
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang relevan dan berterkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kajian pustaka 

meliputi partisipasi masyarakat pariwisata dan pengembangannya. 

 

2.1      Tinjauan Umum Pariwisata 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Cooper (1993) dalam 

(Soedarso, Windiani, & Nurif, 2014) pariwisata merupakan serangkaian kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh perorangan, keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai 

tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari 

penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan dimaksud bersifat sementara (1 hari, 1 minggu, 1 

bulan) dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.  

Definisi lain kepariwisataan menurut World Tourism Organization (WTO)  adalah 

kegiatan yang terdiri dari seseorang yang melakukan perjalanan dan menetap di suatu tempat di 

luar lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut dan memiliki tujuan. Dari 

pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

merupakan suatu kegiatan perjalanan seseorang maupun kelompok yang bersifat sementara dari 

satu tempat ke tempat lain di luar tempat tinggalnya, guna memenuhi berbagai macam 

kepentingan selain menghasilkan gaji. 

2.1.2 Jenis-Jenis Pariwisata  

 

Jenis kegiatan pariwisata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti sudut pandang 

wisatawan sebagai keindahan alam dan kekayaan kebudayaan sebagai daya tarik. Jenis- jenis 

pariwisata yang ada menurut (Spillane, 1991) dalam (Budi, 2000) adalah sebagai berikut : 



1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan  

Jenis  pariwisata  ini  dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya 

dengan tujuan untuk berlibur ataupun untuk menikmati keindahan alam. 

2. Pariwisata untuk menikmati rekreasi 

Jenis  pariwisata  ini  dilakukan  seseorang atau sekolompok orang dengan tujuan 

pemanfaatan hari-hari libur seperti untuk istirahat, memulihkan kembali kesegaran 

jasmani dan rohani. 

3. Pariwisata untuk menikmati kebudayaan  

Jenis  pariwisata  ini  ditandai oleh adanya serangkian perjalanan wisata yang memiliki 

tujuan untuk mempelajari adat istiadat atau cara hidup masyarakat di suatu daerah/ 

tempat. 

4. Pariwisata untuk menikmati olahraga  

Jenis pariwisata ini memiliki tujuan untuk olahraga, baik hanya untuk   menarik  

penonton   olahraga   dan olahragawannya  sendiri  serta  ditujukan  bagi  mereka yang 

ingin mempraktikkannya sendiri. 

5. Pariwisata untuk menikmati urusan dagang besar  

Jenis  pariwisata  ini  banyak  menuai  kontroversi, beberapa ahli teori beranggapan 

bahwa perjalanan untuk keperluan usaha tidak dapat dianggap sebagai perjalanan 

wisata  karena  unsur  voluntary  atau  sukarela  tidak terlibat.  Menurut para ahli, 

perjalanan usaha ini adalah bentuk  perjalanan  karena  ada kaitannya  dengan  

pekerjaan  yang  tidak  memberikan pilihan bagipelakuuntuk menentukan daerah tujuan 

atau waktu perjalanan. 

6. Pariwisata untuk menikmati konvensi  

Jenis  pariwisata ini meliputi konvensi  atau konferensi nasional  maupun    internasional  

bertujuan untuk membuat  suatu  negara berusaha untuk menyiapkan dan mendirikan 

tempat atau membangun pusat-pusat konferensi  yang lengkap dan menggunakan  

teknologi  mutakhir  yang  menjamin efisiensi operasi konferensi. 

Menurut  World Tourism Organization (WTO) (2001), pariwisata dibedakan berdasarkan 

motif tujuan perjalanan wisata dan objek yang ditawarkan, yaitu : 

a. CuItural tourism, merupakan jenis kegiatan wisata yang daya tarik utamanya terletak 

pada kebudayaan masyarakat lokal setempat. 



b.  Rural tourism, merupakan jenis kegiatan wisata yang kegiatan utamanya bernuansa 

pedesaan dan keadaansosial ekonomi masyarakatnya yang memiliki keunikan tersendiri. 

c. Sun-beach tourism,  merupakan jenis kegiatan wisata yang kegiatan utamanya berada 

pada lokasi pantai dan daya tarik utama adalah keindahan pantai. 

