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Pendahuluan

Pariwisata adalah sektor yang 

sangat menjanjikan (promising) yang 

bisa diandalkan untuk menopang 

kemandirian daerah dan dimanfaatkan 

seluas-luasnya untuk kesejahteraan 

rakyat. Sektor ini bisa menjadi peng-

gerak pembangunan yang paling efektif 

bagi daerah serta memacu peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah, yang diproyek-

sikan menjadi sumber pembiayaan 

utama bagi pembangunan di daerah. 

Selain itu, pariwisata juga bisa 

mendorong peningkatan kemakmuran 

masyarakat melalui penciptaan lapa-

ngan kerja bagi banyak orang, baik laki-

laki maupun perempuan, terutama di 

kalangan usaha kecil dan menengah. 

(World Travel & Tourism Council and 

International Hotel & Restaurant 

Association: 1999)

Pariwisata juga merupakan sektor 

yang tidak perlu mengeksploitasi 

kekayaan alam secara besar-besaran 

yang akan mengakibatkan kerusakan 

terhadap sumber daya alam tersebut, 

akan tetapi ia justru melestarikannya. 

Tujuan wisatawan berkunjung ke obyek 

wisata alam adalah untuk melihat 

keunikan dan keindahannya, sehingga 

mereka akan lebih suka kalau kedua hal 

tersebut dipertahankan supaya mereka 

bisa menikmatinya dilain waktu. Bahkan 

kekayaan budaya lokal juga menjadi 

daya tarik tersendiri untuk dipelajari 

sehingga budaya setempat dengan 

sendirinya akan ikut terpelihara. (The 

Global Development Research Center 

GDRC dalam www.gdrc.org/uem/eco-

tour)

Kabupaten Bantul adalah daerah 

yang tidak bisa mengandalkan sumber 
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pelancong ini tidak merata di semua 

obyek wisata, hanya terkonsentrasi 

disatu obyek wisata saja, yaitu Pantai 

Parangtritis. 

Kenyataan ini mengindikasikan 

adanya permasalahan dalam peren-

canaan pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Bantul. Padahal, perencana-

an pengembangan pariwisata yang baik 

adalah perencanaan komprehensif yang 

mencakup tidak hanya pengembangan 

fisik (tangible) berupa sarana dan 

prasarana wisata tetapi juga pem-

bangunan non-fisik (intangible) yang 

meliputi lingkungan alam, sosial dan 

budaya sekaligus mempertahankan 

kelestariannya, demi kesejahteraan 

masyarakat (Prajogo dalam Spillane, 

2001 : 134 – 135).

daya alamnya untuk menopang pem-

bangunan daerahnya sendiri sehingga 

terpaksa menggantungkan sumber 

pembiayaan pembangunan dari peme-

rintah pusat. Meski demikian, Kabupaten 

Bantul kaya akan potensi wisata. 

Menurut data pada lampiran Peraturan 

Daerah  Kabupaten Bantul No. 3 tahun 

2004 tentang Rencana Induk Pengem-

bangan Pariwisata, di seluruh wilayah 

Kabupaten Bantul terdapat 101 lokasi 

atau daya tarik yang teridentifikasi 

sebagai potensi wisata baik wisata alam, 

budaya maupun minat khusus. Namun 

sayang, dari sekian banyak potensi yang 

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten 

Bantul, baru 9 saja yang baru berhasil 

dikembangkan. Tambahan pula, kunju-

ngan wisata dan penerimaan dari kocek 
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Tabel 1. 
Data Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bantul  Tahun 2003-2007

Pantai Parangtritis

Pantai Samas

Pantai Pandansimo 

Goa Selarong 

Goa Cerme

Jumlah

1.421.202

46.290

52.305

21.044

16.044

1.556.885

1.384.320

47.268

57.393

26.217

22.154

1.537.352

1.341.931

37.917

38.274

27.801

21.629

1.467.552

795.432

27.095

24.072

23.749

13.676

884.024

948.871

32.941

25.482

28.300

13.800

1.049.394

Obyek Wisata
2003 2004 2005 2006 2007

Jumlah Kunjungan Wisata
No.

1

2

3

4

5

Tabel 2. 
Jumlah Pendapatan dari Retribusi Wisata Kab. Bantul 2003-2007

Pendapatan dari Retribusi Wisata (Rp)

Pantai Parangtritis

Pantai Samas

Pantai Pandansimo 

Goa Selarong 

Goa Cerme

Jumlah

Obyek Wisata
2003 2004 2005 2006 2007

No.

