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ABSTRACT 

 

REINFORCING THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN THE 

DEVELOPMENT OF TOURISM IN SOUTH LAMPUNG REGENCY  

(A Study on Tourism Awareness Group in South Lampung Regency) 

 

By 

 

WULAN KUSUMA DEWI 

 

The development of tourism is inseparable from the awareness and responsibility 

of the community towards the importance of national development. The 

community needs to participate in the development of tourism in South Lampung 

regency because it is not merely the obligation of the government, but it also 

demands the involvement of the community as a promotor in developing tourism 

in South Lampung regency. Civil society participation is one of the principles of 

Good Governance by involving one actor of the civil society, that is the Tourism 

Awareness Group (Pokdarwis); to achieve a qualified participation, it requires 

reinforcement.  

 

This study aims to analyze and describe the reinforcement of Pokdarwis 

involvement in developing tourism and identifying the supporting and inhibiting 

factors of Pokdarwis in developing tourism in South Lampung regency. This 

study used a qualitative approach with data collection techniques done by means 

of interview, observation and documentation.  

 

The results and discussion showed that the reinforcement of Pokdarwis 

involvement in developing tourism comes from the Department of Tourism and 

Culture of South Lampung Regency so that Pokdarwis is more inclined to the 

functional participation typology. The supporting factors, included: supports from 

KPK stakeholder (Komunitas Putera Krakatau) which has helped Pokdarwis in 

developing the tourism; while the inhibiting factors, included: the lack of 

awareness from Pokdarwis to be independent in managing tourist attraction, the 

limited fund and other problems.  
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ABSTRAK 

PENGUATAN PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM 

MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI  

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  

(Studi pada Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Lampung Selatan) 

Oleh 

WULAN KUSUMA DEWI 

Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari kesadaran dan kepedulian serta 

tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Partisipasi 

masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan 

kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan karena bukan hanya kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh aparat Pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan 

masyarakat sebagai penggerak dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten 

Lampung Selatan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip Good 

Governnace dengan melibatkan salah satu aktor  civil society yaitu Kelompok 

Sadar Wisata untuk mewujudkan partisipasi yang berkualitas dibutuhkan 

penguatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengdeskripsikan penguatan 

keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata dan mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata 

di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, obervasi, dokumentasi.  

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penguatan keterlibatan Pokdarwis 

dalam mengembangkan pariwisata berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Selatan sehingga Pokdarwis lebih cenderung pada tipologi  

partisipasi fungsional. Adapun faktor pendukung yaitu adanya dukungan 

stakeholder yaitu KPK (Komunitas Putera Krakatau)  yang membantu Pokdarwis 

dalam mengembangkan pariwisata dan faktor penghambat yaitu kurangnya rasa 

kesadaran Pokdarwis untuk dapat mandiri dalam mengelola objek wisata, 

keterbatasan dana dan masalah lainnya.  

Kata Kunci : Partisipasi, Civil Society, dan Pariwisata.  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu 

tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk sekedar menghilangkan rasa 

penat dari aktivitas sehari-hari atau yang biasa disebut dengan refleshing. Bagi 

sebagian masyarakat, kebutuhan akan pariwisata saat ini telah dapat dikatakan 

sebagai kebutuhan primer atau utama. Pariwisata senantiasa berkembang secara 

dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang secara lokal 

maupun global. Daya tarik dari beberapa objek wisata di suatu daerah juga  

menjadi salah satu alasan masyarakat untuk melakukan kegiatan pariwisata baik 

itu karena keindahan  alam, fasilitas objek wisata, maupun kebudayaannya.  

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaannya, sektor-sektor 

pengembangan pariwisata tersebut baik pemerintah, pengusaha atau swasta dan 

masyarakat memiliki peran penting untuk keberhasilan pariwisata di suatu daerah.  

Pemerintah mempunyai peran memberikan kebijakan dalam pengembangan 

pariwisata dengan menyediakan infrastruktur dalam bentuk fasilitas umun seperti 
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jalan dan listrik. Pengusaha atau swasta mempunyai peran dalam memberikan 

penambahan fasilitas  di objek wisata seperti resort, arena bermain, dan fasilitas 

pendukung lainnya. Sedangkan masyarakat sebagai subjek yang berperan penting 

dalam pengelolaan pariwisata dalam hal memberikan pelayanan langsung kepada 

wisatawan.  

Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari  kesadaran dan kepedulian serta 

tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya mengembangkan pariwisata, 

sehingga masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam mengembangkan 

pariwisata karena bukan sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat 

pemerintah tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat. Pentingnya keterlibatan 

masyarakat, selain sebagai pengelola langsung namun masyarakatlah yang paling 

mengerti kondisi keadaaan objek wisata yang terdapat didaerahnya. Selain itu,  

masyarakat juga memiliki kebudayaan yang menjadi suatu keunikan atau ciri khas 

dari objek wisata yang terdapat di masing-masing daerahnya.  

Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung banyak memiliki daya tarik objek 

wisata.  Salah satunya terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini dapat 

dikatakan sebagai muara dari Trans Sumatera atau sebagai pintu gerbang Pulau 

Sumatera sehingga dapat lebih mudah dikembangkan menjadi pariwisata 

unggulan di Provinsi Lampung. Terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten 

Lampung Selatan yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri yaitu pada 

Kecamatan Penengahan, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, dan 

Kecamatan Bakauheni. Masing-masing Kecamatan tersebut memiliki potensi 

wisata seperti wisata bahari, wisata budaya, dan wisata alam, dan wisata terpadu.  
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Tabel 1.1 Potensi Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan 

No Nama Wisata Objek Wisata Kecamatan 

1. Wisata Bahari Pantai Laguna Kecamatan Kalianda 

Pantai Bagus Kecamatan Kalinda 

Pantai Guci Batu Kapal Kecamatan Kalianda 

Pantai Embe Beach Kecamatan Kalianda 

Pantai Sepenan Kecamatan Kalianda 

Pantai Tanjung Beo Kecamatan Kalianda 

Pantai Banding Resort Kecamatan Rajabasa 

Pantai Canti Indah Kecamatan Rajabasa 

Pantai Kunjir Kecamatan Rajabasa 

Pantai Wartawan Kecamatan Rajabasa 

Pantai Meparti Kecamatan Rajabasa 

Pantai Belebuk Kecamatan Bakauheni 

Pantai Pulau Mengkudu Kecamatan Bakauheni 

Pantai Minang Rua Kecamatan Bakauheni 

Pantai Batu Alif Kecamatan Bakauheni 

2. Wisata Budaya  Makam Ratu Darah Putih Kecamatan Penengahan 

Makan Radin Intan II Kecamatan Penengahan 

Benteng Cempaka Kecamatan Penengahan 

3. Wisata Alam Air Terjun Way Peros Kecamatan Kalianda 

Air Terjun Curug Layang Kecamatan Penengahan 

Air Terjun Way Kalam Kecamatan Penengahan 

Air Panas Ciperes Kecamatan Rajabasa 

Air terjun Sarmun Kecamatan Rajabasa 

Gunung Krakatauu Kecamatan Rajabasa 

Pemandian Air panas Way 

Belereng 

Kecamatan Kalianda 

Pemandian Air Panas 

Simpur 

Kecamatan Kalianda 

Goa Maja Kecamatan Kalianda 

Gunung Rajabasa Kecamatan Rajabasa, 

Kalianda, Penengahan, 

Bakauheni. 

Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa 

4. 

  

Wisata Buatan Kalianda Resort Kecamatan Kalianda 

Negeri Baru Resort Kecamatan Kalianda 

Wisma Belerang Kecamatan Kalianda 

Krakatau Kahai Beach Kecamatan Rajabasa 

Menara Siger Kecamatan Bakauheni 
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, 2016 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa  Kabupaten Lampung Selatan 

memiliki banyak kekayaan objek wisata dengan keindahan yang beraneka ragam. 
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Dalam hal ini terdapat 4 potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan yaitu 

Wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan.  

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya menjadikan daerah 

Kabupaten Lampung Selatan menjadi daerah tujuan wisata karena besarnya 

potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Zainudin selaku 

Bupati Lampung Selatan menyatakan Dengan keberadaan puluhan objek wisata, 

daerah ini sangat potensial untuk menjadi daerah tujuan wisata dan dengan 

penambahan berbagai fasilitas pendukung untuk dapat menarik wisatawan. Selain 

dapat menarik para wisatawan juga dapat menghasilkan pendapatan daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. (sumber : http://lampung.antaranews.com, 

diakses tanggal 15 Oktober 2016 pukul 13.16 WIB). 