d.  Business travel, jenis kegiatan wisata ini berorientasi pada kegiatan perdagangan dan 

lokasi yang menjadi tujuan wisata memiliki kelengkapan fasilitas perdagangan. 

e. Fitness-wellness dan healthy tourism, merupakan  jenis kegiatan wisata yangi 

berorientasi pada kegiatan olahraga dan beberapa fasilitas kesehatan dan lokasi yang 

menjadi tujuan wisata memiliki kelengkapan fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga 

maupun pemeliharaan kesehatan. 

f. Nature tourism, merupakan jenis kegiatan wisata yang daya tarik utamanya terletak pada 

keindahan alam serta keanekaragaman hayati dan keunikan yang berbeda. Nature tourism 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

 Adventure tourism, merupakan kegiatan wisata yang tujuan utamanya merupakan 

kegiatan mengeksplore potensi alam berupa kegiatan yang bersifat tantangan 

ataupun petualangan yang ada sebagai daya tarik utama. 

  Ecotourism, merupakan kegiatan wisata  yang memiliki tujuan utama yaitu 

menjaga lingkungan hidup dengan meminimaIkan dampak lingkungan yang dapat 

ditimbulkan dari berkegiatan wisata. 

Berdasarkan jenis-jenis pariwisata yang telah dijelaskan diatas, untuk  penelitian  ini  

jenis  pariwisata  yang  dimaksud adalah jenis wisata  pedesaan dan wisata alam yang merupakan 

kegiatan wisata yang ditunjang oleh suasana pedesaan dan kegiatan wisata yang mengeksplore 

potensi alam yang bersifat tantangan ataupun petualangan  dalam menyusuri  Goa Putri  dan 

disekitar Goa Putri. 

 

2.1.3 Komponen Pariwisata 

Dalam mewujudkan sistem pariwisata yang dllnginkan, maka perlu mengetahui 

komponen – komponen pariwisata. Dimana komponen permintaan terdiri dari wisatawan 

domestik maupun wisatawan mancanegara, sedangkan komponen kesediaan terdiri dari 

aksesibilitas, objek dan daya tarik wisata, fasilitas dan utilitas, dan sikap penduduk terhadap 



pariwisata. Menurut (McIntosh, RW, Charles, & Ritchie, 1995) menambahkan bahwa komponen 

pariwisata terdiri dari : 

1. Sumber daya alam (natural resources) merupakn dasar dari penyediaan  atau 

penawaran  yang  dapat digunakan serta  dinikmati  oleh wisatawan  (objek dan daya 

tarik wisata seperti iklim, pemandangan alam, hutan, flora dan fauna).  

2. Infrastruktur merupakan bagian yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, 

baik berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan 

dibawah tanah, seperti Sistem  penyediaan  air  bersih, limbah, sistem drainase, jalan, 

pusat perbelanjaan. 

3. Moda Transportasi, memiliki peranan penting dalam pariwisata, dimana Transportasi 

wisata  bertujuan untuk memindahkan wisatawan dari satu tempat atau negara asal 

ketempat atau negara lain yang merupakan daerah tujuan wisata. 

4. Partisipasi Masyarakat, memiliki peranan penting dimana masyarakat bertugas untuk 

menjaga kenyamanan (hospitally service) dan keamanan bagi wisatawan yang 

berkunjung ke daerah tujuan wisata. 

Sedangkan menurut (Musanef, 1996), yang termasuk dalam komponen suatu kawasan 

wisata yaitu sebagai berikut : 

1. Kemudahan pencapaian (aksesibilitas), merupakan kondisi atau keadaan tentang 

kemudahan suatu lokasi wisata yang dapat dicapai wisatawan dari tempat asalnya. 

2. Potensi pasar, keberhasilan pengembangan objek dan daya tarik wisata ditentukan oleh 

tinggi rendahnya potensi pasar atau wisatawan yang akan mengunjungi objek tersebut 

3. Kondisi lingkungan pada dasarnya bersifat timbal balik, seperti pengaruh wisatawan 

terhadap lingkungan suatu objek hanya dapat dilakukan melalui AMDAL, seperti 

keamanan dan kesehatan. 

4. Prasarana dasar, yakni prasarana yang mutlak bagi pegembangan objek dan daya tarik 

wisata. Unsur-unsur tersebutmeliputiprasaranajalan, listrik, air bersih, serta 

telekomunikasi. 