1

2

3

4

5

       2.229.714.000 

            51.571.700 

            42.803.190 

            17.385.200 

             7.257.000 

2.348.731.090

      2.205.680.300 

           54.450.500 

           47.587.510 

           22.563.550 

           10.151.400 

2.340.433.260

      2.139.559.100 

           43.543.500 

           31.909.560 

           23.701.550 

             9.733.050 

2.248.446.760

      1.256.262.100 

           30.801.500 

           21.362.900 

           20.228.850 

             6.154.200 

1.334.809.550

1.533.095.400

37.741.800

23.952.550

24.615.850

6.300.000

1.625.705.600



wisata di tempat mereka tinggal 

(www.mountain.org).

Keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengembangan pariwisata 

adalah salah satu upaya pemberdayaan 

masyarakat sebagai bagian dari apa 

yang disebut pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat (community-based 

tourism development) dimana penduduk 

lokal harus memperoleh manfaat 

terbesar dari pengembangan pariwisata 

itu sendiri. (Orozobaeva: 2006)

Kabupaten  Bantul sebenarnya 

juga telah menangkap isu pember-

dayaan masyarakat pada sektor pariwi-

sata dan telah menuangkannya menjadi 

agenda kebijakan, seperti yang tercan-

tum dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul No. 03 Tahun 2004 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwi-

sata (RIPPD) yang menjadi landasan 

bagi pembangunan sektor pariwisata. 

Dalam RIPPD tersebut kebijakan 

pemberdayaan masyarakat pada sektor 

pariwisata tertuang  mulai dari pasal 12 

sampai pasal 17.  Sebagai manifestasi 

dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kab. 

Bantul telah menelurkan berbagai 

program yang diarahkan untuk mening-

katkan kesadaran dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengem-

bangan pariwisata demi tercapainya 

kondisi masyarakat yang berdaya yang 

pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sendiri. 

Persoalannya adalah apakah 

dengan program-program dan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat yang telah 

diimplementasikan sampai saat ini, 

pemberdayaan masyarakat pada sektor 

pariwisata di Kabupaten Bantul sudah 

terwujud? 

Sementara itu, Kelly (2004) dalam 

Tourism Planning: What To Consider In 

Tourism Plan Making menyatakan 

betapapun ahlinya seorang perencana, 

tetap diperlukan visi dan keterlibatan 

masyarakat. Kedua hal ini merupakan 

prasyarat bagi pencapaian keberhasilan 

perencanaan pariwisata yang mencer-

minkan kemauan penduduk lokal untuk 

menanggung beban yang diperlukan 

dalam mendukung pengembangan 

pariwisata di sekitar tempat mereka 

tinggal.

Dengan demikian, masyarakat, 

khususnya penduduk lokal sebagai 

penerima tamu (host) bagi wisatawan, 

menjadi salah satu faktor kunci 

keberhasilan pembangunan pariwisata 

dan oleh karenanya harus dilibatkan 

dalam proses perencanaan pengem-

bangan sektor tersebut guna menjaga 

kelestarian sumber daya wisata dan 

mencegah munculnya kerugian terha-

dap investasi yang telah ditanamkan 

(Brandon: 1996). Alasan lain perlunya 

keterlibatan masyarakat dalam pengem-

bangan pariwisata adalah bahwa penge-

lolaannya akan menjadi lebih akuntabel 

dan berkelanjutan dalam jangka pan-

jang (www.mountain.org).

Selain itu, perlunya pemerataan 

pendapatan dari industri pariwisata, 

terutama bagi penduduk lokal, meru-

pakan desakan yang terus menguat 

karena selama ini keuntungan yang 

diperoleh dari kegiatan pariwisata hanya 

dinikmati oleh kalangan tertentu, yang 

nota bene adalah pemilik modal besar 

pengusaha hotel, pemilik restoran, 

pengelola tempat rekreasi dan sebagai-

nya. Di lain pihak, masyarakat justru 

hanya menjadi penonton karena tidak 

memiliki akses terhadap sumber daya 
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sebuah pekerjaan. (McNeil and 

Woolcock: 2004). Oleh karena itu, 

kapasitas masyarakat dalam pengem-

bangan kepariwisataan bisa dimaknai 

sebagai kemampuan masyarakat untuk 

mengakses dan memanfaatkan pe-

ngetahuan mereka untuk melaksanakan 

pengembangan pariwisata demi pening-

katan kualitas hidup mereka sendiri. 