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan khususnya dalam hal mensejahterakan rakyat yaitu 

melibatkan partisipasi masyarakat dengan membangun peran civil society 

(masyarakat sipil) dan menggunakan model pengembangan pariwisata berbasis 

masyarakat (Community Based Tourism) serta penguatan komunitas yang 

membutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat yang secara khusus diharapkan 

mampu memperkuat posisi civil society sebagai mitra pembangunan, sekaligus 

mampu merespon kondisi dan permasalahan masyarakat yang sangat spesifik di 

desa dan daerah, strategi pemberdayaan masyarakat mampu mendorong 

terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan kemandirian desa dengan 

mengembangkan potensi wisata. 

http://lampung.antaranews.com/
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Dalam mewujudkan konsep good governance dalam hal ini di wakili oleh 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan organisasi atau lembaga di 

tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan di 

Kabupaten Lampung Selatan. Organisasi atau lembaga tersebut memiliki 

kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam 

mengembangkan kepariwisataan yang dapat meningkatkan pembangunan daerah 

melalui kepariwisataan bagi masyarakat di daerah wisata. Pokdarwis merupakan  

partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik yang memegang peran 

penting terhadap suatu keberhasilan dalam mengembangkan pariwisata karena 

merupakan suatu aktor yang terlibat langsung oleh wisatawan. 

Penetapan Kelompok Sadar Wisata berdasarkan keputusan Bupati Lampung 

Selatan Nomor B/612.a/III.16/HK/2013 tentang Penetapan Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) dan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Forkom 

Pokdarwis) di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Keputusan Bupati 

Lampung Selatan tersebut telah disahkannya 9 Pokdarwis dan 1 Forkom 

Pokdarwis yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1.2 Daftar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Forum 

Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Forkom Pokdarwis) Di  

Kabupaten Lampung Selatan 

 

NO 

LOKASI POKDARWIS 
NAMA 

POKDARWIS 
NAMA PENGURUS 

KECAMATAN 
DESA/ 

KELURAHAN 

1 2 3 4 5 

1 

Rajabasa 

Way Muli Karang Upas 

Ketua  : Samhudi 

Sekretaris  : Samsudin. 

Sy 

Bendahara  : Faturohman 

2 Banding 
Of Deling 

Ketimbang 

Ketua  : Riza Pitra 

Sekretaris  : Reza Pahlevi 

Bendahara  : Nensi Listya 
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3 Canti 
Gema Wisata 

Canti Indah 

Ketua  : Arief Rizal 

Sekretaris  : Mara Suthan 

Bendahara : Syahbilal. S 

4 
Hargo 

Pancuran 

Pancuran Mas 

Indah 

Ketua  : Sanusi 

Sekretaris  : Wahidin 

Bendahara  : Suwondo 

5 Batu Balak Kahai Indah 

Ketua  : Muhammad 

Syukur 

Sekretaris  : Nurdin 

Bendahara  : Siti Rodiah 

6 Betung Way Kulut 

Ketua  : Jaya Husin 

Sekretaris  : Moch. Thoha 

Bendahara  : Rosidah 

7 Canggung Setigi Heni 

Ketua  : Syarifuddin 

Sekretaris  : M. Ali 

Bendahara  : Herlyansyah 

8 Kunjir Bina Remaja 

Ketua  : Nasrul. MS 

Sekretaris  : Ardiyansyah 

Bendahara  : Halim. AR 

9 
Tejang Pulau 

Sebesi 
Sebesi Indah 

Ketua  : Syaifullah 

Sekretaris  : Ahmad Yani 

Bendahara  : lin Osiyani 

10 

Kalianda 

Merak 

Belantung 

Teluk 

Belantung 

Ketua  : Warzaii 

Sekretaris  : Hasanudin 

Bendahara  : Herlina 

11 Kesugihan 
Bandakh 

Legun 

Ketua  : Zaidan. AS 

Sekretaris  : Masnoni 

Bendahara  : Mirza Kifli 

12 Way Urang Laguna Indah 

Ketua  : Ubai 

Dulah,SH 

Sekretaris  : Salim 

Bendahara  : Udin 

Syamsudin 

13 
Kecapi / 

Babulang 

Ngandan 

Jejama 

Ketua  : Iskandar. S 

Sekretaris  : Badrul Ulia 

Bendahara  : Yahya 

Berian 

14 Tengkujuh Way Guyuran 

Ketua  : Khoidir 

Sekretaris  : Hasyim 

Adenan 

Bendahara  : N. Zaini, SE 

15 

Bakauheni 

Toto Harjo Ragom Helau 

Ketua  : Rohmat 

Hidayat 

Sekretaris  : Solihin 

Bendahara  : Asia Hadi 

16 Kelawi 
Minang Rua 

Bahari 

Ketua  : Elly Sakila  

Sekretaris  : Yutinawati 

Bendahara  : Endang Iriani 

17 Hatta 
Sapta Pesona 

Hatta 

Ketua  : Dedi 

Cahyono 

Sekretaris  : Sudiro 

Bendahara  : Stefani 
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Digna Ferlia 

18 Bakauheni Tanjung Tuna 

Ketua  : Didi Hodidi  

Sekretaris  : Yati 

Nurhayati  

Bendahara  : Asril 

Aibanda 

19 Penengahan Way Kalam Way Terjun 

Ketua  : M. Ali Amin 

S.,S.pd  

Sekretaris  :Muslihan  

Bendahara  : Masdira 

20 
Lampung 

Selatan 
 

Forum 

Komunikasi 

Lampung 

Selatan 

(Komunitas 

Putra 

Krakatau/KPK) 

Ketua : Yudas 

Ermadi,S.Ip 

Seketaris : Ahmad Andi 

Yahya, ST 

Bendahara : Qusoiri 

Sumber : Sk Bupati Kabupaten Lampung Selatan, 2013 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa Pokdarwis memiliki peran untuk 

menarik para wisatawan untuk dapat mengembangkan desanya menjadi kawasan 

pariwisata dan menjadi daya tarik terhadap wisatawan untuk dapat mengenalkan 

budaya yang terdapat pada masing-masing desa, serta memiliki peran dalam 

pembangunan kepariwisataan, meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta 

meningkatkan nilai kepariwisataan bagi masyarakat. 

Berdasarkan wawancara Bapak Samhudi selaku Ketua Pokdarwis di Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan mengatakan bahwa Pokdarwis dibentuk 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan untuk 

membantu Disparbud dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung 

Selatan. Pokdarwis berperan sebagai pengelola langsung objek wisata seperti 

mempromosikan dan melayani wisatawan yang datang ke objek wisata. Peran 

Pokdarwis juga membantu dalam hal fasilitas akomodasi seperti menyediakan 

homestay untuk para wisatawan yang sebelumnya telah diberikan pelatihan oleh 

Pemerintah, misalnya di Kecamatan Rajabasa yang kaya akan objek wisata bahari, 
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masyarakat yang termasuk anggota Pokdarwis telah banyak memberikan 

kontribusi berupa fasilitas homestay dibeberapa rumah di Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. Begitu juga di Kecamatan lain selain Kecamatan 

Rajabasa yang memiliki Pokdarwis yang ikut berkontribusi terhadap objek wisata 

di daerahnya masing-masing.  

Penguatan partisipasi Pokdarwis merupakan suatu hal yang penting dalam 

membantu pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung 

Selatan. Dalam hal ini tentu terdapat kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh Pokdarwis untuk  mengembangkan 

pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “ Penguatan partisipasi civil society dalam mengembangkan 

pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian adalah :  

1. Sejauh mana penguatan keterlibatan civil society dalam membantu pemerintah 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat penguatan keterlibatan civil society 

dalam mengembangkan pariwisata di Lampung Selatan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa dan mengdeskripsikan penguatan keterlibatan civil society dalam 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan faktor penghambat penguatan 

keterlibatan civil society dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemeikiran dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara 

mengenai partisipasi civil society.  

 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

dan Kelompok Sadar Wisata  dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Good Governance 

 

1. Definisi Good Governance 

Menurut Charlick dalam Santosa (2008:130) good governance merupakan 

pengelolaan segala macam urusan politik secara efektif melalui pembuatan 

peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai 

kemasyarakatan. 

Menurut Hadiwinata dalam Santosa (2008:131), asumsi dasar good governance 

haruslah mencipatakan sinergi antara  sektor pemerintah (menyediakan perangkat 

aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan 

sektor civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas 

ekonomi, efektivitas, dan efisiensi). 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa good governance 

merupakan pengelolaan segala macam urusan politik, menyediakan perangkat 

aturan dan kebijakan, sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan 

produktivitas perekonomian yang secara efektif dengan menciptakan sinergi 

antara sektor pemerintah, sektor bisnis, dan civil society.  
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2. Aktor yang Berperan dalam Good Governance 

Aktor yang berperan dalam good governance menurut Istianto (2011:22) dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : 

a. Pemerintah 

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu Negara. Dalam 

hal ini Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang di perintah, ia 

harus serempak dijiwai oleh semangat yang di perintah, dan menciptakan 

perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, 

yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang 

yang terbaik. 

b. Masyarakat madani (Civil Society) 

Masyarakat madani (civil society) merupakan kelompok masyarakat dalam 

konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengah-tengah antara 

pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. 

c. Sektor swasta 

Sektor swasta merupakan salah satu dari tiga pilar good governance  selain 

pemerintah dan civil society yang tidak dapat dibantah. Peran ini lebih besar lagi 

bila dipahami bahwa dalam persaingan yang menuntut keunggulan daya saing 

global sekarang pemeran utamanya adalah dunia usaha.  