5. Ketua Koordinator/pengusahaan, yakni mengelola daya tarik wisata dan sarana 

prasarana wisata yang dilakukan oleh stakeholder. 

6. Sarana wisata, merupakan poin yang menentukan perkembangan objek dan daya tarik 

wisata yakni akomodasi jumlah hotel, restoran. 



7. Daya tarik pendukung sangat diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan 

objek dan daya tarik wisata, sehingga wisatawan akan puas karena menyaksikan 

beberapa daya tarik wisata. 

Menurut Gunn (1988:22) dalam (Warpani, Suwardjoko, & Indira Warpani, 2007) 

menjelaskan bahwa komponen pariwisata yang harus ada terdiri dari : 

1. Daya tarik wisata 

Daya tarik wisata  merupakan elemen yang menjadi  bagian  langsung  dan  menjadi  

pemicu pariwisata dan penduduk baik sebagai pelaku pariwisata sebagai “tuan 

rumah” pariwisata maupun menjadi objek wisata. 

2. Orang sebagai “pasar” pariwisata 

Wisatawan adalah  pelaku pariwisata, pelayanan pariwisata, pengendali, dan juga 

daya tarik pariwisata. Tanpa orang yang  memiliki hasrat atau niat dan kemampuan 

melakukan perjalanan atau wisata, maka pariwisata  tidak  dapat  bertumbuh  dan  

berkembang. Dalam hal ini,orang   memiliki kedudukan sebagai  subjek pariwisata. 

3. Perangkutan 

Prasarana adalah syarat  bagi keberlangsungan proses pariwisata.  sistem 

perangkutan secara langsung akan berpengaruh terhadap pola distribusi arus 

wisatawan  menuju  destinasi  wisata  dan selanjutnya menuju objek wisata. Fungsi 

utama perangkutan adalah memindahkan barang dan orang dari asal tempat tinggal 

menuju tempat destinasi wisata. 

4. Informasi dan promosi  

komponen informasi dan promosi merupakan penunjang dalam kegiatan 

kepariwisataan.  Dimana daya tarik wisata yang memiliki informasi lengkap dan 

promosi yang baik akan sangat membantu dalam penyebaran potensi wisata yang 

dimiliki suatu daerah 

5. Fasilitas danpelayanan 

Akomodasi adalah mata rantai kegiatan wisata, seperti perhotelan, restaurant, 

lembaga keuangan, transportasi. Keseluruhan tersebut termasuk dalam komponen 

penunjang kegiatan kepariwisataan. 

 



Menurut Inskeep (1991:38) dimuat dalam skripsi (Nafisah, 2016) komponen wisata yang 

merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen pariwisata yang dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata 

Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud berupa semua halyang berhubungan dengan 

Lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan- kegiatan Iain 

yang yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk 

mengunjungi sebuah Objek Wisata. 

2. Akomodasi 

Berbagai macam hotel dan jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan 

untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang 

dilakukan. 

3. Fasilitas dan pelayananWisata 

Semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas 

tersebut termasuk tour and traveI operations (pelayanan penyambutan wisatawan 

yang sedang berkunjung). Fasilitas tersebut misalnya, restaurant dan berbagai jenis 

tempat makanan lainnya, toko-toko yang menjual  hasil kerajinan tangan, 

cenderamata, toko, bank, kantor informasi wisata,pelayanan pribadi (seperti salon 

kecantikan), fasilitaspelayanankesehatan, peribadatan, fasilitas keamanan umum 

(kantor polisi dan pemadam kebakaran), fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar 

(seperti kantor imigrasi dan bea cukai). 

4. Fasilitas dan pelayananTransportasi 

Transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang 

menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk 

semua jenis fasilitas danpelayananyang berhubungan dengan transportasi, darat, dan 

Iaut. 

5. Infrastruktur lain 

Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran 

air kotor,telekomunikasi (teIepon, teIegram, teIex, faksmile, dan radio). 

6. Elemen kelembagaan 



KeIembagaan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk 

perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan; menyusun strategi 

marketing dan promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; 

peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan 

penanaman modal bagi sektor pubIik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, 

lingkungan dansosial kebudayaan sehingga terjadi koordinasi antar stakeholder. 