Peran, menurut definisi www. 

bangor.ac.uk/hr/framework/./Glossary, 

adalah bagian yang dimainkan oleh 

individu dalam sebuah organisasi dan 

kontribusi mereka melalui penerapan 

ketrampilan, pengetahuan, penga-

laman dan kemampuan. Dalam konteks 

upaya pemberdayaan masyarakat di 

sektor pariwisata, dengan demikian 

peran masyarakat bisa diartikan sebagai 

keikutsertaan masyarakat dalam pe-

Pemberdayaan Masyarakat pada 

Sektor Pariwisata

Dalam konteks pengembangan 

pariwisata, pemberdayaan masyarakat 

menurut Kuswara (2006) diartikan 

sebagai penguatan dan peningkatan 

kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat 

sebagai salah satu stakeholder penting 

di luar unsur pemerintah dan swasta 

dalam pengembangan pariwisata. 

Adapun tujuannya adalah agar masya-

rakat dapat berpartisipasi serta berperan 

aktif dan strategis sebagai subyek 

maupun sebagai penerima manfaat 

dalam pengembangan kepariwisataan 

secara berkelanjutan. 

Kapasitas adalah kemampuan 

untuk mengakses dan memanfaatkan 

pengetahuan untuk melaksanakan 
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Tabel 3. 
Kelompok dan Lokasi Pokdarwis

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nama Pokdarwis Lokasi Jenis Obyek Wisata
Jumlah 
Anggota

Tanggal 
Pembentukan

Kasongan

Ayu Asri

Cangkring Beach

Kwaru Asri

Parangtritis

Tambak Tegal Agung

Krebet Binangun

Slarong

Samodra Emas

Pithisari

Cerme Asri

Kartika Muda

Semampir Asri

Siti Asri

Kasongan, Kasihan

Poncosari, Srandakan

Poncosari, Srandakan

Poncosari, Srandakan

Parangtritis, Kretek

Kebon Agung, Imogiri

Krebet, Pajangan

Guwasari, Pajangan

Srigading, Sanden

Gadingsari, Sanden

Selopamioro, Imogiri

Seloharjo, Pundong

Seloharjo, Pundong

Seloharjo, Pundong

Keramik

Pantai Pandansimo

Pantai Cangkring, Pandansimo

Pantai Kwaru, Pandansimo

Pantai Parangtritis

Desa Wisata

Batik Kayu/desa wisata

Goa Slarong

Pantai Samas

Pantai Patehan

Goa Cerme

Keramik/desa wisata

Keramik/desa wisata

Keramik/desa wisata

25

50

23

23

75

21

25

15

22

22

50

20

20

20

22-08-1998

29-06-2000

29-06-2000

29-06-2000

18-09-2000

30-09-2000

14-10-2000

15-10-2000

20-06-2001

20-06-2002

25-06-2002

31-07-2006

31-07-2006

31-07-2006



gram pembentukan dan pengem-

bangan desa wisata serta pengem-

bangan agrowisata 

b. Pengembangan budaya yang ditem-

puh lewat upaya-upaya pelestarian 

dan pengembangan seni budaya 

daerah, penanaman nilai-nilai 

budaya tradisional, pengembangan 

seni budaya masyarakat dan 

dukungan fasilitas kebudayaan

c. Pengembangan industri kecil yang 

dimplementasikan melalui pembi-

naan industri kecil serta pemberian 

insentif bagi usaha pariwisata lokal 

dan 

d. Peningkatan peran serta masyara-

kat di lokasi dan sekitar obyek 

wisata yang meliputi program-

program peningkatan penyuluhan 

kepada masyarakat di wilayah 

ODTW mengenai pola pengem-

bangan ODTW yang bertumpu pada 

masyarakat,  pengembangan SDM 

di lokasi dan sekitar obyek wisata 

dan peningkatan kemandirian ma-

syarakat setempat untuk berperan 

serta aktif dalam pengembangan 

ODTW dan pelestarian lingkungan

Penelitian ini melakukan elaborasi 

terhadap implementasi keempat kebi-

jakan tersebut dengan berfokus pada 

program atau kegiatan yang secara 

langsung diperkirakan secara signifikan 

memberikan efek pemberdayaan ma-

syarakat pada sektor pariwisata di 

Kabupaten Bantul, berupa peningkatan 

kapasitas, peran dan inisiatif masya-

rakat. Adapun program atau kegiatan 

yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah:

ngembangan pariwisata melalui fungsi 

dan kontribusi mereka sebagai pemang-

ku kepentingan dalam pengembangan 

pariwisata. 

