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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PARIWISATA 
 

2.1 Literatur Umum  

2.1.1 Pengertian Pariwisata  

Banyak para ahli yang menafsirkan makna pariwisata dalam berbagai arti. 

Kata pariwisata merupakan perpaduan antara dua suku kata yakni “pari” dan 

“wisata”. Pari memiliki arti berkali-kali dan wisata yang artinya berekreasi. 

Tertuang dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan 

kepariwisataan merupakan kesatuan dari adanya hal-hal yang berkaitan dengan 

pariwisata yang dalamnya terdapat komunikasi antara wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.  

Perkembangan pariwisata semakin berkembang pesat dikarenakan 

pengaruh dari adanya pergerakan manusia. Menurut Suwena & Widyatmaja, 2010 

disebutkan bahwa pariwisata adalah kegiatan  yang sangat dipandang sebagai 

sistem yang besar dikarenakan memiliki komponen ekonomi, ekologi, politik, 

sosial, budaya, dan seterusnya didalamnya. 

Menurut Yoeti (1996) pariwisata yaitu aktivitas seseorang ataupun 

kelompok dengan bertujuan pergi ke tempat objek wisata yang bersifat sementara 

untuk memuaskan keinginannya. Dengan adanya pariwisata akan bermanfaat untuk 

khalayak ramai. Berikut yang menjadi manfaat dari adanya pariwisata: 

1) Perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja untuk masyarakat 

2) Terciptanya aktivitas ekonomi masyarakat 

3) Meningkatkan pendapatan daerah  

4) Memperkenalkan potensi dengan keindahan alam yang dimiliki 

Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dengan mengaitkan sektor 

pariwisata salah satunya objek wisata Air Terjun Way Lalaan. Dari adanya kegiatan 

pariwisata sangat dipengaruhi oleh manusia dalam perkembangan objek wisata. 



32 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa pariwisata adalah kegiatan 

perpindahan perjalanan sementara yang mendatangi suatu tempat rekreasi yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.  

 

2.1.2 Pelaku Pariwisata  

Pelaku pariwisata merupakan keterlibatan beberapa pihak dengan kegiatan 

pariwisata. Menurut Damanik dalam (Meray et al., 2016) pelaku pariwisata yaitu 

pengunjung, penyedia jasa, pendukung jasa wisata, pemerintah, masyarakat lokal 

dan LSM. Dalam penelitian ini yang hanya terlibat dalam pelaku pariwisata objek 

wisata Air Terjun Way Lalaan hanya sebagai berikut:   

1. Pemerintah  

Pemerintah yang dimaksud ialah pemerintah yang terlibat dalam pengelola 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan yaitu Dinas Pariwisata Tanggamus.  

2. Masyarakat Lokal  

Dalam penelitian ini sangat melibatkan masyarakat lokal untuk mengetahui 

sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan. Khususnya masyarakat di Pekon Kampung Baru 

Kecamatan Kota Agung Timur.   

3. Lembaga Swadaya Masyarakat  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sekumpulan non-pemerintah 

yang terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan di berbagai bidang, termasuk 

di bidang pariwisata. LSM yang dimaksud ialah pokdarwis (Kelompok 

Sadar Wisata) yang membantu mengelola objek wisata air terjun way lalaan.  

 

2.2 Pengembangan Objek Wisata  

Parturusi (2001) dalam (Eko Riyani, 2018) mengartikan bahwa pengembangan 

merupakan kumpulan cara yang bertujuan untuk memajukan, memperbaiki dan 

meningkatkan lingkungan objek wisata agar memotivasi wisatawan untuk 

berkunjung serta memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Dari 
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adanya pengembangan objek wisata yang ada, diharapkan meningkatnya taraf 

hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek yang berkaitan seperti aspek 

budaya, sejarah dan ekonomi daerah objek wisata sehingga sesuai dengan 

kebutuhan suatu daerah. 

Sedangkan menurut Yoeti (2008) pengembangan merupakan usaha atau cara 

untuk memajukan dan mengembangkan hal yang telah ada.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, pengembangan objek 

wisata adalah suatu strategi usaha untuk meningkatkan suatu objek destinasi wisata. 

Dimana diharapkan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan dapat 

meningkat dibantu melalui partisipasi masyarakat sekitar khususnya di Pekon 

Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.  