 

Berdasarkan uraian diatas yang merupakan actor dalam good governance yaitu 

Negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Dalam penelitian ini salah satu 
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actor good governance yang dijadikan penelitian yaitu masyarakat madani atau 

civil society. 

 

3. Prinsip-prinsip Good Governance 

Syarat bagi tercipatanya good governance, yang merupakan prinsip dasar menurut 

UNDP dalam Istianto (2011:96) meliputi : 

a. Partisipatoris, setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan 

unsure masyarakat (melalui wakil-wakilnya) 

b. Rule of law, harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, 

menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.  

c. Transparansi, adanya ruang kebebasan untuk merespon kebutuhan masyarakat, 

terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (basic needs)  dan HAM (hak 

sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya) 

d. Responsivines, lembaga publik harus merespon kebutuhan masyarakat, 

terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (basic needs) dan HAM (hak 

sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya). 

e. Konsensus, jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam 

masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/mustawarah 

menjadi concensus. 

f. Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa 

terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang 

dikesampingkan.  

g. Efektivitas dan efesiensi, pemerintah harus efektif dan efisien dalam 

memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara 

dll. 
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h. Akuntabilitas, suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana 

misinya.  

Berdasarkan uraian mengenai prinsip good governance, dalam hal ini peneliti 

menggunakan salah satu prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat 

untuk melihat partisipasi civil society dalam mengembangkan pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan.  

  

B.  Partisipasi 

1. Definisi Partisipasi 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, pengertian perencanaan partisipatif adalah perencanaan 

yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya 

melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).  

 

Menurut Theresia, Dkk (2015:196), partisipasi merupakan keikutsertaan 

seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan 

tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu 

yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lain.  

 

Menurut Adisasmita (2006:34) partisipasi merupakan keterlibatan anggota 

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan dalam suatu program atau proyek pembangunan yang dikerjakan 

didalam masyarakat lokal.  
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Sedangkan menurut Hadiwijoyo (2012:18) Partisipasi merupakan aktualisasi dari 

kesedian dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi 

dalam program yang akan dilaksanakan. Peningkatan partisipasi mayarakat 

merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang 

berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam 

masyarakat perdesaan.  

 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi 

merupakan suatu perencanaan yang melibatkan kepentingan masyarakat sehingga 

masyarakat memiliki kesedian dan kemampuan untuk ikut serta dalam suatu 

kegiatan  pembangunan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan serta 

pembangunan dalam suatu kegiatan atau pembangunan.  

 

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Theresia (2015:82), mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang 

dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa : 

a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. 

b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok 

c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat yang lain. 

d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat. 

e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 
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Bentuk partisipasi menurut Slamet (2003) terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

 

a. Partisipasi didalam tahap perencanaan (idea planning stage). 

Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran 

pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan 

usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Menurut 

Soleh (2014:113), partisipasi masyarakat dalam perencanaan berpengaruh besar 

terhadap kesuksesan suatu program pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tahap 

perencanaan, masyarakat diberikan diskresi untuk ikut mengambil keputusan 

dalam merencanakan apa yang ingin mereka bangun sehingga menjadikan mereka 

sebagai subjek bukan objek dari pembangunan.  

 
Peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan dalam anak tangga 

sebagai berikut : 

 
Tabel 2.1Tangga Partisipasi 

Klasifikasi Uraian Tingkatan 

Citizen Power Pada tahap ini sudah 

terjadi pembagian hak, 

tanggung jawab dan 

wewenang antara 

masyarakat dengan 

pemerintah dalam 

pengambilan keputusan. 

Kontrol masyarakat 

(citizen control) 

pelimpahan 

kekuasaan (delegated 

control) Kemitraan 

(partnership) 

Tokenism Hanya sekedar 

formalitas yang 

memungkinkan 

masyarakat mendengar 

dan memiliki hak untuk 

memberikan suara, 

tetapi pendapat mereka 

melum menjadi bahan 

dalam pengambilan 

keputusan 

Penetraman 

(placation) 

Konsultasi 

(consultation) 

Informasi 

(information) 
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Non participation Masyarakat hanya 

dijadikan objek 

Terapi (therapy) 

manipulasi 

(manipulation) 

Sumber : Arstein dalam Dwiningrum (2011:64) 

b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) 

Partisipasi dalah tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat dapat memberikan tenaga, uang, 

ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya 

dalam pekerjaan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. 

 

Menurut Cohen dam Hoff dalam Dwiningrum (2011:62) menyebtukan ruang 

lingkup partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi : pertama, menggerakkan 

sumber daya dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga adalah 

penjabaran program. Berdasarkan ruang lingkup di atas, dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi dalam pelaksanaan suatu program merupakan suatu unsur penentu 

keberhasilan program. 

 

c. Partisipasi  didalam pemanfaatan hasil (utilization stage) 

Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi 

masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan 

memelihara proyek yang telah dibangun. Partisipasi dalam pemanfaatan tidak 

terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa 

dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan 

adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas, dapat dilihat seberapa 
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besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan (Cohen dam Hoff dalam Dwiningrum, 2011:62) 

Sementara menurut Uphoff dalam Kaho (2010:129) partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil dapat dilihat dalam tiga segi, yaitu dari aspek manfaat, 

materialnya (material benefit) manfaat sosialnya (social benefit) dan manfaat 

pribadi (personal benefit).  

 

Berdasarkan pemaparan mengenai bentuk-bentuk partisipasi diatas maka yang 

akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian menurut Slamet  yang terdiri dari 

partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksaaan dan 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil.  

 

3. Tingkatan Partisipasi 

Wilcox dalam Theresia, Dkk (2915:202), mengemukakan adanya 5 (lima)  

tingakatan, yaitu dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Jenjang Tingkat Partisipasi (Wilcox,1998) 
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a. Memberikan informasi (Information) 

b. Konsultasi (Consulation) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar 

yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam 

impelementasi ide dan gagasan tersebut. 

c. Pengambilan keputusan bersama (Deciding together), memberikan dukungan 

terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang 

diperlukan guna pengambilan keputusan. 

d. Bertindak bersama (Acting together), tidak sekedar ikut dalam pengambilan 

keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan 

kegiatannya. 

e. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest), 

kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan 

lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. 

 

Secara khusus lagi Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011:65), mencoba 

memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dengan table 

berikut: 

Tabel 2.2 Tingkatan Partisipasi  

Tingkatan Deskripsi 

Manipulation Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak 

ada partisipasi cenderung berbentuk indokrinasi.  

Consultation Stakeholder mempunyai peluang untuk 

memberikan saran akan digunakan seperti yang 

mereka harapkan. 
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Consensus building Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk 

saling memahami dan dalam posisi saling 

bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota 

kelompok. Kelemahannya adalah individu-

individu atau kelompok yang masih cenderung 

diam atau setuju bersifat pasif. 

Decision making Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan 

kolektif dan bersumber pada rasa tanggung 

jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi 

pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan 

yang terjadi dalam individu maupun kelompok. 

Rish-taking Proses yang berlangsung dan berkembang tidak 

hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi 

memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut 

keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap 

ini semua orang memikirkan risiko yang di 

harapkan dari hasil keputusan. Karenanya, 

akuntabilitas merupakan basis penting. 

Partnerhip Memelukan kerja secara equal menuju hasil yang 

mutual. Equal tidak sekedar dalam bentuk 

struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab. 

(Sumber : Dwiningrum,2011:65) 
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4. Derajat Kesukarelaan Partisipasi 

 

Di atas telah dikemukakan bahwa kata kunci dari pengertian partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan adalah kesukarelaan (anggota) masyarakat untuk 

terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu,  

banyak para ahli yang telah membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan. 

Menurut Mardikanto (2015:88-89) mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi, 

sebagaimana dikemukakan dalam tabel 2.3: 

Tabel 2.3 Tipologi Partisipasi 

No. Tipologi Karakteristik 

1. Partisipasi Pasif atau 

Manupulatif 

 Masyarakat diberi tahu apa yang sedang 

atau telah terjadi. 

 Pengumuman sepihak oleh pelaksana 

proyek tanpa memperhatikan tanggapan 

masyarakat. 

 Informasi yang pertukarkan terbatas pada 

kalangan professional diluar kelompok 

sasaran. 

2. Partisipasi Informatif  Masyrakat menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian. 

 Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk 

terlibat dan mempengaruhi proses 

penelitian. 