Sementara itu, inisiatif menurut 

Hornby (1985) adalah kemampuan 

untuk melihat apa yang perlu dilakukan 

dan keberanian serta kemauan untuk 

melakukannya.  Oleh sebab itu, inisiatif 

masyarakat dalam konteks pengem-

bangan pariwisata diasumsikan sebagai 

kemampuan masyarakat untuk melihat 

upaya-upaya apa yang perlu dilakukan 

dalam pengembangan pariwisata serta 

keberanian dan kemauan masyarakat 

untuk turut serta dalam mengem-

bangkan pariwisata. Sebagai subyek 

pengembangan, masyarakat menjadi 

pelaku penting dan terlibat secara aktif 

dalam perencanaan dan pengembangan 

kegiatan kepariwisataan, sedangkan 

sebagai penerima manfaat (benefi-

ciaries), masyarakat memperoleh nilai 

manfaat ekonomi signifikan dari 

pengembangan kegiatan kepariwisataan 

yang akan meningkatkan kualitas hidup 

dan kesejahteraan sosial masyarakat. 

(Kuswara: 2006). 

Kebijakan Pemberdayaan Masya-

rakat pada Sektor Pariwisata di Kab. 

Bantul

Di Kabupaten Bantul, kebijakan 

pemberdayaan masyarakat pada sektor 

pariwisata tertuang di dalam Peraturan 

Daerah no. 3 tahun 2004 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwi-

sata (RIPPD), yang meliputi fokus 

kebijakan sebagai berikut:

a. Pengembangan pariwisata pedesa-

an yang diwujudkan melalui pro-
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sata. Adapun indikator-indikator 

kepatuhan adalah prosedur yang sudah 

ditetapkan (prescribed procedure), 

jadwal (time-table) dan pembatasan 

(restrictions). 

Kedua, kelancaran rutinitas 

dan tiadanya masalah (smoothness of 

routines and absence of problems). 

Sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan 

publik, rutinitas implementasi, menurut 

Ripley dan Franklin ( (1986:97) adalah 

implementasi dimana keputusan bisa 

dibuat pada saat yang tepat, dilaksa-

nakan tanpa adanya rintangan besar dan 

penundaan serta tidak menimbulkan 

konflik atau konflik yang timbul antara 

individu dan organisasi yang terlibat 

dalam implementasi tidak berarti.  

Berdasarkan pendapat tersebut, bisa 

dikatakan bahwa kelancaran rutinitas 

dan tiadanya masalah adalah proses 

pelaksanaan kebijakan yang yang sudah 

ditetapkan tanpa adanya konflik yang 

bisa menghambat proses tersebut. Hal 

ini bisa diketahui melalui indikator-

indikator: kelancaran pelaksanaan 

(carrying into effect), distribusi 

pengaruh (stable distribution of 

influence) dan konflik.

Ketiga, kinerja yang diinginkan 

dan dampak kebijakan (desired 

performance and impacts). Ripley dan 

Franklin (1986:7) membedakan capaian 

atau hasil dari implementasi kebijakan 

menjadi dua, yaitu: kinerja kebijakan 

dan dampak kebijakan. Kinerja 

kebijakan adalah tindakan-tindakan 

kebijakan yang mengarah pada hasil 

jangka pendek kebijakan (policy actions 

lead to short term policy results). Hasil 

kinerja kebijakan akan terlihat dari 

apakah sudah ada kejelasan siapa yang 

1) program pembentukan dan pe-

ngembangan desa wisata 

2) pengembangan agrowisata

3) penyelenggaraan event tradisi 

masyarakat

4) bimbingan teknis diversifikasi 

produk industri kerajinan

5) pengelolaan dan pengembangan 

daya tarik Pasar Seni Gabusan 

6) pemberdayaan Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis)

Teori Implementasi Ripley dan 

Franklin

Analisis implementasi program 

atau kegiatan dilakukan melalui 

pendekatan Ripley dan Franklin (1986) 

yang terdiri dari tiga perspektif yaitu: 