 

2.3 Pariwisata Berbasis Masyarakat  

1. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) 

Community Based Tourism (CBT) menurut Suansri (2003 

merupakan jenis pariwisata yang sangat memperhatikan komponen 

keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Dengan adanya konsep CBT 

sangat melibatkan masyarakat didalamnya. Konsep CBT sangat dikenal 

dengan sebutan pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis 

masyarakat yaitu jenis pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat 

sebagai unsur utama (Telfer dan Sharpley, 2008) dalam Adikampana 

(2017. Oleh karena itu, CBT dapat diartikan bentuk pariwisata yang 

melibatkan partisipasi masyarakat lokal sekitar lokasi pariwisata tersebut 

untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan 

pariwisata.  

 CBT yang didalamnya sangat mementingkan masyarakat sebagai 

pelaku utamanya sangat bersifat bottom-up. Bottom-up merupakan 

pendekatan dalam perencanaan pembangunan dengan masyarakat yang 

lebih berperan dalam kegiatan. Sedangkan lawan dari bottom-up itu sendiri 

ialah top-down. Top-down merupakan pendekatan dalam perencanaan 
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pembangunan dengan segala keputusan ada ditangan pemerintah, yang 

artinya pemerintah lebih dominan dalam kegiatan.  

2. Model Pengembangan CBT  

Kesuksesan produk wisata terlihat dari model pendekatan 

masyarakatnya (community approach) yang artinya melibatkan kontribusi 

masyarakat. Keterlibatan ini adalah faktor yang sangat penting bagi 

kesuksesan hasil wisata (Suganda, 2018). Penjelasan dari adanya 

community approach. Dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal harus 

“dilibatkan”, sehingga mereka tidak hanya dapat menikmati keuntungan 

pariwisata saja. 

3. Pengaturan Pembangunan Pariwisata dengan Pendekatan CBT 

Yaman & Mohd (2004) mengatakan beberapa kunci pengaturan 

pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: 

1. Pemerintah 

Peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator 

2. Stakeholder  

Peran dari stakeholder membantu kinerja pemerintah dengan 

mendorong pembangunan ekonomi dsb. 

3. Penggunaan Sumber Daya Lokal  

Aset sumber daya yang digunakan dengan baik dengan tujuan sumber 

daya yang sudah ada lebih bernilai serta memotivasi pengunjung untuk 

datang ke desa andalan CBT.  

4. Penguatan institusi lokal  

Membutuhkan perkembangan kelembagaan  

 Dalam suatu pengembangan objek wisata untuk meningkatkan agar lebih 

baik kedepannya biasanya memiliki konsep yang harus diterapkan. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang dijelaskan bahwa konsep Community Based Tourism 

(CBT) atau bisa disebut pariwisata berbasis masyarakat merupakan jenis pariwisata 

yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama. Oleh karena itu, 

kesesuaian antara konsep Community Based Tourism (CBT) dengan penelitian 

mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata air terjun way 

lalaan yang diambil memiliki keterkaitan.  
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2.4 Partisipasi Masyarakat  

a. Pengertian Partisipasi  

Menurut R.A. Santoso Sastropoetro (1988) partisipasi merupakan 

kontribusi dalam hal mental, pikiran, moral dan perasaan seseorang yang 

mendorong untuk memberikan bantuan sehingga tujuan yang ada 

terealisasikan.  

 Selain itu, menurut Mardikanto dalam (Wahyuddin, 2018) 

partisipasi bisa dikatakan suatu kontribusi seorang yang memiliki suatu 

kegiatan untuk mendapatkan manfaat dari adanya kontribusi tersebut.   

