubungan antar individu 

dalam kelompok. Kajian ini telah mengilhami kajian modern tentang modal 

sosial, yang sekarang telah popular terutama oleh empat tokoh besar pada 

abad ke 20 dam awal abad 21, yaitu James Coleman, Robert D Putnam, 

Francis Fukuyama dan Pierre Bourdieu (Hasbullah, 2006). 
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Konsep modal sosial secara luas merupakan hal yang masih menjadi 

perdebatan dan bermakna ganda atau ambigu. Artinya modal sosial masih 

memiliki konotasi yang berbeda sehingga keambiguan ini masih 

dipertimbangkan (Andreson dan Jack, 2002). Masih ada pertentangan antara 

konsep yang biasa dipergunakan dalam sosiologi dan politik di satu sisi 

(Putnam, 1993, 1995, Fotes dan Londolt, 1996), dengan ekonomi di sisi 

lainnya (misalnya; Dasgupta & Serageldin, 2000). Salah satu cara yang 

diupayakan untuk mendapatkan penyelesaian adalah dengan menerapkan 

tindakan model rasional ekonomi pada proses interaksi sosial yang dipelajari  

oleh para sosiolog. Pendekatan ini dipelopori oleh Coleman (1998) dan  

dikembangkan secara teoritis oleh Delia Giusta, (1999); Casson & Delia Giusta, 

(2004) dan secara empiris oleh : Knack & Keefer, (1997). 

1. Pengertian Modal Sosial 

Coleman (1998) mendefinisikan bahwa modal sosial adalah aspek 

struktur sosial yang memudahkan  bagi  tindakan-tindakan  perseorangan  

atau pelaku perseron/ perusahaan dalam struktur sosial. Selanjutnya 

dikatakan bahwa modal sosial itu bukanlah entitas tunggal, tetapi adalah 

entitas majemuk dengan dua elemen mendasar yaitu; 1) modal social 

mencakup beberapa aspek struktur sosial, dan 2) modal sosial itu 

memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) baik sebagai individu 

maupun perusahaan di dalam struktur tersebut. Dalam hal ini artinya; sama 

dengan jenis modal yang lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yang 

membuat pencapaian tujuan individu atau perusahaan akan tidak terwujud 

tanpa keberadaan modal social tersebut. 

Putnam (1993) mendefinisikan bahwa modal sosial adalah penampilan 

organisasi sosial, seperti kepercayaan (trust), resiproritas (reciprocity), 

jaringan (networking) yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi adanya koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama. 

Fukuyama (1995) mengatakan bahwa modal sosial adalah kemampuan yang 

timbul akibat dari adanya kepercayaan (trust), dalam sebuah komunitas 

masyarakat. Fukuyama (1999) dengan tegas mengatakan bahwa belum tentu 

norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani tersebut sebagai 

acuan sikap, tingkah-laku, dan bertindak  tersebut  otomatis  menjadi  modal  

sosial,  tetapi  kadang  kala  hanya sebagai norma-norma dan nilai dan nilai-

nilai bersama yang dibangkitkan oleh rasa saling percaya (trust). Artinya, 
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trust ini adalah merupakan harapan-harapan akan  terjadinya  keteraturan-

keteraturan, kejujuran dan perilaku koperatif yang muncul dari dalam sebuah 

komunitas masyarakat yang perilaku sehari-harinya didasari oleh norma-

norma atau nilai-nilai yang dianut bersama oleh para anggotanya. Norma-

norma  tersebut  dapat  berisi  pernyataan-pernyataan  yang berisi nilai-nilai 

luhur, kebajikan dan keadilan. 

Fukuyama (1999), kembali memberi penjelasan bahwa modal sosial itu 

adalah sekumpulan nilai infoemal atau norma yang menyebar diantara 

anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerja sama diantara 

mereka. Kerja sama tersebut terjadi apabila antar anggota kelompok 

masyarakat tersebut memenuhi apa yang diharapkan antar mereka dan 

berkeyakinan bahwa yang lainnya akan bertingkah laku dengan dapat 

diandalkan dan memiliki kejujuran. Dengan demikian, mereka selanjutnya 

akan saling mempercayai satu sama lainnya. 

Cox Eva (1995) memberi definisi bahwa modal sosial itu adalah suatu 

rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan,  

norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan 

efektifnya koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan dan kebajikan 

bersama. 

Word Bank dalam Ancok (2003) menyatakan bahwa modal sosial adalah 

sesuatu yang menunjukkan kepada dimensi institusional, hubungan-

hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kuantitas dan 

kualitas hubungan sosial dalam masyarakat serta menjadi perekat yang 

menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dalam hal ini 

modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah instansi atau kelompok yang 

menopang kehidupan sosial, melainkan dengan spectrum yang lebih luas, 

yaitu sebagai perekat (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok 

secara bersama-sama. 

Hasbullah (2006), mengatakan bahwa modal sosial adalah sumber daya 

yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya  

yang baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu dapat disebut sebagai sumber 

daya (resources), adalah apabila sesuatu itu dapat dipergunakan untuk  

dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumber daya yang penggunaannya 

untuk diinvestasikan disebut modal. Sebagai sumber daya, modal sosial lebih 

menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu 
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dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada 

jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari 

anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selanjutnya dikatakan 

bahwa modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya 

seperti yang dikenal sebagai kebajikan social (social virtues). 

Suharto (2007) mengartikan modal sosial sebagai sumber (resource) yang 

timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. 