 Akurasi penelitian tidak di bahas bersama 

masyarakat. 

3. Partisipasi Konsultatif  Masyarakat berpartisipasi dengan cara 

berkonsultasi. 

 Orang luar mendengarkan, menganalisis 

masalah dan pemecahannya. 

 Tidak ada peluang untuk membuat 

keputusan bersama. 

 Para professional tidak berkewajiban 

untuk mengajukan pandangan. 

 Masyarakat (sebagai masukan) untuk 

ditindak lanjuti. 

4. Partisipasi Insentif  Masyarakat memberikan korbanan atau 

jasanya. 

 Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses 

pembelajaran atau eksperimen-eksperimen 

yang dilakukan. 
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 Masyarakat tidak memiliki andil untuk 

melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah 

insentif dihentikan 

5. Partisipasi Fungsional  Masyarakat membentuk kelompok untuk 

mencapai tujuan proyek. 

 Pembentukan kelompok (biasanya) 

setelah adanya keputusan-keputusan 

utama yang di sepakati. 

 Pada tahap awal, masyarakat tergantung 

pada pihak luar, tetapi secara bertahap 

menunjukkan kemandiriannya. 

6. Partisipasi Interaktif  Masyarakat berperan dalam analisis untuk 

perencanaan kegiatan dan pembentukan 

atau penguatan kelembagaan. 

 Cenderung melibatkan metode 

interdisipliner yang mencari keragaman 

perspektif dalam proses belajar yang 

terstruktur dan sistematik. 

 Masyarakat memiliki peran untuk 

mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-

keputusan mereka, sehingga memiliki 

andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 

7. Self Molibization 

(Mandiri) 

 Masyarakat mengambil inisiatif sendiri 

secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak 

luar (untuk mengubah sistem atau nilai-

nilai yang mereka miliki. 

 Masyarakat mengembangkan kontak 

dengan lembaga-lembaga lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan 

sumber daya yang diperlukan. 

 Masyarakat memegang kendali atas 

pemanfaatan sumber daya yang ada dan 

atau digunakan.  

Sumber : Mardikanto (2015:88-89) 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi 

Slamet dalam Theresia, Dkk (2015:207) mengemukakan berapa faktor pendukung 

dalam partisipasi masyarakat, yakni : 

a. Kesempatan untuk berpartisipasi  

Kesempatan untuk berpartisipasi meliputi : 
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1) Kemauan politik dari pengusaha untuk melibatkan masyarakat dalam  

pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak 

ditingkat pusat sampai dijajaran birokrasi yang paling bawah. 

2) Kesempatan untuk memproleh informasi pembangunan. 

3) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) 

untuk pelaksanaan pembangunan. 

4) Kesempatan untuk memproleh dan menggunakan teknologi yang tepat, 

termasuk peralatan atau perlengkapan penunjangnya. 

5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memproleh dan 

menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus 

dilaksanakan. 

6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, 

menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat. 

7) Kemampuan untuk berpartisipasi 

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau 

ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak 

berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.  

Kemampuan yang dimaksut adalah : 

 

a) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk 

membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun 

(memperbaiki mutu hidupnya). 

b) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. 
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c) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan 

sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal. 

 

Berdasarkan faktor pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam partisipasi masyarakat adalah melibatkan 

masyarakat dalam segala aspek perencanaan maupun pelaksanaan dengan 

memanfaatkan alam dalam proses pembangunan, kemudian masyarakat dibentuk 

dalam sebuah organisasi sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk 

berpartisipasi.  

 

6. Faktor Penghambat Partisipasi 

Soetrisno dalam Theresia (2015:210), menyebutkan faktor-faktor yang dapat 

meghambat partisipasi masyarakat antara lain : 

a. Belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak 

perencana dan pelaksana pembanguanan. Pada tataran perencanaan 

pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk 

secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan 

sendiri oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan sebagai sub-

ordinasi pemerintah.  

b. Pembangunan sebagai idiologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, 

yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi tersebut 

menimbulkan reaksi balik berupa “Budaya” yang pada gilirannya 

menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap 

“asal beda”.  
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Berdasarkan faktor penghambat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

penghambat dalam partisipasi yaitu belum dipahami makna sebenarnya oleh pihak 

perencana dan pelaksana pembangunan sehingga menyebabkan keengganan 

masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap “asal beda”. 

 

C. Masyarakat Sipil (Civil Society) 

1. Defisini Masyarakat Madani 

Menurut Hikam dalam Hadiwijoyo (2012:74) menjelaskan bahwa masyarakat 

madani dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang 

terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (voluntary), 

keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-suporting), 

kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterakaitan dengan norma-

norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.  

Kemudian, Menurut Sukidi dalam Hadiwijoyo (2012:75), masyarakat madani 

merupakan suatu kondisi masyarakat madani (civil society) yang menekankan 

pada kondisi masyarakat yang beradab dan bukan merupakan alat perjuangan 

untuk mengembangkan demokrasi atau kedaulatan rakyat.  

Menurut Suwono dalam Hadiwijoyo (2012:75), masyarakat madani merupakan 

masyarakat yang beradab (civilzed society) yang lebih menganut aturan-aturan 

berkaitan dengan sistem hukum daripada aturan yang bersifat otoriter yang 

menindas. Masyarakat madani dianggap sebagai suatu gerakan rakyat untuk 

membebaskan diri dari hagemoni Negara.  
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Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat madani 

adalah masyarakat yang terorganisasi yang bercirikan kesukarelaan, 

keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian tinggi dengan menganut aturan-

aturan berkaitan dengan sistem hukum dari pada aturan-aturan yang bersifat 

otoriter. 

 

Dalam hal ini salah satu contoh dari masyarakat madani (civil society) yaitu 

Pokdarwis (kelompok sadar wisata) yang merupakan organisasi atau lembaga di 

tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang 

memiliki kepedulian dan tanggung jawab dan berperan sebagai penggerak dalam 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2. Ciri-ciri Masyarakat Madani (Civil Society)  

Menurut Diamond dalam Hadiwijoyo (2012:81), mengemukakan 5 (lima) ciri 

masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik. Kelima ciri 

tersebut yaitu : pertama, masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-

tujuan public bukannya tujuan privat. Kedua, masyarakat sipil dalam beberapa hal 

berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara 

atau mendapat posisi dalam Negara dan berusaha tidak mengendalikan politik 

secara menyeluruh. Ketiga, masyarakat sipil mencakup pluralism dan 

keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang 

fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat 

pluralistic. Keempat, masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh 

kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda 

akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda-beda pula.  
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3. Fungsi Masyarakat Madani (Civil Society) 

Menurut Hadiwijoyo (2012:83) masyarakat madani mempunyai 3 (tiga) fungsi, 

yaitu :  

a. Masyarakat madani (civil society) mempunyai aktivitas memajukan 

kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi 

peran Negara sebagai pelayan public. 

b. Masyarakat madani (civil society) melakukan aktivitas yang belum atau tidak 

dilakukan Negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan 

masyarakat luas. 

c. Masyarakat madani (civil society) sebagai kekuatan tandingan Negara. 

 

D. Pariwisata Berbasis Masyarakat 

1. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat  

Menurut Hadiwijoyo (2012:70) Pariwisata berbasis masyarakat yang dikenal 

dengan CBT (Community Based Tourism) sangat populer 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. 

Menurut Hadiwijoyo (2012:71), CBT merupakan pariwisata yang menyadari 

kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan 

dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, dalam membantu para wisatawan 
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untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar mengenai masyarakat dan tata 

cara hidup masyarakat lokal.  

Sedangkan menurut Isnaini dalam Hadiwijoyo (2012:72) CBT lahir dari strategi 

pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk 

memperkuat kemampuan organisasi masyarakat lokal. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, CBT merupakan pariwisata yang menyadari 

kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan yang memiliki tujuan untuk 

melakukan suatu peningkatan intensitas partisipasi masyarakat dengan 

menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi 

masyarakat lokal.  

 

2. Prinsip-Prinsip Community Based Tourism 

Menurut D’amore dalam Hadiwijoyo (2012:73) konsep Community Based 

Tourism mempunyai prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai tool of 

community development bagi masyarakat lokal, yaitu : 

a. Mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat 

b. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek 

c. Mempromosikan kebanggaan masyarakat 

d. Meningkatkan kualitas hidup  

e. Menjamin sustanbilitas lingkungan 

f. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik 

g. Membantu mengembangkan cross-cultural learning 

h. Menghormati perbedaan cultural dan kehormatan manusia 

i. Mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat 
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j. Menyumbang persentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat. 

Berdasarkan prinsip CBT diatas, dalam hal ini prinsio CBT yang digunakan 

masyarakat lokal dengan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat 

dengan melibatkan anggota masyarakat sekitar guna meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.  

 

E. Pariwisata  

1. Definisi  Pariwisata 

Menurut A.J Muljadi (2009:8), kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu 

“pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, dan berputar-putar. 

Sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi, pariwisata berarti 

perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. 

Mc. Intosh dan Goelder dalam Hadiwijoyo (2012:40) mengungkapkan bahwa 

pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun 

pengunjung termasuk didalamnya berbagai akomoditsi dan catering yang 

dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang 

dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Sedangkan, WTO (World Tourism Organization) dalam A.J Muljadi (2009:9) 

mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang 

yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya 
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dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan 

keperluan lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berkeliling untuk atau tinggal 

di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut 

untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.  

2. Objek dan Daya Tarik Wisata 

Menurut Hadiwijoyo (2012:49), obyek dan daya tarik adalah suatu bentukan dan 

fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung 

untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau 

belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial belum dapat disebut 

sebagai daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis pengembangan terntentu. 

Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, bahwa 

yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan 

fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan 

model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. 

Obyek dan daya tarik wisata menurut Hadiwijoyo (2012:49) dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 
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a. Obyek Wisata Alam 

Obyek wisata alam adalah sumberdaya alam yang berpotensi serta memiliki daya 

tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi 

daya. 

b. Obyek Wisata Sosial Budaya 

Obyek wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai 

obyek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, situs 

arkeologi, upacara adat, kerajinan, dan seni pertunjukkan. 

c. Obyek Wisata Minat Khusus 

Obyek wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di 

Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai 

motivasi khusus. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka objek dan daya tarik wisata dapat dikatakan 

sebagai sebuah produk wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung ke kawasan wisata. 

3. Sarana dan Prasarana Pariwisata 

a. Sarana Pariwisata 

Sedangkan menurut A.J Muljadi (2009:13), sarana kepariwisataan adalah 

perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik 

secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari 

wisatawan yang datang. 

Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan menurut A.J Muljadi (2009:13-14), 

antara lain: 
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1) Perusahaan perjalanan (Travel Agent atau Biro Perjalanan Jasa) 

2) Perusahaan Angkutan Wisata 

3) Perusahaan Akomodasi 

4) Perusahaan makanan dan minuman 

5) Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan 

6) Perusahaan cindera mata atau art shop. 

Berdasarkan pengertian diatas, sarana prasarana merupakan suatu fasilitas yang 

diberikan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

4. Pengembangan Pariwisata  

a. Pengembangan Pariwisata 

Munasef dalam Hadiwijoyo (2012:57) menyatakan bahwa pengembangan 

pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk 

menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, 

fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. 

Marpaung dalam Hadiwijoyo (2012:58) menyatakan bahwa hal yang diperhatikan 

dalam pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan 

penelitian, iventarisasi dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal 

ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan 

keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan 

sesuai. 

Sedangkan menurut Muljadi (2009:32), untuk mewujudkan pembangunan 

pariwisata harus diperhatikan hal-hal, sebagai berikut: 
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1) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan 

ekonomi dan sosial budaya 

2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dsn nilsi-nilai yang hidup 

dalam masyarakat 

3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup 

4) Kelanjutan dan usaha pariwisata itu sendiri. 

Terkait dengan hal tersebut, Yoeti dalam Hadiwijoyo (2012:58) menyebutkan 

terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan 

pariwisata sebagai suatu industri. Ketiga faktor tersebut adalah tersedianya objek 

atraksi wisata, adanya fasilitas aksesibilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan 

dilihat. 

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia sendiri tercantum dalam 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, antara lain: 

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

3) Menghapus kemiskinan; 

4) Mengatasi pengangguran; 

5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 

6) Memajukan kebudayaan; 

7) Mengangkat citra bangsa; 

8) Memupuk rasa cinta tanah air; 

9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; serta 

10) Mempererat persahabatan antarbangsa. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, pengembangan pariwisata merupakan suatu 

potensi wisata yang sudah dimiliki suatu daerah untuk dikembangkan agar dapat 

menarik para wisatawan yang berkunjung seperti penambahan sarana dan 

prasarana.  

F. Kerangka Fikir 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Lampung yang memiliki letak yang strategis yang berada di ujung pulau Sumatra 

serta sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 

4 Kecamatan yang memiliki kekayaan wisata yang sangat potensial untuk 

dikembangkan seperti objek wisata bahari, alam,  budaya dan wisata terpadu. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya untuk membuat strategi baru 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan membangun peran civil society 

(masyarakat sipil) dengan menggunakan model pembangunan pariwisata berbasis 

masyarakat (Community Based Tourism) dan penguatan komunitas yang 

membutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat yang secara khusus diharapkan 

mampu memperkuat posisi civil society sebagai mitra pembangunan dalam hal ini 

di wakili oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan organisasi 

atau lembaga di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku 

kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dan berperan 

sebagai penggerak dalam mengembangkan kepariwisataan yang dapat 

meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan bagi masyarakat di 

desa wisata. Pokdarwis merupakan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan 

yang tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek atau memegang 
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peran penting terhadap suatu keberhasilan dalam mengembangkan kepariwisataan 

di Kabupaten Lampung Selatan.  

Adapun tujuan Pemerintah melibatkan civil society dalam pengembangan tersebut 

karena civil society memiliki peran memiliki peran untuk menarik para wisatawan 

untuk datang ke desa wisata dan menjadi daya tarik terhadap wisatawan untuk 

dapat mengenalkan budaya yang terdapat pada masing-masing desa.  

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti di 4 Kecamatan di Kabuparten 

Lampung Selatan yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan, Kecamatan 

Bakauheni dan Kecamatan Kalianda. Pada penelitian ini peneliti melihat 

keterlibatan Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung 

Selatan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah keterlibatan 

pokdarwis dalam tahap perencanaan, pokdarwis dalam tahap pelaksanaan, dan 

pokdarwis memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Selain itu, 

penelitian juga bertujuan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat 

dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.  
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Gambar 2.2 Kerangka Fikir 

 

Sumber : diolah oleh peneliti, 2017 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena 

peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dokumen, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan partisipasi 

civil society dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

Kemudian, peneliti menyesuaikan dengan fakta yang ada dilapangan sesuai 

dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) tipe penelitian 

kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa 

yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

B. Fokus Penelitian 

 
Menurut Moleong (2011:94), terdapat 2 maksud tertentu yang ingin peneliti capai 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan focus. 

Pertama, penetapan focus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan focus ini 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau kriteria masuk-keluar 
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suatu informasi yang baru diproleh dari lapangan. Dengan arahan suatu fokus 

maka seorang peneliti mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan data yang 

mungkin menarik tapi tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam 

sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus yang jelas maka 

peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang 

dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dikumpulkan. 

 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah pada penelitian pada : 

1. Penguatan Keterlibatan Civil society dalam membantu pemerintah 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

a. Keterlibatan Pokdarwis terhadap perencanaan dalam suatu kegiatan. 

b. Keterlibatan Pokdarwis terhadap pelaksanaan dalam mengembangkan 

pariwisata di Kabupaten Lampung selatan. 

c. Keterlibatan Pokdarwis memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari suatu 

kegiatan. 

2. faktor pendukung dan penghambat penguatan keterlibatan civil society dalam 

mengembangkan pariwisata di Lampung Selatan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian  dilakukan agar peneliti dapat 

mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak 

diteliti. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kabupaten 

Lampung Selatan. Alasan peneliti menjadikan Kabupaten Lampung Selatan 

sebagai tempat penelitian karena wilayah tersebut memiliki kekayaan wisata yang 

sangat potensial dan memiliki keunikan tersendiri. Seperti dalam wisata bahari, 
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wisata budaya, alam, pulau, dan pegunungan yang memiliki keindahan serta 

memiliki daya tarik wisata bahari yang masih dikelola oleh masyarakat secara 

mandiri dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

Selain itu Kabupaten Lampung Selatan memiliki Kelompok Sadar wisata yang 

terdapat dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang 

dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.  Sehingga peneliti tertarik 

untuk mengetahui Partisipasi civil society dalam mengembangkan pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:186) diadakan 

wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan 

dan kepedulian. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari 

responden yang telah mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang di 

wawancarai adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, Ketua KPK 

(Komunitas Putra Krakatau) Kabupaten Lampung Selatan, Pokdarwis pada 

Kecamatan Bakauheni, Pokdarwis Kecamatan Kalianda, Pokdarwis Kecamatan 

Rajabasa dan Pokdarwis Kecamatan Penengahan. 
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Tabel 3.1 Data Pelaksanaan Wawancara pada Informan 