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan seseorang dalam hal apapun untuk merumuskan suatu masalah. 

b. Faktor – faktor Partisipasi 

Menurut Aprelia Theresia (2014) dalam Eko Riyani (2018) perkembangan 

partisipasi masyarakat dilihat dari tiga unsur pokok sebagai berikut:  

1) Kemampuan masyarakat  

2) Kesempatan masyarakat  

3) Kemauan masyarakat  

c. Tingkatan Partisipasi Masyarakat  

Tingkat partisipasi masyarakat menurut para ahli berbeda-beda 

dengan arti tingkatan yang tidak sama. Menurut OKTAMI DEWI A. A., 

(2013) ada berbagai tingkatan dan arti partisipasi masyarakat antara lain:  

a. Partisipasi Manipulasi (Manipulative Participation)  

b. Partisipasi Pasif (Passive Participation) 

c. Partisipasi Melalui Konsultasi (Participation by Consultation) 

d. Partisipasi Untuk Insentif (Participation for Material Incentives) 

e. Partisipasi Fungsional (Functional Participation) 

f. Partisipasi interaktif (Interactive Participation) 

g. Partisipasi inisiatif (Self-Mobilisation) 

  Menurut Tosun (2006) dalam (Nugraha & Suryasih, 2018) tingkat 

partisipasi masyarakat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:  

a. Partisipasi Spontan (Spontaneous participation) 
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• Partisipasi yang bersifat dari bawah ke atas  (bottom up)  

• Berpartisipasi secara langsung dan aktif   

• Berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan 

• Bersifat asli dan mandiri  

b. Partisipasi Dorongan (Induced participation) 

• Partisipasi yang bersifat dari atas ke bawah (top down)  

• Partisipasi yang bersifat pasif dan formal  

• Berpartisipasi secara tidak langsung dan manipulatif 

(cenderung tidak ada partisipasi)  

• Berpartisipasi dalam proses implementasi dan pembagian 

manfaat  

c. Partisipasi paksaan (Coercive participation) 

• Partisipasi koersif tidak ada partisipasi 

• Partisipasi bersifat dari atas ke bawah (top down) dan 

cenderung pasif  

• Partisipasi yang umumnya bersifat tidak langsung dan 

formal  

• Berpartisipasi dalam implementasi namun masyarakat tidak 

selalu berbagi manfaat 

• Cenderung tidak berpartisipasi 

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari 

beberapa pendapat, dalam penelitian ini menggunakan tingkat partisipasi 

masyarakat menurut Tosun (2006) dalam (Nugraha & Suryasih, 2018) dikarenakan 

lebih relevan untuk diteliti dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan di Pekon Kampung Baru.  
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d. Bentuk Partisipasi Masyarakat  

Bentuk partisipasi menurut para ahli dengan klasifikasi masing-masing 

yang berbeda. Menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011) bentuk 

partisipasi masyarakat terdapat dua bentuk sebagai berikut: 

1. Partisipasi vertikal  

2. Partisipasi horizontal  

Menurut Gleently Teesen (Teseen, 2016) bentuk partisipasi masyarakat 

dibedakan menjadi empat sebagai berikut: 

1. Partisipasi uang atau benda 

Partisipasi uang atau benda adalah bentuk partisipasi nyata yang 

diberikan masyarakat berupa materi untuk mendukung program 

pembangunan.  

2. Partisipasi pikiran atau ide  

Partisipasi pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi berupa 

sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide yang 

disampaikan dalam musyawarah dengan harapan dapat 

membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-

program pembangunan 

3. Partisipasi tenaga atau gotong royong 

Partisipasi tenaga atau gotong royong adalah bentuk partisipasi 

berupa pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan 

umum atau bersama. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bentuk partisipasi masyarakat 

menurut beberapa ahli, dimana dalam penelitian ini menggunakan teori Glently 

Teesen (2016) sebagai acuan dalam penelitian untuk melihat bentuk partisipasi 

masyarakat.  
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e. Proses Partisipasi  

Proses partisipasi menurut para ahli berbeda-beda, yang dimaksud dengan 

proses yaitu tahapan mana yang masyarakat terlibat didalamnya. Menurut 

Purnamasari (2008) proses partisipasi ada beberapa tahap yaitu:  

1. Partisipasi yang terlibat dalam tahap perencanaan 

2. Partisipasi yang terlibat dalam tahap pelaksanaan 

Menurut Timothy (1999) dalam (Adikampana, 2017) proses partisipasi ada 

beberapa tahap yaitu:  

1. Partisipasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

2. Partisipasi yang terlibat dalam memperoleh manfaat dari 

pengembangan pariwisata  

Sedangkan menurut Purba (2005) dalam (Fitria, 2012) proses partisipasi ada 

beberapa tahap yaitu:  

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan  

Tahap perencanaan adalah tahap dimana masyarakat ikut hadir 

dalam pembuatan keputusan dalam penyusunan rencana 

kegiatan pembangunan. 