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pengukuran modal sosial jarang 

melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri, melainkan yang diukur 

justru hasil dari interaksi itu tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya 

kepercayaan antar warga masyarakat. Secara individual, interaksi terjadi 

manakala relasi intim antar individu terbentuk satu sama lain yang kemudian 

melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada 

saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan 

organisasi lainnya. 

Cohen dan Prusak (2001), mendefinisikan bahwa modal sosial adalah 

stok dari hubungan yang aktif dari suatu masyarakat. Setiap pola hubungan 

yang diikat oleh kepercayaan (trust), kesaling pengertianan (mutual 

understanding), dan nilai-nilai bersama (shard value), yang mengikat 

anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama yang 

dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk mendukung pernyataan ini, 

Hasbullah (2006) kembali merekomendasikan bahwa modal sosial tersebut 

sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku kerja sama dengan 

masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, yang dalam 

implementasinya didukung oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi  

unsur utamanya, seperti; rasa saling mempercayai (trust), keimbal-balikan 

dan aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat. 

Inayah (2012), mendefinisikan modal sosial adalah sumber daya yang 

muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu 

maupun antar institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa 

kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-

nilai dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna 

untuk koordinasi dan kerja sama dalam mencapai  tujuan  bersama.  Modal 

sosial akan tumbuh dan berkembang kalau digunakan bersama dan akan 

mengalami kepunahan kalau tidak dikembangkan secara bersama-sama. Oleh  
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karena itu, pewarisan nilai modal sosial hendaknya dilakukan melalui proses 

adaptasi, pembelajaran serta pengalaman dalam praktek nyata. 

Berdasarkan konsepsi-konsepsi yang diutarakan oleh para pakar 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi dari modal sosial adalah 

memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai  

tujuan dalam rangka memperbaiki kualitas hidupnya dan senantiasa 

melakukan perubahan dan penyesuaian secara berkesinambungan. Proses  

perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa 

terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai aturan 

bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta dalam menjalin hubungan 

dengan pihak lain baik di dalam kelompok maupun diluar kelompok 

masyarakat. 

Hakikat modal sosial sebagai nilai capital, yang berasal dari perbaikan 

kinerja ekonomi yang didapatkan dari jaringan kepercayaan yang tinggi. Dua 

hal penting dalam hal ini adalah penekanan pada jaringan aspek sosial dan 

penekanan pada peningkatan nilai pada masa yang akan datang sebagai 

aspek dari capital atau modal. Penekanan pada aspek sosial sangat tepat 

untuk dapat menguraikan kinerja ekonomi secara luas. 

 

2. Indikator Modal Sosial 

Keberadaan modal sosial memang berbeda dengan modal-modal lainnya, 

seperti modal finansial atau modal manusia modal sosial bersifat kumulatif 

dan bertambah dengan sendirinya atau self-reinforcing (Putnam, 1993). Oleh 

sebab itu modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan dapat 

saja semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan 

bukan karena dipakai, tetapi karena tidak dipergunakan. Menurut Coleman 

(1998), modal sosial juga menunjuk kepada kemampuan seseorang untuk 

berasosiasi dengan orang lain. Sedangkan Fukuyama (1995) menyatakan 

bahwa dengan bersandar pada norma- norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi 

antar manusia tersebut akan menghasilkan kepercayaan yang akhirnya 

memiliki nilai ekonomis yang besar dan terukur. 

Indikator modal sosial sangat luas cakupannya. Masing-masing peneliti 

memberikan definisi berdasarkan keperluan riset yang dilakukan sehingga 

sampai sejauh ini belum ditemukan kesepakatan yang baku tentang indikator  

modal sosial. Belum lagi masalah penggunaan istilah yang masih sangat rancu. 
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Ada yang menyebut sebagai parameter, elemen, unsur-unsur  pokok,  dimensi  

dan  lain- lainnya untuk penyebutan indikator modal sosial. Oleh sebab itu, 

dalam kajian ini, mengkolaborasi indikator modal sosial yang dikemukakan 

oleh Hasbullah (2006) yang menyebutnya sebagai unsur-unsur pokok modal   

sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa telaah modal sosial terletak pada 

bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas kelompok untuk 

berpartisipasi membangun satu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. 

Kerja sama tersebut diwarnai oleh suatu pola interaksi timbal-balik yang 

saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh 

norma-norma dan nilai sosial yang positif dan kuat. Sementara Ridell (1997), 

mengatakan terdapat tiga parameter modal sosial, yaitu : (1) jaringan 

(networking), (2) kepercayaan (trust), dan (3) norma-norma (norms). Uraian 

mendetail mengenai ketiga unsur pokok ini, dipaparkan seperti berikut ini. 

a. Jaringan (networking) 

Modal Sosial tidak hanya dibangun oleh satu individu, melainkan akan 

terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam satu kelompok masyarakat 

untuk bersosialisasi dalam wujud partisipasi sebagai bagian penting dari nilai-

nilai yang melekat (Hasbullah, 2006). Artinya modal sosial terletak pada 

kemampuan sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu asosiasi atau 

perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. 

Hubungan sosial ini dilakukan  dalam  berbagai  variasi  jalinan  sosial  yang  

didasari oleh prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), 

kebebasan (freedom), dan keberadaban (civility). Kemampuan anggota-

anggota kelompok atau masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam satu 

pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam 

menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok masyarakat. 