 

TABEL II. 1  

 KOMPONEN PARIWISATA 

 

McIntosh 1995 Musanef (1996),  

Gunn (1988:22) dalam 

Warpani, Suwardjoko dkk 

(2007)  

Inskeep (1991:38) 

Sumber daya 

alam 

Aksesibilitas Daya tarik wisata Atraksi dan kegiatan 

Infrastruktur Potensi pasar Orang sebagai "pasar" 

pariwisata 

Akomodasi 

Moda 

transportasi 

Kondisi Lingkungan Perangkutan Fasilitas 

danpelayananwisata 

Partisipasi 

masyarakat 

Prasarana dasar Informasi dan promosi Fasilitas 

danpelayananTransporta

si  

Ketua 

Koordinatoraan/pengusahaan 

Fasilitas dan pelayanan Infrastruktur Iain 

Daya tarik pendukung Elemenkelembagaan 

Sumber: Hasil Tinjauan Teori Komponen Pariwisata, 2020 

 

Dari kajian komponen pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa Sumber diatas, maka 

komponen pariwisata yang dianggap penting dan harus tersedia  dalam kpenelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Atraksi/ Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata merupakan suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan dan dapat 

menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat 



tertentu, sehingga daya tarik wisata merupakan kunci utama dalam keberhasilan 

pengembangan wisata. 

2. Prasarana dan Sarana Wisata 

Kelengkapan prasarana dan sarana yang ada di kawasan pariwisata akan memudahkan 

kebutuhan wisatawan yang berkunjung. 

3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas untuk mencapai objek wisata merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pengembangan pariwisata. Karena aksesibilitas yang baik akan mendukung 

pengembangan wisata dan wisatawan akan mudah mencapai atau menuju objek wisata. 

4. Informasi 

Informasi dan promosi merupakan salah satu elemen penunjang wisata, di mana 

informasi tentang tujuan wisata dapat membuat suatu objek dapat berkembang dan 

memberikan informasi yang berguna untuk dapat menjabarkan kepariwisataan sebuah 

Iokasi daya tarik. 

5. Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi masyarakat sekitar juga merupakan komponen yang paling penting membantu 

pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat yang merupakan bentuk penerimaan 

masyarakat dan kenyamanan (hospitaIity service) yang ditawarkan oleh tuan rumah. 

 

Komponen pariwisata yang dipiIih akan digunakan sebagai faktor-faktor pengembangan 

objek wisata Goa Putri dan ditanyakan kepada Stakeholder bertujuan untuk mengetahui apakah 

faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Goa Putri berdasarkan 

kesepakatan stakeholder. 

 

2.2 Pengembangan Pariwisata 

2.2.1   Pengertian Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata menurut Swarbrooke dalam (Nugraheni & Fitri, 2013) 

merupakan serangkaian upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan berbagai sumber 

daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek luar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun secara tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Inskeep 



(1991) & Gunn (1994) (Susanto, 2016) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik 

dan berhasil biIa secara optimal didasarkan kepada empat aspek, yaitu : 

1. Mempertahankan kelestarian lingkungannya. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. 

3. Menjamin Kepuasan Pengunjung. 

4. Meningkatkan keterpaduan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan 

dan zona pengembangannya. 

Pengembangan pariwisata merupakan penggerak utama dalam sektor kepariwisataan 

yang tentunya membutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan baik dari 

pemerintah, swasta, dam masyarakat. Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya pemerintah 

hanya sebagai fasilitator yang berperan  dalam pembuatan serta penentu kebijakan terkait 

pengembangan pariwisata. 

 

2.2.2 Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Partisipasi     

Masyarakat/community based tourism (CBT) 

Menurut (Tikson, 2001) partisipasi merupakan sebuah proses di mana masyarakat sebagai 

stakeholder terlibat mempengaruhi dan mengendaIikan pembangunan di tempat mereka masing-

masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui 

proses pembuatan keputusan dan perolehan sumber daya dan penggunaannya. Adimihardja 

(1999) dalam (Sunaryo, 2013) mendefinisikan suatu proses yang mengembangkan potensi 

ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat 

meningkatkan harkat dan  martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya 

tatanannilaibudaya setempat. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku 

kepentingan dalam pariwisata (Sunaryo, 2013)  



 
Sumber : Sunaryo ( 2013:217) 

 
GAMBAR 2. 1 

 PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PARIWISATA 

 

 Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengembangan 

pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar 

dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan dari komunitas lokal dalam proses 

pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaatsosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata 

untuk masyarakat setempat (Sunaryo, 2013). Dalam ilmu kepariwisataan strategi tersebut dikenal 

dengan community based tourism (CBT) atau periwisata berbasis masyarakat.  