2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana masyarakat ikut hadir 

dalam kegiatan pembangunan serta menyalurkan ilmu yang 

didapat ke sesame masyarakat. 

3. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan  

Tahap pemanfaatan adalah tahap dimana masyarakat merasakan 

keuntungan dan peningkatan ekonomi dari adanya kegiatan 

pembangunan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui proses partisipasi masyarakat 

menurut beberapa ahli yang didalamnya terdapat beberapa tahap, dalam penelitian 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata air terjun way lalaan di 

Pekon Kampung Baru menggunakan proses partisipasi masyarakat menurut Purba 
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(2005) dalam (Fitria, 2012) karena lebih relevan dan sesuai dengan kaidah 

perencanaan untuk diterapkan di Pekon Kampung Baru.   

2.5 Sintesa Literatur dan Variabel  

Sintesa literatur adalah ringkasan literatur terkait topik pembahasan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan tabel sintesa literatur: 

Tabel II. 1 Sintesa Literatur 

No.  Literatur Definisi  Sumber  

1.  Pengertian 

Pariwisata  

Kepariwisataan merupakan 

kesatuan dari adanya hal-hal 

yang berkaitan dengan 

pariwisata yang dalamnya 

terdapat komunikasi antara 

wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah 

daerah, dan pengusaha.  

UU RI No 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan  

Pariwisata adalah kegiatan  

yang sangat dipandang 

sebagai sistem yang besar 

dikarenakan memiliki 

komponen ekonomi, ekologi, 

politik, sosial, budaya, dan 

seterusnya didalamnya. 
 

Suwena & Widyatmaja, 2010  

Pariwisata yaitu aktivitas 

seseorang ataupun kelompok 

dengan bertujuan pergi ke 

tempat objek wisata yang 

bersifat sementara untuk 

memuaskan keinginannya. 

Yoeti (1996)  

2.  Pelaku 

Pariwisata  

1. Pemerintah   

2. Masyarakat lokal  

3. Lembaga swadaya 

masyarakat 

Damanik (2006) dalam (Meray et al., 2016) 

3.  Pengembangan 

Objek Wisata 

Pengembangan merupakan 

kumpulan cara yang 

bertujuan untuk memajukan, 

memperbaiki dan 

meningkatkan lingkungan 

objek wisata agar memotivasi 

wisatawan untuk berkunjung 

serta memberikan manfaat 

bagi masyarakat maupun 

pemerintah. 

 

Parturusi (2001) dalam Eko Riyani (2018) 

Pengembangan merupakan 

usaha atau cara untuk 

memajukan dan 

mengembangkan hal yang 

telah ada. 

Yoeti (2008),  
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No.  Literatur Definisi  Sumber  

4.  Pengertian 

Pariwisata 

Berbasis 

Masyarakat  

Community Based Tourism 

(CBT) merupakan jenis 

pariwisata yang sangat 

memperhatikan komponen 

keberlanjutan lingkungan, 

sosial dan budaya 

Suansri (2003)  

Pariwisata berbasis 

masyarakat yaitu jenis 

pariwisata yang melibatkan 

partisipasi masyarakat 

sebagai unsur utama 

Telfer dan Sharpley (2008) 

5.  Pengertian 

Partisipasi  

Partisipasi merupakan 

kontribusi dalam hal mental, 

pikiran, moral dan perasaan 

seseorang yang mendorong 

untuk memberikan bantuan 

sehingga tujuan yang ada 

terealisasikan.  

R.A. Santoso Sastropoetro (1988)  

Partisipasi bisa dikatakan 

suatu kontribusi seorang yang 

memiliki suatu kegiatan 

untuk mendapatkan manfaat 

dari adanya kontribusi 

tersebut.   