Pertama, kepatuhan (com-

pliance). Dalam konteks implementasi 

kebijakan publik, kepatuhan (com-

pliance) diartikan sebagai kepatuhan 

birokrat yang di bawah (bureaucrats 

underlings) terhadap atasan mereka 

atau tingkat kepatuhan birokrasi pada 

umumnya terhadap mandat atau 

amanat yang terkandung dalam 

peraturan atau perundangan (Ripley dan 

Franklin, 1986:232). Oleh karena itu, 

kepatuhan dapat diartikan sebagai 

apakah implementasi kebijakan pem-

berdayaan masyarakat pada sektor 

pariwisata di Kabupaten Bantul telah 

sesuai dengan amanat yang tersirat dari 

kebijakan pemberdayaan masyarakat 

seperti yang tercantum pada Peraturan 

Daerah No. 3 tahun 2004 tentang  

Rencana Induk Pengembangan Pariwi-

sata di Kabupaten Bantul, yaitu 

mengupayakan terwujudnya pemberda-

yaan masyarakat pada sektor pariwi-
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Kerangka Pemikiran

Bisa dikatakan terdapat 2 variabel 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, 

yaitu:

1. implementasi kebijakan yang akan 

dianalisis dengan Teori Ripley and 

Franklin (1986) yang meliputi 

perpektif kepatuhan (compliance), 

kelancaran rutinitas dan tiadanya 

masalah (smoothness of routines 

and absence of problems) serta 

kinerja yang diinginkan dan 

dampaknya (desired performance 

and impacts).

2. efektivitas pemberdayaan masya-

rakat pada sektor pariwisata yang  

akan dinilai berdasarkan konsep 

Kuswara (2006) yang telah 

diterapkan oleh Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata RI, 

yaitu: kapasitas, peran dan inisiatif 

dari masyarakat di lokasi dan 

sekitar obyek wisata di Kab. 

Bantul. 

bertanggung jawab, siapa yang menda-

patkan manfaat dan sebagainya. Dalam 

kaitannya dengan waktu, jangka pendek 

diartikan sebagai tahun-tahun awal 

implementasi kebijakan. Di lain pihak, 

dampak kebijakan diartikan sebagai 

hasil dari kebijakan dalam jangka yang 

lebih lama. Perlu dijelaskan bahwa 

dalam perspektif ketiga ini, penelitian ini 

hanya akan melihat kinerja program 

atau kebijakan seperti yang diharapkan 

dan tidak membahas dampak dari 

program atau kebijakan itu sendiri 

karena implementasi kebijakan pember-

dayaan masyarakat pada sektor pariwi-

sata di Kabupaten Bantul, sampai saat 

penelitian ini dilakukan, baru berjalan 

selama kurang lebih 3 tahun sejak 

disahkannya sumber kebijakan tersebut, 

yaitu Peraturan Daerah no. 3 Tahun 2004 

tentang Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata di Kabupaten Bantul pada 

tanggal 1 Juni 2004. Dengan demikian, 

karena usianya yang masih relatif muda, 

dampak kebijakan ini tentu saja belum 

bisa terlihat (obscure) (Raeburn dalam 

Laverack and Wallerstein, 2001: 181).

1278
Jurnal Riset Daerah Vol. IX, No.2. Agustus 2010

Pemberdayaan Masyarakat Pada Sektor Pariwisata

Kepatuhan
Kelancaran rutinitas 
dan tiadanya masalah
Kinerja yang diinginkan 
dan dampak kebijakan

Efektivitas 
Implementasi:

Kapasitas

Peran

Inisiatif

Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor 
penghambat

Faktor-faktor 
pendukung

Peraturan Daerah No. 3 
tahun 2004 tentang 
Rencana Induk 
Pengembangan Pariwista 
Kab. Bantul

Kebijakan Pemberdayaan 
Masyarakat

Berikut sistematika kerangka pemikiran implementasi kebijakan 

pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata di Kabupaten Bantul:  



pihak lain termasuk masyarakat. 

Sementara itu, program Pengembangan 

Agrowisata tidak mengalami hambatan 

yang berarti dalam kelancaran rutinitas 

dan distribusi pengaruh. Selain itu tidak 

ditemukan konflik antar sesama 

implementor maupun dengan masya-

rakat sebagai target kebijakan. Pada 

dimensi kinerja yang diharapkan, kedua 

program, baik Pembentukan Dan 

Pengembangan Desa Wisata serta 

Pengembangan Agrowisata, telah 

memenuhi pertanggungjawabannya 

masing-masing dengan cukup baik. 