Nurhidayati (2012) dalam (Wibisono, 2016) menjelaskan salah satu bentuk perencanaan 

partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapakan community based 

tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. (Suansri, 2003) menguatkan definisi 

Community Based Tourism (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek 

keberlanjutan lingkungan,sosial dan budaya dalam komunitas. Menurut (Hausler, 2005) dalam 

Tourism Forum Internasional mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan 

kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan 

pengembangan pariwisata.  

Menurut (Hausler, 2005) terdapat tiga unsur penting CBT yaitu keterlibatan masyarakat 

lokal dalam managemen dan pengembangan pariwisata, pemerataan akses ekonomi bagi seluruh 

lapisan masyarakat serta pemberdayaan politik (capacity buiIding) masyarakat lokal yang 

bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai pengambil keputusan.  



 

2.3 Partisipasi  Masyarakat 

2.3.1    Pengertian Partisipasi Masyarakat   

 Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation, take a part yang artinya peran 

serta atau ambil bagian dalam kegiatan bersama-sama dengan orang Iain. Partisipasi adalah 

sebuah bentuk keterlibatan mentaI/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi 

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha 

mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Adapun menurut 

(Soelaiman, 1985) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bersama, perencanaan dan 

pelaksanaan program, yang dllaksanakan didalam maupun di Iuar Lingkungan masyarakat atas 

dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab. 

Menurut (Isbandi, 2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam 

proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan 

keputusan tentang solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dikaitkan dengan 

pembangunan masyarakat, partisipasi menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 

pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeIiharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atau suatu 

usaha yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat ( Sumardjo & Saharudin, 

2003)  

Dari beberapa pengertian partisipasi diatas, maka dibuat kesimpulan bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau kelompok orang ( masyarakat) secara sadar untuk 

berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari tahap 

perencanaan sampai tahap evaluasi.  

 

2.3.2    Jenis dan Bentuk Partisipasi 

Menurut (Sukmana, 2009) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menjelaskan jenis 

partisipasi yakni: 

1. Partisipasi buah pikiran 



Menyumbangkan ide/ gagasan, pendapat, pengalaman, serta keberlangsungan suatu 

kegiatan. 

2. Partisipasi Tenaga 

Bentuk partispasi tenaga seperti membantu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan. 

3. Partisipasi Harta Benda 

Menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk 

kepentingan program. 

4. Partisipasi Keterampilan 

Pemberian bantuan skill yang dimiliki untuk perkembangan program 

5. Partisipasi sosial 

Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatansosial demi kepentingan bersama. 

Partisipasi tenaga, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara fisik dalam aktivitas 

sosial.  

 

Sedangkan menurut (Ndraha, 1990) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam 

proses  pembangunan dapat di pilah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan 

pihak lain sebagai awal perubahansosial; (2) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan 

memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, 

maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambil 

keputusan; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional (5) partisipasi dalam menerima, 

memeIihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam 

meniIai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Khotim (2004) dalam  (Mochamad, 2018) 

yaitu partisipasi ide dan partisipasi tenaga.  

 

TABEL II. 2  

JENIS- JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT 

 

Sukmana (2009) Khotim (2004) Ndraha (1990) 

Partisipasi buah pikiran Partisipasi ide Partisipasi kontak dengan pihak Iain 

Partisipasi Tenaga Partisipasi Tenaga Partisipasi memberi informasi 



Sukmana (2009) Khotim (2004) Ndraha (1990) 

Partisipasi Harta Benda   Partisipasi perencanaan/ pengambil keputusan 

Partisipasi Keterampilan Partisipasi Pelaksanaan Operasional 

Partisipasi sosial Partisipasi mengelola Hasil pembangunan 

Sumber: Hasil Analisis , 2020  

 