Putnam (1993) menyatakan bahwa Jaringan (networking) adalah 

infrastruktur dinamis dari modal sosial yang berwujud jaringan-jaringan 

kerja sama antar manusia atau individu. Jaringan tersebut memfasilitasi 

terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya 

kepercayaan yang memperkuat kerja sama. Masyarakat yang sehat,  

cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Dalam kehidupan 

sehari-hari, orang bertemu satu sama lainnya. Pertemuan ini 

memungkinkan terjadinya inter-relasi yang kental, baik bersifat formal 

maupun informal (Onyx 1996). Selanjutnya, jaringan-jaringan sosial yang erat 
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ini, akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta 

memberikan manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. 

Dari sudut pandang kewirausahaan, konektivitas yang disediakan oleh 

jaringan sosial dapat mengurangi ‘jarak sosial’ antara sesama anggota 

kelompok pengusaha. Dua hal utama penentu jarak sosial antara sesama 

pengusaha yaitu kemudahan komunikasi dan tingkat kepercayaan. Biasanya 

komunikasi menjadi lebih mudah apabila difasilitasi oleh bahasa yang sama, 

budaya dan arus informasi yang efektif. Pada umumnya budaya dapat 

menghindarkan kesalahpahaman yang terjadi ketika perbedaan dalam nilai-

nilai dan keyakinan dasar menyebabkan informasi  yang  diinterpretasikan  

dengan cara yang tidak diinginkan. Risiko kesalah-pahamam menjadi 

berkurang apabila dibantu dengan ketepatan penggunaan bahasa dan gerak 

tubuh (gesture) dalam konteks ini. Sedangkan tingkat kepercayaan dalam hal 

ini adalah kadar harapan bahwa seseorang akan mentaati kewajiban, paling 

tidak berperilaku sama seperti yang diharapkan dari orang lain. 

 

b. Kepercayaan (trustworthiness) 

Fukuyarna (1995), memaparkan bahwa kepercayaan itu adalah harapan 

yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya 

perilaku jujur, teratur dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut 

bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. 

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang 

baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga 

sosial yang kokoh. Dalam  hal  ini Putnam  (1993),  memberi  pernyataan  yang  

menguatkan bahwa modal sosial yang baik akan melahirkan kehidupan 

masyarakat yang harmonis. 

Hasbullah  (2006)  menyatakan  bahwa  rasa  percaya  (trustworthiness), 

adalah suatu bentuk keinginan individu atau kelompok untuk mengambil 

risiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin 

bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan 

senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. 

Paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya 

(Putnam, 1993). Tindakan kolektif yang didasari rasa saling percaya akan 

meningkatkan partisipasi masyarakat atau kelompok dalam berbagai bentuk 

dan dimensi, terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini  
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memungkinkan suatu kelompok atau masyarakat untuk bersatu dan  

memberikan kontribusi pada peningkatan dan penguatan modal sosial. 

Untuk bisa dipercaya, bukanlah hal yang sama dengan dapat dipercaya. 

Kepercayaan adalah karakteristik tujuan individu dalam jenis situasi tertentu, 

tetapi tidak dapat diamati secara langsung. Kepercayaan adalah keyakinan 

bahwa orang Iain memiliki dan akan melakukan hal yang sama seperti yang 

dilakukan seseorang kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa kepercayaan 

adalah keyakinan yang penuh percaya diri dan dijamin bahwa pihak lain akan 

menghormati tanggung jawab mereka. 

 

c. Norma (Norms) 

Pada hakikatnya norma-norma itu terdiri dari pemahaman-pemahaman, 

harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dapat dijalankan bersama 

oleh sekelompok orang (Sutrarto, 2007). Norma-norma dapat bersumber dari 

agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler, seperti halnya kode 

etik profesional seperti; kode etik guru, dokter, jaksa, hakim, atau sapta 

marga bagi ABRI dan Kepolisian Indonesia. Norma-norma dibangun dan 

berkembang berdasarkan sejarah bersama di masa lalu dan diterapkan untuk 

iklim kerja sama. Norma-norma dapat juga merupakan pra-kondisi maupun 

produk dari kepercayaan sosial (Putnam 1993, Fukuyama 1995). 

Dengan kata lain, norma adalah seperangkat aturan yang diharapkan 

dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu kelompok atau 

entitas tertentu. Artinya norma-norma itu sendiri dilembagakan dan 

mengandung sanksi sosial tertentu yang dapat mencegah individu sebagai 

anggota suatu kelompok masyarakat untuk berbuat sesuatu yang 

bertentangan atau menyimpang dari kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  

tertentu. Norma-norma dalam bentuk aturan-aturan biasanya dalam keadaan 

tidak tertulis, tetapi sangat dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan 

menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam tata-hubungan antar 

anggota masyarakat. Sebagai misal; aturan-aturan kolektif seperti; tidak 

mencurangi orang lain, menghormati pendapat orang lain, hidup senasib-

sepenanggungan dan lain-lainnya. 
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Suatu komunitas masyarakat, apabila norma-norma sosialnya tumbuh 

sempurna, kuat dan dipertahankan oleh masyarakatnya, maka akan 

memperkuat komunitas masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, norma-

norma sosial adalah unsur modal sosial yang akan memelihara kelekatan 

sosial atau kohesifitas suatu masyarakat. 