No Nama Jabatan Waktu 

1.  Fauziah Arief, S.H Selaku Kepala Dinas 

Pariwisata di Kabupaten 

Lampung Selatan 

7 November 2016 

2. Ike SumartatiYuliasari Selaku Seketaris Dinas 

Pariwisata di Kabupaten 

Lampung Selatan 

9 Februari 2017 

3. Bambang Utoyu Staff Pengembangan Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan di Kabupaten 

Lampung Selatan 

9 Februari 2017 

4. Yudas Ermadi,S.IP Ketua Forum Komunikasi 

Lampung Selatan  

23 Februari 2017 

5. Samhudi Ketua Pokdarwis 

Kecamatan Rajabasa 

9 Februari 2017 

6. Iskandar,S Ketua Pokdarwis 

Kecamatan Kalianda 

23 Februari 2017 

7. Hasbullah Anggota Pokdarwis 

Kecamatan Penengahan 

23 Februari 2017 

7. Dedi Cahyono Ketua Pokdarwis 

Kecamatan Bakauheni 

4 Maret 2017  

8. Mpo Nung Anggota Pokdarwis 

Kecamatan Rajabasa 

21 April 2017 

Sumber : diolah peneliti,2017 

 

2. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, guna meninjau 

dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena 

pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data dilapangan yang dibutuhkan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan 

keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung 

Selatan yang meliputi : 
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a.  Hasil aktivitas Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten 

Lampung Selatan seperti infrastruktur, kerajinan limbah kayu, dan keripik 

pisang. 

b.  Hasil aktivitas Pokdarwis dalam pembuatan website di Kecamatan 

Penengahan dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Penengahan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Hasil dalam mengembangkan pariwisata seperti perlombaan desa wisata di 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 

d. Hasil Produk Usaha Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumntasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Menggunakan 

dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih dipercaya karena di 

dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah berlalu, bisa berupa 

foto, tulisan, gambar, karya serta buku dan data-data yang sesuai dengan bahasan 

penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder 

yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis 

yang berkaitan dengan partisipasi civil society dalam mengembangkan pariwisata 

di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun dokumen yang berupa perundang-

undangan dan arsip lainnya antara lain : 

Tabel 3.2 Dokumen Peneliti 

No Nama Dokumentasi Subtansi 

1. Undang-undang Kepariwisataan. 

 

Undang-undang nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan. 

 

2. Pembentukan Pokdarwis Keputusan Bupati Kabupaten 

Lampung Selatan Nomor 

B/612.a/III.16/HK/2013 tentang 
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Penetapan Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) dan Forum 

Komunikasi Lampung Selatan 

(Komunitas Putra Krakatau atau 

KPK). 

 

3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Struktur 

Organisasi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. 

 

4. Rincian Tugas Jabatan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Selatan 

Peraturan Bupati Kabupaten 

Lampung Selatan tentang Nomor 

22 Tahun 2008 Rincian Tugas 

Jabatan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan 

5. Data Kegiatan Pokdarwis  Se-

Kabupaten Lampung Selatan 2016 

Kegiatan yang dilakukan 

Pokdarwis pada Tahun 2016 

6. Laporan Kontrol Prioritas Belanja 

Desa Way Kalam Kecamatan 

Penengahan Kabupaten Lampung 

Selatan pada Tahun 2016 

Data anggaran Pemasukan dan 

Pengeluaran yang dilakukan desa 

Way Kalam Kecamatan 

Penengahan pada tahun 2016 

7. Data absensi Pokdarwis saat 

mengadakan kegiatan pelatihan se 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

Data absensi kegiatan Pokdarwis 

pada saat mengikuti kegiatan 

musyawarah pada tahun 2016 

Sumber : diolah oleh Peneliti,2017 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

 
Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diproleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan,dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, poto, dan sebagainya. Terdapat beberapa komponen dalam analisis data 

yaitu : 
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1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian 

laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam hal ini peneliti melihat partisipasi civil 

society dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan, 

Kemudian peneliti akan melihat keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan 

pariwisata di 4 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan 

Rajabasa, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan 

Kalianda. 

 

2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

melalukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja. Penyajian data dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap 

informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumen 

sebagai penunjang data. 

 

3. Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 
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didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.Kesimpulan akhir dalam penelitian 

ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan Partisipasi civil society dalam 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

 
Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diproleh. Menurut 

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria.  

 

1. Derajat Kepercayaan (Kredibilitas) 

Penetapan krteria derajat kepercayaan ini menggunakan beberapa teknik 

pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian, yaitu salah satunya 

melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksanaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekkan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.  

a. Triangulasi 

Menurut Moleong (2011:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya 

untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang 

diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzim dalam Moleong 
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(2011:330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, 

penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi 

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. 

Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. 

b. Kecukupan refrensial 

Kecukupan refrensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam 

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

Kecukupan refrensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur, buku, arsip, 

catatan lapangan, foto, dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis 

data.  

 

c. Ketekunan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

 

2. Keteralihan  

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan 
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hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya. 

 

3. Kebergantungan 

Pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses 

penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji 

kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka 

penelitian itu tidak reliable atau dependable. 

 

4. Kepastian  

Penguji kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud 

berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh 

banyak orang maka hasil penelitian tidak bersifat subjektif lagi, tetapi sudah 

objektif.  
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IV. GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan 

 

1. Kondisi Geografis dan Iklim 

 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Lampung yang terletak antara 105º 41’ dan 105º 45’ Bujur Timur, 5º 15’ dan  6º 

Lintang Selatan, dengan suhu minimum 20,80ºC dan suhu maksimum 36,80ºC 

serta kelembapan udara berkisar antara 66 sampai 85 persen. Kabupaten 

Lampung Selatan merupakan daerah tropis dengan bagian selatan berbentuk 

meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk 

Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang yang secara umum 

merupakan faktor penting bagi kegiatan perekonomian Provinsi Lampung.  

Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki daratan seluas 2.007,01 Km² dan 

lautan seluas 3.849,21 Km². Pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan 

berada di Kota Kalianda yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung 

Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten 

Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pada tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah 

Kabupaten lampung Selatan. Setelah terjadi pemekaran, jumlah kecamatan di 
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Kabupaten Lampung Selatan dari 20 (dua puluh) kecamatan berkurang menjadi 

13 (tiga belas) kecamatan. Kemudian pada tahun 2008, terjadi pemekaran 

kembali yaitu kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan 

Bakauheni. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan 

berjumlah 17 (tujuh belas) kecamatan. Secara administrasi, Kabupaten Lampung 

Selatan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

     dan Kabupaten Lampung Timur 

2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda 

3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten  

                               Pesawaran 

4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 20016 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan 

Kecamatan 

2016 

Luas Wilayah (Km2) 

Luas Persentase Terhadap Total 

Natar 213.77 10.65 

Jati Agung 164.47 8.19 

Tanjung Bintang 129.72 6.46 

Tanjung Sari 103.32 5.15 

Katibung 175.77 8.76 

Merbau Mataram 113.94 5.68 

Way Sulan 46.54 2.32 

Sidomulyo 122.53 6.11 

Candipuro 84.69 4.22 

Way Panji 38.45 1.92 

Kalianda 161.40 8.04 

Rajabasa 100.39 5 

Palas 171.39 8.54 

Sragi 81.92 4.08 

Penengahan 132.98 6.63 

Ketapang 108.60 5.41 

Bakauheni 57.13 2.85 

Lampung Selatan 2007.01 100 

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2016 

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Pulau Krakatau, 

Pulau Sebesi, Pulau Segitiga, Pulau Sebuku, Pulau Legundi, Pulau Siuncal, Pulau 

Rimau dan Pulau Kandang. Secara geografis, Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan wilayah yang strategis sebagai pintu gerbang arus perekonomian dan 

perjalanan antara dua pulau ekonomi utama di Indonesia yaitu Pulau Sumatera 

dan Pulau Jawa. Kabupaten Lampung selatan juga memiliki kelengkapan sumber 

daya kepariwisataan berbasis yang mendekati seluruh sumber daya kepariwisataan 

yang ada di Sumatera seperti bahari, gunung, perkotaan, dan lain-lain serta 
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memiliki keragaman etnis budaya yang diakibatkan oleh migrasi penduduk yang 

masih menjaga budaya aslinya secara kuat. 

Tabel 4.2 Statistik Geografi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 

Uraian Satuan 2015 

Luas  km² 2.007,01 

Pulau  Buah 31 

Kecepatan Angin Knot 2,5 – 5,7 

Kelembapan % 66 – 85 

Hari Hujan Hari 1 – 23 

Desa di Lereng/Puncak Desa 20 

Desa di Lembah Desa 2 

Desa di Dataran Desa 238 

Sumber: Lampung Selatan, 2016 

 

2. Kondisi Demografis (Kependudukan) 

 Kabupaten Lampung Selatan memiliki  luas  mencapai 2.007,01 Km² memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 961.897 jiwa sehingga kepadatan penduduk per 1 Km² 

mencapai 479 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka terjadi 

penambahan penduduk sebanyak 5 jiwa per 1 Km² atau meningkat 1,05 persen. 