Jenis partisipasi ini dimaksud untuk menunjukkan beberapa pilihan yang dapat dipakai 

seseorang atau sekelompok orang jika ingin berpartisipasi. Jenis-jenis partisipasi penting untuk 

digunakan dalam penelitian ini, agar dapat diketahui jenis partisipasi masyarakat di Desa Padang 

Bindu untuk merumuskan arah pengembangan Objek Wisata Goa Putri. beberapa Sumber diatas, 

bentuk-bentuk partisipasi yang dianggap penting dalam penelitian dan harus tersedia pada 

kawasan penelitian adalah: 

1. Partisipasi Ide 

2. Partisipasi Tenaga 

3. Partisipasi Keterampilan 

4. Partisipasi Harta Benda 

 

TABEL II. 3 

  INDIKATOR PUSTAKA DAN PENELITIAN 

 

Indikator Pustaka  Indikator Penelitian 

Partisipasi Buah Pikiran 
Ide/gagasan, pendapat, saran 

 

Partisipasi Tenaga 

Perbaikan 

 

Pembangunan 

 

Aktivitassosial dengan 

Sukarela 

Partisipasi Keterampilan 

Pelatihan 

 

Bantuan Skill 

 

Partisipasi Harta Benda 

Uang 

 

Barang 



Indikator Pustaka  Indikator Penelitian 

Penyediaan Prasarana/ 

Sarana 

    Sumber: Hasil Analisis , 2020 

 

Hasil dari indikator pustaka dan penelitian tersebut akan digunakan untuk menjawab 

sasaran kedua pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk partisipasi 

masyarakat Padang Bindu dalam membantu pengembangan objek wisata Goa Putri tersebut.  

  

2.3.3   Tangga Partisipasi 

 Arnstain (1969) mendeskrepsikan 8 tangga dalam partisipasi masyarakat. Delapan 

tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah (Arnstein R, 1996) yaitu: 

1) Kontrol masyarakat (Citizen ControI) 

Masyarakat dapat berpartisipasi dll dalam dan mengendaIikan seluruh proses 

pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk 

mengatur program ataukelembagaan yang berkaitan dengan kepentinganya. 

2) Pelimpahan kekuasaan (DeIegated Power) 

Pada Tingkatan ini masyarakat diberi kewenangan untuk membuat keputusan pada 

rencana tertentu. Untuk permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan 

masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat 

kendaIi atas keputusan pemerintah. 

3) Kemitraan (Partnership) 

Pada tingkat ini, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atas 

pemerintah,atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan 

pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung  jawab dalam 

perencanaan, pengendaIian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah 

yang di hadapi. 

4) Penenteraman (PIacation) 

Pada tingkat ini, masyarakat mulai memiliki tingkat pengaruh melalui tokenism jeIas 

terlihat, tapi pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut tergantung pelaksanaan dari 

prioritas yang ditetapkan goIongan eIit. Masyarakat memang diperbolehkan untuk 



memberikan masukan atau mengusulkan rencana, namun hanya pemegang kekuasaanIah 

yang berwenang untuk memutuskan keputusan. 

5) Konsultasi (ConsuItation) 

Masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, 

meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah 

survey tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan Lingkungan masyarakat dan 

pubIic hearing  atau dengar pendapat masyarakat. 

6) Informasi (Information)  

Pada tingkat ini, pemegang kekusasan hanya memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. 

Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan 

balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan diberikan pada 

tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk 

mempengaruhi rencana yang telah disusun. 

7) Terapi (Therapy) 

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan 

masyrakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya Iebih pada mengubah poIa piker 

masyarakat itu sendiri. 

8) Manipulasi (Manipulation) 

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai 

namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi utuk memperoleh 

dukungan pubIik dan menjanjikan keadaan yang Iebih baik meskipun tidak akan pernah 

terjadi. 

 



 
Sumber: Journal Iadder of Citizen Participation, Arnstein (1969) 

 

GAMBAR 1. 1 

 TANGGA PARTISIPASI OLEH ARNSTEIN 1969 
 

 

 

 

Dengan kategori: 

1. Non-participation 

Dua klasifikasi terendah (8 dan 7) dikatakan sebagai bukan peran serta, masyarakat hanya 

dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan. Manipulasi dan terapi termasuk kedalam level 

“non-participation”, inisiatif pembangunan tidak bermaksud untuk memberdayakan 

partisipan program akan tetapi membuat pemegang kekuasaan untuk “menyembuhkan” 

atau “mendidik” komunitas. 