Hasbullah (2006), menyatakan bahwa norma-norma (norms), adalah 

sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh suatu kelompok 

atau masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini, 

biasanya terinstitusionalisasi atau dilembagakan, tidak tertulis, tetapi 

dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks 

hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang dikenakan kepada seseorang 

atau sekelompok masyarakat jika melanggarnya. Norma sosial akan 

menentukan kuatnya hubungan antar individu dalam suatu kelompok 

masyarakat  karena akan merangsang kohesifitas sosial yang berdampak 

positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial disebut 

sebagai salah satu modal sosial. 

 

3. Tipologi Modal Sosial 

Hasbullah (2006) membedakan tipologi modal sosial menjadi dua, yaitu 

Modal Sosial yang Mengikat (Bonding Sosial Capital) dan Modal Sosial yang 

Menjembatani (Bridging Social Capital). 

Modal Sosial Mengikat (bonding social capital). Menurut Hasbullah 

(2006),  bahwa  modal  sosial  terikat  cenderung  bersifat  eksklusif.  Apa  

yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus 

dinyatakan sebagai ciri khas. Artinya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian 

terlihat lebih berorientasi ke dalam kelompok (inword looking), jika 

dibandingkan dengan berorientasi ke luar kelompok (outward looking). 

Ragam komunitas masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini cenderung 

homogen. Homogenitas dalam hal ini biasanya dikaitkan secara kesukuan 

atau agama. Masyarakat dengan modal sosial tipe ini, sering disebut 

bercirikan sacred siciaty. Misalnya seluruh anggota kelompok masyarakat 

berasal dari suku atau agama yang sama. 

Putnam  (1993)  menyatakan  bahwa  pada  komunitas  masyarakat  yang 

sacred sociaty, cenderung didominasi oleh dogma tertentu dan 

mempertahankan struktur masyarakat  yang totalitarian, hierarchical, dan 
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bersifat tertutup. Pola interaksi sosial sehari-harinya selalu dituntun oleh 

nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki dan feodal. 

Perhatian kelompok masyarakat ini, terfokus pada upaya menjaga nilai-nilai 

yang turun-temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata 

perilaku (code conduct) dan perilaku moral (code ethics). Pada umumnya, 

masyarakat ini cenderung lebih konservatif dan lebih mengutamakan 

solidarity making dari pada hal-hal yang lebih nyata untuk membangun diri 

dan kelompok masyarakatnya sesuai dengan tuntunan nilai-nilai dan norma-

norma yang lebih terbuka. 

Modal Sosial Menjembatani (bridging social capital). Hasbullah (2006), 

menyatakan bahwa tipe Modal Sosial yang menjembatani ini, lazimnya 

disebut sebagai bentuk modem dari suatu pengelompokan, group, asosiasi 

atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut lebih didasari 

oleh konsep keuniversalan yang mengandung prinsip-prinsip; persamaan, 

kebebasan, serta nilai-nilai kemajemukan dan humanitorian dengan  ciri 

mendasar; kemanusiaan terbuka dan mandiri. Prinsip persamaan biasanya 

diaktualisasikan dengan memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama 

kepada setiap anggota kelompok. Setiap Keputusan kelompok diambil  

berdasarkan kesepakatan yang berkeadilan bagi anggota kelompok. Prinsip 

kemajemukan dan humanitarian biasanya diaktualisasikan dengan 

menghormati hak asasi setiap anggota kelompok, kehendak kuat saling 

membantu, merasakan penderitaan; dan bersimpati terhadap situasi yang 

dihadapi orang lain. Kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial by 

bridging social capitol ini, biasanya lebih bersifat hiterogen, datang dari 

berbagai unsur latar belakang budaya dan struktur sosial masyarakat. Setiap 

anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan atau 

koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan dan 

kebebasan yang dimiliki. Dengan modal sosial tipe ini, akan membuka jalan 

untuk lebih cepat berkembang dengan menciptakan networking yang kuat. 

Menggerakkan identitas yang lebih luas dan bersifat reciprocality yang lebih 

beragam. Colemen (1990) mengatakan bahwa tipologi kelompok masyarakat 

bridging social capital dalam gerakannya lebih menekankan pada berjuang 

untuk (flight for) pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi bersama oleh kelompok. 
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4. Ukuran Modal Sosial 

Sampai sejauh ini, diakui masih terdapat perdebatan antara para 

sosiologi dengan para ekonomi tentang modal sosial. Para ekonomi 

menganggap modal sosial sebagai sesuatu konsep yang samar-samar yang 

susah dan bahkan mustahil untuk diukur. Pengukuran tentang keberadaan 

sumber daya hubungan sosial yang menjadikan kerja sama berdasarkan   

norma-norma   kejujuran   yang   memberi manfaat secara timbal balik adalah 

tidak mudah. Belum diakui sepenuhnya keberadaan modal sosial oleh para 

ekonomi adalah karena modal sosial tidak dapat di transfer, selayaknya 

modal finansial, artinya begitu sebuah komunitas dianggap kekurangan modal 

sosial, tidak serta merta dapat menerima transfer modal sosial dari komunitas 

lainnya. 

Sebagai alternatif dalam mengukur keberadaan modal sosial dalam suatu 

komunitas sosial, adalah dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan cara 

menghitung berbagai kerugian atau biaya  yang diakibatkan bilamana di 

suatu tempat  komunitas tertentu tidak  didapati  adanya  modal sosial  yang 

memadai, dengan ditandai terjadinya disfungsi sosial yang tinggi, seperti; 

tingginya tingkat kejahatan (perampokan, teroris, penipuan, pencurian), 

kemangkiran (ingkar janji, malas, tidak tepat waktu), pemalsuan, pelanggaran 

hukum, penghindaran pajak bahkan  penggelapan  pajak,  premanisme,  dan  

sebagainya. Intensitas disfungsi sosial, baik secara kuantitas maupun 

kualitas adalah mencerminkan kurangnya modal sosial dalam suatu 

komunitas tertentu (Leksono, 2009). 