Selain itu, kedua program juga 

memberikan manfaat masing-masing 

kepada masyarakat penerima program 

(beneficiary).

Pada fokus pengembangan 

budaya yang diwujudkan melalui 

Penyelenggaraan Event Tradisi 

Masyarakat oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Bantul, imple-

mentasi kebijakan ini lebih terfokus pada 

pemberian insentif bagi masyarakat 

untuk menyelenggarakan berbagai upa-

cara ritual yang perencanaan kegiatan, 

pengorganisasian serta pelaksanaannya 

diserahkan sepenuhnya kepada masya-

rakat. Dinas Pariwisata sendiri lebih 

banyak berperan sebagai pengawas. 

Pada tahap implementasinya, bisa dika-

takan program ini berjalan sangat baik, 

dilihat dari perspektif kepatuhan. Hal ini 

ditunjukkan pada kepatuhan pada 

prosedur pencairan dana insentif, jadwal 

penyelenggaraan event yang dipenuhi 

serta ketaatan terhadap pembatasan 

wewenang. Pada dimensi kelancaran 

rutinitas, kegiatan ini tentu saja bisa 

dikatakan sukses dimana tidak terdapat 

konflik internal antara sesama petugas 

pelaksana maupun eksternal dengan 

Implementasi Kebijakan Pember-

dayaan Masyarakat pada Sektor 

Pariwisata di Kab. Bantul

Implementasi kebijakan pember-

dayaan masyarakat pada fokus kebija-

kan pengembangan pariwisata 

pedesaan yang terdiri dari program 

Pembentukan Dan Pengembangan 

Desa Wisata serta Pengembangan 

Agrowisata dilakukan secara terpisah 

oleh dua intansi yang berbeda.  Pada 

dimensi kepatuhan bisa dikatakan 

bahwa program Pembentukan Dan 

Pengembangan Desa Wisata tidak patuh 

terhadap prosedur yang ditetapkan 

karena tiadanya pedoman pembentukan 

dan pengembangan sebuah desa wisata. 

Hal ini memberikan peluang diskresi 

yang begitu besar bagi implementor 

sehingga menimbulkan inkonsistensi 

dalam implementasinya kebijakan 

tersebut. Meski demikian, diskresi ini 

tidak sampai menimbulkan pelanggaran 

wewenang (leeway). Sementara itu, 

program Pengembangan Agrowisata 

bisa dibilang sangat patuh terhadap 

prosedur yang ditetapkan, penjadwalan, 

dan pembatasan wewenang meskipun 

program ini melibatkan berbagai pihak 

sebagai pelaksana. Pada dimensi 

kelancaran rutinitas dan tiadanya masa-

lah, rutinitas implementasi Pemben-

tukan Dan Pengembangan Desa Wisata 

bisa dikatakan lancar meskipun ada 

sedikit permasalahan pada distribusi 

pengaruh, yaitu tiadanya pembagian 

tugas dan wewenang yang jelas 

sehingga terkonsentrasi hanya pada 

penanggung jawab kegiatan. Meski 

demikian tidak terdapat konflik baik 

internal, dengan sesama petugas 

pelaksana, maupun eksternal, dengan 
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tetapi terbukti kurang memberikan 

manfaat yang signifikan karena ketram-

pilan yang diberikan tidak diterapkan 

oleh masyarakat. Sementara itu, 

pelaksanaan Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Pasar Seni Gabusan 

telah memberikan manfaat bukan hanya 

pada pengrajin yang ditampungya tetapi 

juga penduduk di sekitar lokasi Pasar 

Seni Gabusan. Kerugian yang dirasakan 

masyarakat tidak ditemukan dalam 

kedua program, selain itu keduanya bisa 

dipertanggungjawabkan oleh imple-

mentor. 

Adapun fokus kebijakan pe-

ningkatan peran serta masyarakat di 

lokasi dan sekitar obyek wisata yang 

ditempuh melalui program Pember-

dayaan Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) diimplementasikan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabu-

paten Bantul melalui kerjasama dengan 

stakeholder yang lain, yaitu kalangan 

akademis, usaha pariwisata dan masya-

rakat sendiri. Pada dimensi kepatuhan, 

pelaksanaan program ini taat pada 

prosedur, penjadwalan serta pemba-

tasan wewenang yang telah ditentukan. 