2. Tokenism 

Tiga klasifikasi berikutnya (6, 5 dan 4) menurut Arnstein adalah masuk ke dalam derajat 

penghargaan dan mengalah, yaitu saat masyarakat sudah diajak bicara tentang 

keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada 

di tangan pemerintah. Informasi, konsultasi termasuk dalam level “tokenisme”, masyarakat 



bisa mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat akan tetapi tidak ada jaminan 

kalau pendapat masyarakat akan diakomodasi. 

3. Citizen Power 

Tiga klasifikasi teratas (3, 2 dan 1) adalah  derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah 

terjadi tanggung jawab, pembagian hak, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah 

dalam pengambilan keputusan. Jadi peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai 

mengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup 

dan penghidupan masyarakat itu sendiri. 

 Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi tertinggi yaitu 

Citizen Power dan tingkat partisipasi terendah adalah Manipulation dimana masyarakat hanya 

dipakai nama dan dijadikan sebagi tempat mencari informasi untuk mencari dukungan 

masyarakat saja. Tangga partisipasi ini akan digunakan dalam mengetahui tingkatan partisipasi 

masyarakat  dalam membantu  pengembangan objek wisata Goa Putri 

2.4  Sintesa Variabel 

Untuk menentukan faktor penentu pengembangan Objek Wisata Goa Putri berbasis 

partisipasi masyarakat dilakukan kajian melalui tinjuan pustaka dan berbagai pakar yang terdiri 

dari komponen dalam pariwisata dan komponen pengembangan objek wisata Goa Putri berbasis 

partisipasi masyarakat yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.  

 

TABEL II. 4  

SINTESA TINJAUAN PUSTAKA 

  

Sintesa Teori Aspek Faktor Variabel Sumber 

Faktor penentu 

pengembangan 

Objek wisata 

Goa Putri 

berbasis 

Masyarakat di 

Desa Padang 

Bindu 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Goa Putri 

Berbasis 

Partisipasi 

Masyarakat  

Atraksi/Daya 

Tarik 

Sumber Daya Alam 
Inskeep (1991:38), 

Gunn (1988:22) 

dalam Warpani, 

Suwardjoko dkk 

(2007) 

 

 

 

Atraksi Budaya 

Aksesibilitas 
Moda Transportasi 

Kondisi infrastruktur 

Prasarana Jaringan utilitas 

Sarana 
Kelengkapan 

sarana/fasilitas 



Sintesa Teori Aspek Faktor Variabel Sumber 

Sumber daya 

manusia 
Peningkatan SDM 

 

Pemasaran 

dan promosi 
Informasi dan promosi 

Lingkungan 
Kelestarian 

Lingkungan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Keterlibatan aktif 

masyarakat dalam 

membantu 

pengembangan objek 

wisata 

Bentuk-Bentuk 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

Objek wisata 

Bentuk 

partisipasi 

masyarakat 

Partisipasi 

buah pikiran 
Ide/pendapat/saran 

Sukmana (2009)  

Partisipasi 

tenaga 

Perbaikan 

Pembangunan 

Aktivitas sosial secara 

sukarela 

Partisipasi 

harta benda 

Uang 

Barang 

penyediaan 

sarana/fasilitas 

Partisipasi 

Keterampilan 

Bantuan skill 

Pelatihan 

Sumber: Hasil Analisis ,2020  

 

 2.5 Indikator dan Variabel dalam Penelitian 

Variabel penelitian yang telah dijelaskan pada sintesa pustaka, diperoleh indikator yang 

dirumuskan dalam kajian pustaka. Akan lebih  jelasnya dapat dilihat  pada tabel berikut: 

 

TABEL II. 5 

 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DALAM PENELITIAN 

 

Sasaran Faktor Variabel Definisi Operasional 



Sasaran Faktor Variabel Definisi Operasional 

1.Mengidentifikasi 

faktor-faktor penentu 

pengembangan kawasan 

Objek Wisata Goa Putri  

Atraksi/ Daya Tarik 

Keberadaan Sumber 

daya alam 

Keberadaan daya tarik wisata 

berwujud Sumber daya alam, seperti 

Goa, bukit, persawahan, air 

terjun,dll. 