 

5. Modal Sosial dalam Pariwisata 

Modal sosial merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam 

pembangunan. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di 

berbagai negara faktor utamanya adalah tidak berkembangnya modal sosial 

yang ada di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan menurunkan 

semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan 

pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk (Inayah, 2012).   

Modal sosial selama ini dipandang memiliki peran dalam pengembangan 

suatu masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan. Komponen modal sosial 

yaitu rasa saling percaya, jaringan kerjasama dan norma, dinilai mempunyai 



 

76 | Optimalisasi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam 

interaksi ekonomi baik di negara berkembang maupun di negara maju 

(Vipriyanti, 2011). Pentingnya peran modal sosial dalam pembangunan 

tersebut tentu saja tidak terkecuali dalam pembangunan pariwisata. Bahkan 

pengakuan pentingnya modal sosial dalam pariwisata ini muncul dalam 

gagasan tentang paradigma baru dalam pengembangan pariwisata yakni 

paradigma berkualitas, berkelanjutan dan berkerakyatan yang di dalamnya 

menuntut adanya modal sosial (Pitana, dalam Atmadja, 2010).  

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi cenderung bekerja 

secara gotong royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi 

perbedaan-perbedaan. Menurut Mawardi (2007) bahwa peran modal sosial 

dapat meningkatkan kemampuan masyarakat atau kelompok untuk 

bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. 

Peran modal sosial dapat mendukung interaksi timbal balik yang saling 

menguntungkan dibangun diatas kepercayaan yang dilandasi dengan norma-

norma, dan nilai sosial yang positif.  

Jaringan (Networking) adalah salah satu dari aspek social capital yang 

berfungsi dalam menggerakkan organisasi dalam menuju sasaran akhir 

kegiatan produksi yang diterima sebagai benefit dalam kebersamaan. 

Meskipun networking merupakan komponen penting dalam menggerakkan 

potensi modal social, namun networking selalu memerlukan dua aspek modal 

sosial lainnya agar dapat menggerakkan modal sosial dalam aktivitas produksi 

pada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Dimensi Sosial Capital 

Sumber : Coredeanu, 2010 
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Peran networking dalam masyarakat serta potensi pengembangannya 

akan sangat ditentukan oleh komposisi dan karakter demografi serta kondisi 

social ekonomi masyarakat serta struktur sosial masyarakat. Keberadaan 

modal sosial akan mampu mewujudkan nilai tambah dan keuntungan bagi 

masyarakat, apabila ketiga komponen dapat berjalan bergandingan (lihat 

Gambar 4.2), yaitu mencakup structural dimension, cognitive dimension serta 

relational dimension. 

Berdasarkan kolaborasi yang dibangun atas komponen modal sosial di 

atas, diharapkan dapat diperoleh fondasi dalam mewujudkan Community 

Based Tourism (CBT) yang dikelola dan dikendalikan oleh komunitas local 

(Hamzah & Khalifah, 2010). Selanjutnya berdasarkan Gambar 4.3, dalam 

rangka mewujudkan Sustainable Community Based Taourism Development 

(SCBTD) dipetakan proses tahapan community development melalui 

pemberdayaan capacity building sebagai syarat bahwa pengelolaan industri 

pariwisata berbasis komunitas dapat mewujudkan daya saing berkelanjutan 

yang ditentukan oleh aspek keberlanjutan, low cost, dan society beneficial 

(Taylor, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Proses Pengembangan Capacity Building 

Sumber : Hamzah dan Khalifah (2010)    
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Berdasarkan Gambar 4.3, diharapkan dapat diwujudkan pariwisata 

berbasis masyarakat melalui pengembangan potensi kemasyarakatan; terkait 

di dalamnya struktur hubungan individu, organisasi dan masyarakat yang 

digerakkan sebagai pemilik (ownership) dari pengelolaan industru wisata, yang 

diharapkan di kemudian dapat membentuk Sustainable Community Based 

Tourism Development (SCBTD).   

Pengembangan industri pariwisata melibatkan sumber daya terampil 

dalam jasa pelayanan pariwisata mencakup empat komponen pelayanan yaitu 

accommodation, real, axcurcion and tours serta food and beverage. Pertama, 

keterkaitan antara sumber daya dan bisnis industri pariwisata sebagaimana 

dikaji oleh Clarige (2004), menyajikan pendekatan modal sosial pada 

pengembangan komunitas dalam rangka penataan industri pariwisata. Pada 

intinya, pendekatan social capital adalah melaksanakan pengembangan 

sumber daya manusia melalui potensi networking mencakup bonding, bridging 

dan linkage (Cavaye, 2000, Jamieson, 2011). 

Kedua, social capital dapat melakukan penelusuran melalui konsep trust 

yang menjadi fondasi dasar dalam rangka pendekatan antar komunitas dalam 

kebersamaan, di mana semua orang yang bergabung dalam komunitas 

mendapatkan bagian dari manfaat dari kegiatan belanja pariwisata, sehingga 

kehadiran wisatawan dapat member dampak kesejahteraaan bagi komunitas. 