Selanjutnya pada tahap kelancaran 

rutinitas, kegiatan juga bisa dianggap 

lancar dengan tiadanya konflik internal 

maupun eksternal dan pada dimensi 

kinerja yang diharapkan, jelas terlihat 

program ini telah banyak memberikan 

manfaat pada masyarakat.

Faktor-faktor Pendukung dan 

Penghambat 

Faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat efektivitas implemen-

tasi kebijakan adalah faktor-faktor yang 

masyarakat. Adapun pada dimensi 

kinerja yang diharapkan, program ini 

bisa dipertanggungjawabkan baik dari 

segi kelancaran pelaksanaan maupun 

penggunaan dana. Lagipula, selain 

memberikan manfaat bagi masyarakat, 

program ini juga bisa dianggap telah 

memenuhi amanat kebijakan yaitu 

pelestarian dan pengembangan budaya 

lokal. 

Fokus kebijakan pengem-

bangan industri kecil yang terdiri dari 

p rogram   Bimbingan Teknis  

Diversifikasi Produk Industri 

Kerajinan Dengan Substitusi Bahan 

Baku Lateks serta Pengelolaan Dan 

Pengembangan Pasar Seni Gabusan 

diimplementasikan oleh instansi yang 

sama, yaitu Dinas Perindustrian, Perda-

gangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. 

Pada dimensi kepatuhan, program 

Bimbingan Teknis telah mematuhi 

seluruh prosedur, penjadwalan dan 

pembatasan tugas dan wewenangnya. 

Dilain pihak, meski program Pengelolaan 

Dan Pengembangan Pasar Seni Gabusan 

juga taat terhadap prosedur, namun 

tidak bisa menepati jadwal yang sudah 

ditetapkan serta sedikit melampaui 

tugas dan wewenangnya, yaitu menye-

lenggarakan atraksi wisata sebagai salah 

satu upaya promosi Pasar Seni Gabusan, 

yang sebenarnya menjadi tugas dan 

wewenang Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Bantul. Meski 

demikian pada dimensi kelancaran 

rutinitas, kedua program ini berjalan 

lancar, meski ada sedikit hambatan. 

Selain itu, tidak ada konflik baik internal 

maupun eksternal. Pada dimensi kinerja 

yang diharapkan, kegiatan bimbingan 

teknis, meskipun tidak menimbulkan 

kerugian pada penerima kebijakan, 
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Efektivitas Kebijakan Pemberda-

yaan Masyarakat pada Sektor 

Pariwisata di Kab. Bantul

Peluang terbesar peningkatan 

kapasitas masyarakat secara optimal 

sebenarnya terdapat pada kebijakan 

pengembangan industri kecil dimana 

pada program Bimbingan Teknis 

Diversifikasi Produk Industri Kerajinan 

terdapat pelatihan ketrampilan, penyu-

secara potensial dapat mendukung atau 

menghambat proses implementasi 

kebijakan pemberdayaan masyarakat 

pada sektor pariwisata di Kabupaten 

Bantul. Dalam penelitian ini, faktor-

faktor tersebut diartikan sebagai hal-hal 

yang kemungkinan memperlancar atau 

menghalangi implementasi kebijakan. 

Untuk lebih jelasnya, lihat matriks 

berikut:
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Implementasi Kebijakan

Kepatuhan Kelancaran rutinitas Kinerja

Faktor-faktor

Pendukung Penghambat Pendukung Penghambat Pendukung Penghambat

Program/
Kegiatan

Desa wisata

Agrowisata

Event tradisi

Bimbingan teknis 

Pasar Seni Gabusan

Pokdarwis

1

2

3

4

5

6

No.

Tiadanya 
pedoman

Pencairan 
anggaran

Koordinasi
SDM
Sikap 
demokratis
Respon 
masyarakat
Koordinasi
SDM
Masyarakat 
tidak 
menentang

Partisipasi 
masyarakat
SD(anggaran
dan personil)
Anggaran
Instruktur
Anggaran
Patuh pd 
atasan
Fasilitas
Pelibatan 
masyarakat
Pelibatan 
masyarakat
Pelibatan 
stakeholder
SDM

Anggaran
Distribusi 
tugas

Kesadaran 
masyarakat
Pengadaan 
lahan
Alih fungsi 
lahan
Jadwal acara
Gempa Bumi

Penentuan 
waktu

Minimnya 
anggaran

Kesadaran 
masyarakat



Tradisi Masyarakat karena tidak ada 

pelatihan ketrampilan maupun penyu-

luhan mengenai bagaimana menyeleng-

garakan sebuah event wisata (event 

organizing) sehingga event ini mampu 

menarik sebanyak mungkin pengun-

jung. Program ini memang menawarkan 

akses ke pasar melalui siaran pers untuk 

media coverage, namun sayang tidak 

untuk semua event. 