Sementara itu, untuk tingkat kecamatan, Kalianda memiliki jumlah penduduk 

73.412 orang yang ada dalam 16.957 KK. Sedangkan Kecamatan Rajabasa 

kepadatan penduduknya hanya 215 jiwa per 1 Km². 

Tabel 4.3 Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan 

Indikator Kependudukan 2013 2014 2015 

Jumlah Penduduk (jiwa) 950.844 961.897 972.579 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) 474 479 485 

Sex Ratio (%) 105,72 105,61 105,53 

Jumlah Rumah Tangga 245.927 253.131 256.255 

Rata-rata Anggota Rumah Tangga 

(jiwa/ruta) 

3,87 3,80 3,80 

Sumber: Lampung Selatan,  2016 
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3. Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya masyarakat yang 

heterogen secara etnis. Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 

suku Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Semendo atau Ogan, dan sebagainya. Secara 

umum, masyarakat yang cukup dominan di Kabupaten Lampung Selatan adalah 

kelompok masyarakat adat Lampung, Jawa, Bali dan Semendo/Ogan. Masyarakat 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai ragam latar belakang budaya, 

kesukuan, pendidikan, dan agama.  

Penduduk daerah ini dapat dikelompokkan dalam masyarakat adat Lampung dan 

kelompok pendatang. Keberadaan kelompok ini telah membentuk suatu pertalian 

adat dan budaya yang menjadi suatu akulturasi budaya. Adat masyarakat di 

Lampung Selatan terdiri dari kelompok adat peminggir dan pepadun. Cirinya 

adalah genelogis dan sistem kekerabatan patrilineal. 

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki 

struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara satu dengan 

yang lain. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat, yang 

secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat 

Lampung Peminggir yang merupakan suku Lampung di Kabupaten Lampung 

Selatan dan masyarakat Lampung adat Pepadun. Masyarakat Lampung Peminggir 

tidak mengenal istilah Pepadun tetapi dengan istilah Saibatin. Saibatin ini secara 

turun temurun dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh pada suatu 

kelompok atau lingkungan besar. 
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4. Kondisi Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kabupaten Lampung Selatan periode tahun 

2010-2014 rata-rata sebesar 6 persen dan per tahun untuk Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan dari 771,9 M pada tahun 

2010 menjadi 1,5 T pada tahun 2014. Walaupun sektor pertanian mengalami 

penurunan nilai tertinggi yang diakibatkan pemekaran Kabupaten Pesawaran, 

akan tetapi dampaknya tidak terlalu mempengaruhi karena sektor ini merupakan 

sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dapat dilihat tahun 

2010-2014, sektor pertanian kembali mengalami kenaikan sebesar 

626.126.000.000 atau 19,6 persen, begitu juga dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) di Kabupaten Lampung Selatan mengalami kenaikan sebesar 

1.153.891.000.000 atau naik sekitar 15,9 persen. Indeks pembangunan manusia 

juga mengalami kenaikan selama periode 200-2014 yaitu dari 70,06 persen 

menjadi 72 persen.  

Perekonomian Lampung Selatan bertumpu pada sektor pertanian dengan 

kontribusi 47,81 persen. Sementara itu, berdasarkan data PDRB Lampung 

Selatan, sektor pertambangan mencapai 1,20 persen, industri pengolahan 8,62 

persen, listrik dan air bersih 0,38 persen, dan bangunan 4,43 persen. Sektor lain 

yang menjadi andalan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan adalah sektor 

perdagangan, restoran, dan hotel 11,71 persen, angkutan dan komunikasi 10,38 

persen, keuangan dan penyewaan jasa perusahaan 6,13 persen, serta jasa-jasa 

4,43 persen. 
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B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan 

1. Struktur Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan  

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2008 

Tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan, adalah sebagai berikut:  

1) Kepala Dinas  

2) Sekretaris, membawahi :  

a. Subbag Umum dan Kepegawaian 

b. Subbag Perencanaan 

c. Subbag Keuangan 

3) Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :  

a. Seksi Lingkungan Wisata 

b. Seksi Pengembangan Wisata 

c. Seksi Obyek Daerah Tempat Wisata 

4) Kepala Bidang Pemasaran, membawahi:  

a. Seksi Promosi 

b. Seksi Informasi 

5) Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi:  

a. Seksi Kesenian 

b. Seksi Cagar Budaya 
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c. Seksi Sejarah 

6) Kepala Unit Pelaksana Teknis 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan 

1) Kepala Dinas  

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan 

kerjasama dan koordinasikan dibidang pelaksanaan dan pengendalian pariwisata 

dan kebudayaan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 

tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan.  

2) Kepala Seksi Kesenian 

Tugas pokok Kepala Seksi Kesenian adalah melaksanakan sebagian tugas Sub 

Dinas Seni dan Budaya dibidang pengumpulan dan penyiapan bahan dan 

pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis, pembinaan, pendataan, 

pengawasan, pemantauan, pengembangan, pelestarian, peningkatan, dan 

kualifikasi nilai dan kegiatan lain yang memiliki unsure, nilai norma, menyiapkan 

kelengkapan administrasi, penetapan pajak atau retribusi, perizinan yang meliputi 

mandala wisata, impresariat, sanggar seni, pertunjukan temporer, teater, seni, 

musik musik dan kegiatan lain yang memiliki unusur, nilai dan norma seni. 
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3) Kepala Seksi Sejarah   

Tugas pokok Kepala Seksi Sejarah adalah melaksanakan tugas Dinas Seni dan 

Budaya dibidang pengumpulan dan penyiapan bahan dan pelaksanan 

penyelenggaraan kegiatan teknis, pembinaan, mengawasi, mengali, 

pencarian,pendataan, penelitian, pemanfaatan, pemindahan, pelestarian, 

perawatan, pengadaan, pengamanan, penyimpanan, dan pemilikan benda Cagar 

Budaya, Benda Sejarah, Benda Kepurbakalan, dan kesejarahan, penyiapan 

ketetapan pajak dan retribusi serata penyiapan kelengkapan administrasi 

perizinan kesejarahan dan kepurbakalaan.  

C. Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan ditingkat 

masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki 

kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam 

mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan 

pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakat sekita. Kelompok ini bersifat informal sebagai wadah 

bertukar pikiran, kegiatan, pembicaraan dan pengembangan dalam rangka 

mencapai tujuan agar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi 

wilayah yang mempunyai daya tarik wisata serta menjadi desa wisata.  

Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam 

aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
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kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau 

anggota Pokdarws serta mensukseskan pembangunan kepariwisataan. 

1. Maksud dan Tujuan Pembentukan Pokdarwis 

a. Maksud Pembentukan Pokdarwis 

Mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, 

penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian 

masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat 

berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta 

memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan 

dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

b. Tujuan Pembentukan Pokdarwis 

Tujuan dari pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) adalah sebagai 

berikut : 

1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting 

dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra 

dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas 

perkembangan kepariwisataan di daerah. 

2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat 

sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh 

dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaat bagi pembangunan 

daerah maupun kesejahteraan masyarakat. 
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3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata 

yang ada di masing-masing daerah. 

2.Fungsi dan Kedudukan Pokdarwis 

a. Fungsi 

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah : 

1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di 

destinasi wisata. 

2) Sebagai Mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota) 

dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah. 

b. Kedudukan 

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) berkedudukan di Desa atau Kelurahan di 

sekitar destinasi pariwisata.  

c. Keanggotan 

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut : 

1) Bersifat sukarela. 

2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan. 

3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan 

memiliki kepedulian terhadap pariwisata. 
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4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan 

penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun 

tak langsung. 

5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis minimal 15 orang. 

3. Kepengurusan 

Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari Pembina, penasehat, pimpinan, seketariat, 

anggota, dan seksi-seksi antara lain : keamanan dan ketertiban, kebersihan dan 

keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, hubungan masyarakat dan 

pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha.  

Besarnya struktur organisasi Pokdarwis ditentukan oleh jumlah anggota. 

Pokdarwis dengan jumlah anggota yang cukup besar dapat dilengkapi dengan 

beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan. 

4. Daftar Pokdarwis dan Forum Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan 

Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan mulai dibentuk pada Tahun 2013 yang 

terdiri dari 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bakauheni, Kecamatan 

Penengahan, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Kalianda. 