Atraksi budaya 

Keberadaan daya tarik atraksi 

budaya berwujud atraksi budaya 

masyarakat dll yang dapat menarik 

minat wisatawan 

Aksesibilitas 

Kondisi infrastruktur  

Ketersediaan infrastruktur pokok 

berupajalan akses di objek wisata 

dan bangunan penunjang kegiatan 

wisata 

Moda Transportasi 
Ketersediaan angkutan masal 

menuju kawasan wisata 

Sarana dan Prasarana 

Jaringan utilitas 

Jaringan utilitas pokok seperti air 

bersih, Listrik, persampahan di 

kawasan untuk menunjang kagiatan 

berwisata. 

Kelengkapan sarana 

Kelengkapan fasilitas penunjang 

seperti sarana akomodasi berupa 

tempat makan, tempat istirahat, 

kamar mandi, tempat ibadah, pusat 

informasi, tempat rekreasi, dan 

sarana kesehatan untuk kegiatan 

pariwisata alam 

Pemasaran dan 

Promosi 
Informasi dan promosi 

Tersedianya saran informasi dan 

usaha promosi guna memasarkan 

kawasan wisata untuk menarik Iebih 

banyak wisatawan 

Lingkungan 
Kelestarian 

Lingkungan 

Kegiatan pariwisata sangat 

berpotensi terhadap kerusakan 

ekosistem, sehinggaperluadanya 

upaya menjaga kelestarian 

Lingkungan seperti kebersihan dam 

keasrian. 



Sasaran Faktor Variabel Definisi Operasional 

Partisipasi Masyarakat 
Keterlibatan aktif dari 

masyarakat 

Keterlibatan aktif dari seseorang 

atau sekelompok orang ( 

masyarakat) untuk berkontribusi 

dalam  program pembangunan dan 

terlibat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring sampai 

pada tahap evaluasi. 

 Sumber daya Manusia 
Peningkatan Sumber 

daya manusia 

Dalam pengembangan objek wisata 

Goa Putri harus memberikan 

manfaat terhadap peningkatan SDM 

melalui pemberdayaan masyarakat 

setempat dengan memberi pelatihan 

dalam bidang kepariwisataan untuk 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan dapat menciptakan 

Lapangan kerja serta untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan 

2. MengAnalisis 

Bentuk-Bentuk 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

kawasan Objek Wisata 

Goa Putri 

Partisipasi Buah 

Pikiran 
ide/ pendapat,saran 

Adanya Partisipasi dalam bentuk 

sumbangan ide, pendapat atau saran 

dari masyarakat sekitar dalam 

membantu pengembangan kawasan 

wisata  

Partisipasi Tenaga 

Perbaikan/ 

pembangunan/ 

aktivitassosial 

Adanya Partisipasi dalam bentuk 

bantuan tenaga seperti perbaikan 

dan pembangunan prasarana/ 

fasilitas serta aktivitassosial dari 

masyarakat sekitar dalam 

mengembangkan kawasan wisata 

Partisipasi harta benda 
Uang/ barang/ tempat/ 

Penyediaan fasilitas 

Adanya partisipasi dalam bentuk 

uang barang atau penyediaan sarana/ 

fasilitas dari masyarakat sekitar 

untuk membantu mengembangkan 

kawasan wisata 

Partisipasi 

Keterampilan 
Bantuan skill/ pelatihan 

Adanya partisipasi dalam bentuk 

bantuan keterampilan atau keahlian 

seperti melakukan pelatihan kepada 

masyarakat untuk pengembangan 

kawasan wisata 



Sasaran Faktor Variabel Definisi Operasional 

3.  Merumuskan arahan 

pengembangan kawasan 

Objek Wisata Goa Putri 

berbasis masyarakat di 

Desa Padang Bindu 

Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

Faktor-faktor penentu 

pengembangan + 

Bentuk partisipasi 

masyarakat 

Variabel sasaran 1 + 

Variabel sasaran 2 

Hasil identifikasi faktor-faktor 

penentu pengembangan Objek 

wisata berbasis partisipasi 

masyarakat pada sasaran 1 akan 

disiIangkan denganHasil Analisis 

bentuk-bentuk partisipasi 

masyarakat pada sasaran 2 

Sumber:Hasil Analisis , 2020 