Mardikanto dalam Wahyuddin (2018)  

6.  Tingkatan 

Partisipasi  

1. Partisipasi Manipulasi 

(Manipulative Participation)  

2. Partisipasi Pasif (Passive 

Participation) 

3. Partisipasi Melalui 

Konsultasi (Participation by 

Consultation) 

4. Partisipasi Untuk Insentif 

(Participation for Material 

Incentives) 

5. Partisipasi Fungsional 

(Functional Participation) 

6. Partisipasi interaktif 

(Interactive Participation) 

7. Partisipasi inisiatif (Self-

Mobilisation) 

A. Oktami Dewi A. A. P (2013)  

1. Partisipasi Spontan 

(Spontaneous participation) 

2. Partisipasi Dorongan 

(Induced participation) 

3. Partisipasi paksaan 

(Coercive participation) 

Tosun (2006) dalam (Nugraha & Suryasih, 

2018) 

7.  Bentuk 

Partisipasi  

1. Partisipasi vertical  

2. Partisipasi horizontal  

Effendi dalam Dwiningrum (2011)  
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No.  Literatur Definisi  Sumber  

  

1. Partisipasi uang atau benda 

2. Partisipasi pikiran atau ide  

3. Partisipasi tenaga atau 

gotong royong 

Glently Teesen (2016) 

8.  Proses 

Partisipasi  

1. Partisipasi dalam tahap 

perencanaan,  

2. Partisipasi dalam tahap 

pelaksanaan  

Purnamasari (2008) 

1. Dalam proses pengambilan 

keputusan 

2. Memperoleh manfaat dari 

pengembangan pariwisata  

Timothy (1999) dalam (Adikampana, 2017) 

  

1. Partisipasi dalam tahap 

perencanaan  

2. Partisipasi dalam tahap 

pelaksanaan  

3. Partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan  

 

Purba (2005) dalam (Fitria, 2012) 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti,2020 

Berdasarkan sintesis literatur di atas, maka disusunlah sasaran dan indikator 

variabel penelitian dengan menggunakan beberapa konsep sebagai arahan dan 

acuan dalam penelitian dilapangan. Dipakainya konsep tingkat partisipasi 

masyarakat berdasarkan Tosun (2006) dalam (Nugraha & Suryasih, 2018), bentuk 

partisipasi masyarakat berdasarkan Gleently Teesen (2016) dan proses partisipasi 

masyarakat berdasarkan Purba (2005) dalam (Fitria, 2012) dikarenakan konsep 

sangat relevan dan sesuai dengan tahap perencanaan serta menjadi acuan dan arahan 

dalam mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat di Pekon Kampung 

Baru. Adapun sasaran dan indikator variabel penelitian sebagai berikut:  
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Tabel II. 2 Variabel Penelitian 

No.  Sasaran  Variabel Terpilih  Justifikasi  Sumber  

1.  Identifikasi tingkat 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengembangan objek 

wisata Air Terjun 

Way Lalaan sebagai 

di Pekon Kampung 

Baru, Kecamatan 

Kota Agung 

Timur,Kabupaten 

Tanggamus. 

1. Partisipasi Spontan atau 

Spontaneous participation  

2. Partisipasi dorongan 

atau Induced participation  

3. Partisipasi Paksaan atau 

Coercive participation  

Variabel terpilih 

merupakan variabel 

yang sesuai untuk 

digunakan dalam 

menganalisis tingkat 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

objek wisata  

Tosun 

(2006) 

dalam 

(Nugraha & 

Suryasih, 

2018) 

2. Identifikasi bentuk 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengembangan objek 

wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru, 

Kecamatan Kota 

Agung 

Timur,Kabupaten 

Tanggamus. 

1. Partisipasi uang atau 

benda 

2. Partisipasi pikiran atau 

ide  

3. Partisipasi tenaga atau 

gotong royong 
 

Variabel terpilih 

merupakan variabel 

yang sesuai untuk 

digunakan dalam 

menganalisis bentuk 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

objek wisata  

Gleently 

Teesen 

(2016) 

3. Identifikasi proses 

partisipasi 

masyarakat terhadap 

pengembangan objek 

wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru, 

Kecamatan Kota 

Agung 

Timur,Kabupaten 

Tanggamus. 

1. Partisipasi dalam tahap 

perencanaan  

2. Partisipasi dalam tahap 

pelaksanaan  

3. Partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan   

Variabel terpilih 

merupakan variabel 

yang sesuai untuk 

digunakan dalam 

menganalisis proses 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

objek wisata  

Purba 

(2005) 

dalam 

(Fitria, 

2012) 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti,2021