Tabel  4.4 Daftar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Forum 

Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Forkom Pokdarwis) di 

Kabupaten Lampung Selatan 

NO 

LOKASI POKDARWIS 
NAMA 

POKDARWIS 
NAMA PENGURUS 

KECAMATAN 
DESA/ 

KELURAHAN 

1 2 3 4 5 

1 Rajabasa Way Muli Karang Upas 
Ketua  : Samhudi 

Sekretaris  : Samsudin. Sy 
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Bendahara  : Faturohman 

2 Banding 
Of Deling 

Ketimbang 

Ketua  : Riza Pitra 

Sekretaris  : Reza Pahlevi 

Bendahara  : Nensi Listya 

3 Canti 
Gema Wisata 

Canti Indah 

Ketua  : Arief Rizal 

Sekretaris  : Mara Suthan 

Bendahara : Syahbilal. S 

4 
Hargo 

Pancuran 

Pancuran Mas 

Indah 

Ketua  : Sanusi 

Sekretaris  : Wahidin 

Bendahara  : Suwondo 

5 Batu Balak Kahai Indah 

Ketua  : Muhammad 

Syukur 

Sekretaris  : Nurdin 

Bendahara  : Siti Rodiah 

6 Betung Way Kulut 

Ketua  : Jaya Husin 

Sekretaris  : Moch. Thoha 

Bendahara : Rosidah 

7 Canggung Setigi Heni 

Ketua  : Syarifuddin 

Sekretaris  : M. Ali 

Bendahara  : Herlyansyah 

8 Kunjir Bina Remaja 

Ketua  : Nasrul. MS 

Sekretaris  : Ardiyansyah 

Bendahara  : Halim. AR 

9 
Tejang Pulau 

Sebesi 
Sebesi Indah 

Ketua  : Syaifullah 

Sekretaris  : Ahmad Yani 

Bendahara  : lin Osiyani 

10 

Kalianda 

Merak 

Belantung 

Teluk 

Belantung 

Ketua  : Warzaii 

Sekretaris  : Hasanudin 

Bendahara  : Herlina 

11 Kesugihan 
Bandakh 

Legun 

Ketua  : Zaidan. AS 

Sekretaris  : Masnoni 

Bendahara  : Mirza Kifli 

12 Way Urang Laguna Indah 

Ketua  : Ubai Dulah,SH 

Sekretaris  : Salim 

Bendahara  : Udin Syamsudin 

13 
Kecapi / 

Babulang 

Ngandan 

Jejama 

Ketua  : Iskandar. S 

Sekretaris  : Badrul Ulia 

Bendahara  : Yahya Berian 

14 Tengkujuh Way Guyuran 

Ketua  : Khoidir 

Sekretaris  : Hasyim Adenan 

Bendahara  : N. Zaini, SE 

15 

Bakauheni 

Toto Harjo Ragom Helau 

Ketua  : Rohmat Hidayat 

Sekretaris  : Solihin 

Bendahara  : Asia Hadi 

16 Kelawi 
Minang Rua 

Bahari 

Ketua  : Elly Sakila  

Sekretaris  : Yutinawati 

Bendahara  : Endang Iriani 

17 Hatta 
Sapta Pesona 

Hatta 

Ketua  : Dedi Cahyono 

Sekretaris  : Sudiro 

Bendahara  : Stefani Digna 

Ferlia 

18 Bakauheni Tanjung Tuna Ketua  : Didi Hodidi  
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Sekretaris  : Yati Nurhayati  

Bendahara  : Asril Aibanda 

19 Penengahan Way Kalam Way Terjun 

Ketua  : M. Ali Amin 

S.,S.pd  

Sekretaris  :Muslihan  

Bendahara  : Masdira 

20 
Lampung 

Selatan 
 

Forum 

Komunikasi 

Lampung 

Selatan 

(Komunitas 

Putra 

Krakatau/KPK) 

Ketua : Yudas Ermadi,S.Ip 

Seketaris : Ahmad Andi 

Yahya, ST 

Bendahara : Qusoiri 

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
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5. Fungsi dan Tugas Pengurus 

Fungsi dan Tugas dari masing-masing pengurus Pokdarwis sebagai berikut : 

1. Ketua 

a. Memimpin Kelompok Sadar Wisata 

b. Memberikan pengarahan anggota. 

c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab mengenai keuangan 

dan pelaksanaan kegiatan. 

d. Memimpin pertemuan dan diskusi kelompok. 

e. Berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi 

pariwisata. 

 

2. Seketaris 

a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi. 

b. Mempersiapkan bahan-bahan pertemuan kelompok. 

c. Mengadakan hubungan dan kooerdinasi dengan instansi atau pihak terkait. 

d. Menghimpun seluruh laporan dari anggota. 

e. Mencatat seluruh hasil pertemuan-pertemuan diskusi 
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f. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok. 

3. Bendahara 

a. Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran uang. 

b. Mengusahakan dana bantuan dari pihak lain. 

c. Bertanggung jawab kepada ketua Kelompok. 

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban 

a. Membantu upaya penciptaan ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi daya 

tarik wisata atau destinasi pariwisata. 

b. Bekerjasama dengan pihak keamanan. 

c. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok. 

5. Seksi Kebersihan dan Keindahan 

a. Menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan keindahan. 

b. Mengadakan dan menyelenggarakan penghijauan. 

c. Menyusun program kegiatan kebersihan dan keindahan. 

d. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok. 

6. Seksi Tarik dan Kenangan. 

a. Menggali, membina dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya 

wisata, serta kekhasan atau keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsure 

kenangan setempat. 

b. Mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan keunikan lokal. 

c. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok. 

 

7. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya 

a. Mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan dan 

kegiatan Pokdarwis. 
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b. Mengembangkan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata bagi anggota 

Pokdarwis dan masyarakat, termasuk hospitaly (keramah tamahan), pelayanan 

prima, dan sebagainya. 

c. Mengikutsertakan anggota kelompok dalam penataran, ceramah, diskusi yang 

di selenggarakan oleh lembaga, organisasi pariwisata. 

d. Mengadakan lomba keterampilan pengetahuan kepariwisataan. 

e. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok. 

8. Seksi Pengembangan Usaha 

a. Menjalin hubungan dan kerjasama atau kemitraan, baik di dalam maupun 

diluar berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok. 

b. Membentuk koperasi untuk kepentingan kelompok dan masyarakat pada 

umumnya. 

c. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok. 

 

9. Anggota 

Keberadaan anggota merupakan unsure utama dalam organisasi Pokdarwis, baik 

secara organisatoris maupun secara operasional di lapangan, untuk itu perlu di 

koordinasikan dan dikelola dengan baik oleh masing-masing seksi yang ada dalam 

organisasi Pokdarwis. 

6. Kegiatan Pokdarwis 

Lingkup kegiatan Pokdarwis yang dimaksud di sini adalah berbagai kegiatan yang 

dapat di progamkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan 

pembentukan organisasi Pokdarwis. 
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Lingkup kegiatan tersebut meliuputi antara lain : 

1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan 

pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang 

kepariwisataan. 

2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan 

kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha 

pariwisata dan usaha terkait lainnya. 

3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan 

memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung 

kegiatan kepariwisataan di daerahnya. 

4) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan 

memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya 

tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona. 

5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi 

kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat. 

6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat Pemerintah dalam 

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.  

7. Dasar Hukum Pokdarwis 

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang 

Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra 

Selatan Sebagai Undang-undang 
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2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015. 

5) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

6) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata. 

7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015.  

 

 

 

 



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Keterlibatan civil society dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten 

Lampung Selatan 

Keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten 

Lampung Selatan sampai tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Partisipasi 

Pokdarwis pada  tahap perencanaan muncul setelah adanya penguatan yang 

diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. 

Secara mandiri keterlibatan Pokdarwis pada tahap pelaksanaan berupa kegiatan 

Pokdarwis dalam bentuk tenaga yaitu dengan melaksanakan kegiatan 

pembangunan infrastruktur maupun kegiatan dalam pengelolaan pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan.  Pokdarwis telah memanfaatkan hasil dalam 

pengelolaan pariwisata dan peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat menjadi 

tuan rumah yang baik untuk para wisatawan. Namun hanya 2 Pokdarwis di 

Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Rajabasa yang sudah sampai tahap 

pemanfaatan hasil sedangkan untuk Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan 
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Kalianda hanya sampai tahap perencanaan yaitu hanya sebatas menjadi objek 

dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.  

2. Penguatan Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan civil society 

dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan 

Adapun yang menjadi faktor pendukung Pokdarwis dalam mengembangkan 

pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan adalah  dukungan stakeholder yaitu 

KPK (Komunitas Putera Krakatau), SDM yaitu Pokdarwis serta dukungan dalam 

modal sosial. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran 

Pokdarwis, keterbatasan dana dan masalah lain. 

B. Saran 

1. Pokdarwis harus lebih mandiri secara finansial untuk tidak menunggu dari 

Pemerintah terhadap pendanaan untuk kegiatan kepariwisataan seperti 

mengelola hasil wisata dengan maksimal dengan menyisihkan  modal untuk 

perbaikan infrastruktur. 

2. Pemerintah sebaiknya memantau kegiatan Pokdarwis setelah diberikan 

pelatihan secara berkesinambungan 

3.  Pokdarwis sebaiknya dapat melakukan musyawarah dengan aparat desa dan 

pemangku adat untuk menyelesaikan masalah internal (desa) sehingga tidak 

akan berdampak terhadap objek wisata.  

4. Peneliti menganjurkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai 

evaluasi terhadap partisipasi Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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