Berdasarkan pemberdayaan dan dampak ekonomis dalam kerangka better 

together untuk kemudian dapat dikondisikan untuk mencapai sustainable 

community-based tourism (SCBT), Noya dan Clarence (2009).   

Ketiga, adalah norm atau tradisional yang dapat difungsikan sebagai daya 

tarik budaya dan atraksi untuk kepentingan entertainment pariwisata dengan 

keunikan tertentu, tanpa memberi dampak negative kepada budaya lokal. 

Proses komunikasi dan pertautan antara budaya lokal dan budaya baru yang 

dibawa para wisatawan, tidak menjadikan nilai-nilai tradisi lokal menjadi rusak, 

tetapi seharusnya dapat berkembang dinamis sejalan dengan kemajuan bidang 

ekonomi yang dicapai dengan kehadiran wisatawan sebagai pemicu. 

Begitu pula dengan sektor pariwisata, dalam segi peningkatan sumber 

daya wisata pun diperlukan modal sosial yang baik antara unsur-unsur 

penggerak sektor wisata. Salah satu modal sosial yang dibutuhkan untuk 

mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu pengembangan wisata alam 

adalah adanya jaringan sosial yang terjadi antar-stakeholders yang terlibat 
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(Lyon dalam Rachmawati, dkk, 2011). Hal-hal yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya jaringan sosial adalah adanya hubungan baik antar-stakeholders 

yang terlibat (Weiler dan Laing dalam Rachmawati, dkk, 2011). 

Soekanto dalam Rachmawati, dkk (2011) menyatakan hubungan baik 

antar-stakeholders yang juga biasa disebut interaksi sosial tersebut juga 

sebagai proses sosial yang terjadi apabila terdapat kontak sosial dan 

komunikasi antarpihak yang terlibat. Interaksi sosial merupakan syarat utama 

terjadinya aktivitas sosial dan merupakan hubungan yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antar individu, antar kolompok dan antara individu dan 

kelompok. 

Terbentuknya suatu jaringan yang kuat harus didasari oleh kepercayaan  

(trust). Menurut Fukuyama (2007), kepercayaan sangat bergantung dengan 

kekerabatan, kolektivitas, etnisitas dan keterampilan yang berkembang pada 

setiap individu di dalam masyarakat. Kepercayaan ini merupakan harapan-

harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul 

dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma 

yang dianut bersama oleh para anggotanya.  

Menurut Lawang (2004) rasa percaya akan mempermudah terbentuknya 

kerja sama. Semakin kuat rasa percaya kepada orang lain maka akan semakin 

kuat juga kerja sama yang terjalin antara mereka. Kepercayaan sosial muncul 

dari hubungan yang bersumber pada norma resiprositas dan jaringan kerja dari 

keterkaitan warga negara. Kepercayaan tidak tumbuh dengan sendirinya, 

melainkan melalui beberapa proses yang secara terus menerus akan 

memperkuat rasa percaya. Terdapat beberapa faktor dasar yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya antarmasyarakat, antara lain : (1) Penerimaan, 

kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat diawali oleh penerimaan dari 

masyarakat tersebut. (2) Berbagi informasi dan kepedulian, untuk 

menumbuhkan kepercayaan memerlukan pertukaran informasi yang jujur dan 

terbuka antarmasyarakat. Komunikasi yang intensif, melalui pertukaran 

informasi antarmasyarakat dapat memperkuat kepercayaan. Kejujuran dan 

keterbukaan dalam pertukaran informasi akan membangun rasa percaya 

antarmasyarakat. Dengan pertukaran informasi maka akan timbul kepedulian 

sehingga rasa percaya terhadap sesama akan semakin kuat. (3) Penentuan 

tujuan, masyarakat akan saling percaya dengan adanya tujuan yang sama. (4) 

Pengorganisasian dan tindakan, pada tahap menentukan tujuan yang hendak 
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dicapai oleh seluruh masyarakat. Harus dipastikan ada yang akan bertanggung 

jawab dalam menggerakkan segala aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dalam suatu organisasi, kelompok, atau komunitas masyarakat peranan sikap 

dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan 

anggotanya (Lawang, 2004).   

Pengkolaborasian antar kelompok masyarakat merupakan wujud dari 

modal sosial bentuk jaringan yang timbul dari kepercayaan organisasi 

masyarakat terhadap seorang tokoh masyarakat. Kepercayaan atau trust 

tersebut akan menimbulkan jaringan yang solid untuk bersama-sama dalam 

hal sharing, pemecahan masalah yang terjadi di lapangan, maupun pada 

sistem pengembangan pariwisata. Peran kepemimpinan yaitu pembagian 

peran yang jelas didalam suatu organisasi/ komunitas menunjukkan bahwa 

sudah terdapat alur dan struktur yang jelas dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan pengelolaan pariwisata. Dimana terdapat koordinasi antar elemen 

didalam organisasi/ kelompok tersebut yang mampu bekerjasama kedalam 

maupun keluar organisasi/kelompok yang menjadi suatu tolak ukur bahwa 

pengelolaan pariwisata dilakukan dengan baik (Pamungkas, 2010; Pongponrat 

dan Chantradoan, 2012; Trejos dan Chiang, 2009). Kepercayaan sosial pada 

dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial 

yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal 

sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1995). 

Keuntungan yang sama-sama diperoleh antara pihak pengelola dan warga 

masyarakat merupakan pengikat yang kuat dari jaringan sosial yang terbentuk. 

Jaringan sosial merupakan suatu hal yang khusus yang mana di dalamnya 

menghubungkan satu titik dengan titik yang lain (Agusyanto, 2007: 13). 

Jaringan sosial pada suatu kelompok sosial merupakan suatu hal yang 

bermanfaat dan membawa pengaruh/timbal balik yang baik dalam 

perkembangan kelompok tersebut misalnya dengan adanya partisipasi. Prusak 

dalam Baksh , dkk (2013) menjelaskan modal sosial mengacu pada satu set 

hubungan aktif antara manusia. Aspek tersebut telah diindentifikasi sebagai 

faktor untuk membangun masyarakat dalam jaringan dan memungkinkan 

kerjasama diantara anggota masyarakat.   

Hubungan masyarakat yang dapat memperkuat modal sosial seperti 

keharmonisan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata dapat dilihat 

dari semangat warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang 
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diadakan. Kegiatan gotong royong, bersih desa, saling tolong menolong dan 

saling mengingatkan antar individu dalam menjalin komunikasi akan 

memperkuat jaringan-jaringan sosial yang ada dalam sebuah desa wisata 

karena semua lapisan dalam masyarakat dapat ikut berpartisipasi.  

Resiprocity merupakan kecenderungan saling tukar kebaikan antara 

individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola 

pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek 

tanpa mengharapkan imbalan. Masyarakat dan kelompok-kelompok sosial 

yang terbentuk memiliki bobot resiprocity kuat akan melahirkan suatu 

masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi (Inayah, 2012). 

Pengembangan modal sosial didukung dengan adanya bobot resiprocity 

tersebut yang diwujudkan dengan timbal balik dan saling memberi, saling 

menerima dan saling membantu yang dapat memunculkan proses interaksi.  

Norma biasanya dibangun, tumbuh dan dipertahankan untuk 

memperkuat masyarakat itu sendiri. Norma-norma sosial diciptakan secara 

sengaja dan orang-orang yang memperkarsai/ ikut mempertahankan suatu 

norma merasa diuntungkan oleh kepatuhannya pada norma dan merugi 

karena melanggar norma. Pelanggaran terhadap norma dalam bermasyarakat 

dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat, khususnya 

masyarakat yang ada di kawasan desa wisata. Norma-norma sosial diciptakan 

secara sengaja. Orang-orang yang memperkarsai/ ikut mempertahankan suatu 

norma merasa diuntungkan oleh kepatuhannya pada norma dan merugi 

karena melanggar norma (Coleman, 2009: 333). Nilai adalah suatu yang 

dianggap benar dan penting oleh anggota masyarakat. Misalnya nilai harmoni, 

prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh nilai yang 

sangat umum dikenal dalam masyarakat. Pentingnya menanamkan nilai-nilai 

dalam bermasyarakat merupakan aspek yang penting dalam pembentukan 

modal sosial di kawasan desa wisata.  

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peran-peran orang-orang 

atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. 

Stakeholders dalam hal ini adalah orang-orang atau lembaga yang mempunyai 

kewenangan atau kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan 

pariwisata. Lovelock (2003) dalam Pamungkas (2010) menyatakan dalam 

melaksanakan konsep pengembangan pariwisata tentunya diperlukan 
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partisipasi yang cukup baik dari para stakeholders yang terlibat dalam 

pengelolaan pariwisata berupa kolaborasi dan kerjasama.  

Pada kenyataanya sering kali dalam pembangunan dan pengembangan 

pariwisata interaksi sosial maupun koordinasi dalam bentuk kolaborasi antar-

stakeholders yang mempunyai kewenangan belum sepenuhnya terjalin. Hal 

tersebut terjadi karena belum ada paket kerjasama dan kolaborasi yang terjalin 

diantara mereka. Ini terjadi karena sering terjadi miskomunikasi diantara 

mereka sehingga kerjasama yang akan dijalankan tidak terealisasikan diantara 

mereka sehingga kerjasama yang akan dijalankan tidak terealisasikan. 

Kolaborasi antar- stakeholders yang minim menyebabkan pengembangan 

pariwisata yang dilakukan berjalan sendiri-sendiri dan mengakibatkan 

ketidakefisienan dalam pengembangan pariwisata. Selain itu peran dan 

partisipasi masyarakat local dalam pengembangan pariwisata biasanya kurang 

dilibatkan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

KESIMPULAN  
 

Berdasarkan pembahasan   yang  telah   diuraikan sebelumnya, maka 

agar optimalisasi desa wisata dapat terwujud dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut. 

1. Peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata adalah dengan 

adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 

kerangka legislasi. Bentuk kebijakan dan aktivitas yang dilakukan 

pemerintah dalam pengembangan desa wisata yaitu dalam bentuk 

kebijakan fasilitatif, motivatif juga dinamisator. Pemerintah menyediakan 

layanan dan bantuan teknis serta dukungan eksternal bagi masyarakat di 

desa wisata. Pemerintah perlu meningkatkan perannya sebagai 

dinamisator yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama yang 

harmonis dengan  masyarakat, swasta maupun pelaku usaha pariwisata 

guna meningkatkan kualitas destinasi di desa wisata seperti mengadakan 

pelatihan-pelatihan tentang pelayanan pariwisata terhadap pelaku-

pelaku (pengelola) desa wisata. 

2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata tidak lagi 

ditempatkan sebagai obyek yang hanya menerima apa yang diputuskan 

dari atas, namun juga harus dilibatkan sebagai subyek dalam 

mewujudkan optimalisas desa wisata.  Partisipasi masyarakat dapat 

dilakukan pada empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

operasional, tahap pengembangan dan tahap pengawasan.  
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3. Masyarakat perlu diberdayakan dalam pengembangan desa wisata. 

Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan mengacu pada 

potensi yang dimiliki desa wisata. Dengan pemberdayaan masyarakat di 

desa wisata maka akan mampu menjadi penggerak penciptaan 

penambahan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan 

lingkungan, meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kelestarian 

alam dan budaya serta lingkungan, dan peningkatan ketrampilan sumber 

daya manusia dalam kompetensi kepariwisataan.  

4. Modal sosial yang terdapat pada masyarakat mampu memperkuat 

kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat. Kuatnya norma, 

kepercayaan dan jaringan yang merupakan indikator modal sosial, 

mampu memperkuat hubungan yang terjalin antara masyarakat, 

pemerintah maupun pihak swasta. Masyarakat memberikan kepercayaan 

kepada semua kalangan juga kepada pemerintah untuk menjalankan 

tugasnya secara administratif yang mencerminkan tingginya modal sosial. 

Adanya norma dan sanksi moral menjadi kontrol bagi masyarakat dalam 

bertindak sehingga dapat menangkal dampak buruk dari pariwisata. 

5. Diperlukan penguatan jaringan desa wisata yang dimotori Kelompok 

Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa wisata dengan cara 

intensif menjalin kerja sama dan promosi dengan pihak industri 

pariwisata (PHRI, ASITA), Perguruan Tinggi dan desa wisata daerah yang 

telah maju. Perlu adanya penguatan kelembagaan antara desa adat 

dengan desa dinas serta Pokdarwis di desa wisata guna mengatasi 

hambatan-hambatan yang ada. 
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GLOSARIUM 
 

A 

Aku: engkau 

 

B 

 

C 

 

D 

Daya   Tarik   Wisata: segala   sesuatu   yang  memiliki   keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Desa Wisata: suatu  wilayah  pedesaan  dengan  keseluruhan  suasana  yang  

mencerminkan keaslian  “pedesaan  Bali”,  baik  dari  struktur  tata  ruang,  

arsitektur  bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, 

serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok 

wisatawan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, serta 

atraksi-atraksi wisata. Desa 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. 

Destinasi Pariwisata: kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih 

wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait 

dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 
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E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

Industri Pariwisata: kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 

rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

 

J 

Jaringan (networking): infrastruktur dinamis dari modal sosial yang 

berwujud jaringan-jaringan kerja sama antar manusia atau individu. 

 

K  

Kawasan Strategis Pariwisata: kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata 

atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai 

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,  

sosial dan budaya, pemberdayaan  sumber  daya alam, daya dukung lingkungan 

hidup, serta pertahanan dan keamanan. 
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Keberlanjutan: kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa 

untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang. 

Kebijakan  Publik:  segala  bentuk tindakan  pemerintah  yang didasari untuk 

memilih melakukan atau tidak melakukan alternatif tindakan. 

Kegiatan Kepariwisataan: kegiatan yang mengutamakan pelayanan dengan 

berorientasi pada kepuasan wisatawan, pengusaha di bidang pariwisata, 

pemerintah dan masyarakat. 

Kelembagaan (Institution): organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun 

informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu 

baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai 

tujuan tertentu. 

Kepariwisataan: keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, 

dan pengusaha. 

Kepercayaan: karakteristik  tujuan  individu  dalam  jenis  situasi  tertentu, 

tetapi tidak dapat diamati secara langsung. 

Kepercayaan Itu: harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang 

ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerja sama berdasarkan 

norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan 

terhadap pemahaman ini. 

Kompetensi: seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk 

mengembangkan profesionalitas kerja. 

 

L 
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M 

Menteri: menteri  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang 

kepariwisataan. 

Modal Sosial: aspek struktur sosial yang memudahkan  bagi  tindakan-

tindakan  perseorangan  atau  pelaku perseron/ perusahaan dalam struktur 

sosial. 

 

N  

Norma: seperangkat aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota 

masyarakat pada suatu kelompok atau entitas tertentu.  

 

O 

 

P 

Pariwisata: berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

Pariwisata: fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat 

kompleks. 

Partisipasi Masyarakat: keikutsertaan masyarakat dalam program-program 

pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk fisik, 

material dan sumbangan pikiran dalam proses pembangunan nasional, dan 

telah disadari bersama bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam 

setiap bentuk dan proses pembangunan. 

Pemerintah Pusat: presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Pemerintah Daerah: gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pengusaha Pariwisata: orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

 

Q 

 

R 

Rakyat: fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan, sehingga partisipasi 

masyarakat merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 

 

S 

Sertifikasi: proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja 

pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, 

dan pengelolaan kepariwisataan. 

 

T 

Tri Hita Karana: kearifan lokal (local wisdom)  yang  sudah  menjadi  

kepribadian  budaya  (cultural  identity)  karena mampu mengakomodasikan 

dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke kebudayaan asli sekaligus 

menjadi bingkai tatanan kehidupan masyarakat Bali. 
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U 

Usaha Pariwisata: usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

 

V 

 

W 

Wisata: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang  atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,  

pengembangan  pribadi, atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

Wisatawan: orang yang melakukan wisata. 

 

X 

 

Y 

 

Z 
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