Pada dimensi peran, kebijakan 

yang paling berhasil meningkatkan 

peran masyarakat adalah Pengem-

bangan Budaya dimana masyarakat 

memperoleh kesempatan yang luas 

untuk terlibat pada program mulai dari 

perencanaan maupun pelaksanaan 

kegiatan event. Hal yang cukup ironis 

terjadi pada kebijakan peningkatan 

peran serta masyarakat dimana 

masyarakat justru berfungsi sebagai 

sasaran kebijakan yang pasif sehingga 

kontribusi mereka terhadap upaya 

pengembangan pariwisata belum cukup 

signifikan. Salah satu alasan mengapa 

hal demikian bisa terjadi adalah kurang 

intensifnya kegiatan yang diakibatkan 

oleh karena keterbatasan dana. Kebija-

kan yang dianggap paling kurang 

meningkatkan peran bisa dituduhkan 

pada kebijakan pengembangan industri 

kecil dimana pada masing-masing 

program, masyarakat diperlakukan 

sebagai penerima kebijakan secara pasif 

sehingga fungsi mereka sebagai subyek 

pembangunan maupun kontribusi 

mereka dalam kedua program tersebut 

tidak begitu tampak. Adapun pada 

kebijakan pengembangan pariwisata 

pedesaan, peran masyarakat terlihat 

jelas pada program pembentukan dan 

pengembangan desa wisata dimana 

mereka terlibat secara aktif dalam 

luhan sedangkan pada program 

Pengelolaan Dan Pengembangan PSG 

tersedia akses ke pasar serta tempat 

strategis yang mudah diakses. Meski 

demikian, program Bimbingan Teknis, 

tampak tidak banyak memberikan 

manfaat bagi penerima kebijakan, meski 

juga tidak menimbulkan kerugian, 

sedangkan program Pengelolaan dan 

Pengembangan Pasar Seni Gabusan 

belum bisa dikatakan meningkatkan 

kapasitas masyarakat secara signifikan. 

Pada kebijakan pengembangan pariwi-

sata pedesaan, kapasitas masyarakat 

terlihat meningkat hanya pada program 

Pembentukan Dan Pengembangan Desa 

Wisata yang menyediakan banyak 

kegiatan pelatihan ketrampilan, penyu-

luhan serta usaha membuka akses ke 

pasar, sedangkan pada program 

Pengembangan Agrowisata, kapasitas 

masyarakat belum sepenuhnya bisa 

ditingkatkan karena meskipun program 

ini menyediakan lapangan kerja serta 

infrastruktur dasar, namun kurang 

banyak melakukan kegiatan sosialisasi, 

pelatihan ketrampilan dan penyuluhan. 

Sementara itu, kebijakan peningkatan 

peran masyarakat melalui program 

Pemberdayaan Pokdarwis bisa dikatakan 

yang paling banyak meningkatkan 

kapasitas masyarakat dengan berbagai 

kegiatan penyuluhan dan pelatihan 

ketrampilan yang dirasakan manfaatnya 

secara langsung oleh masyarakat. 

Namun sayang, program ini belum 

mampu menyediakan akses ke pasar 

maupun modal sehingga peningkatan 

kapasitas bisa dikatakan kurang optimal. 

Kebijakan yang paling tidak memberikan 

peningkatan masyarakat ternyata ada-

lah kebijakan pengembangan budaya 

melalui program Penyelenggaraan Event 
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Kesimpulan, Saran dan Rekomen-

dasi

Kesimpulan:

1. Kebijakan pemberdayaan masya-

rakat pada sektor pariwisata di 

Kabupaten Bantul telah diimple-

mentasikan dengan baik dilihat dari 

'kacamata' teori Ripley and 

Franklin. Hal ini bisa dilihat dari 

kenyataan bahwa sebagian besar 

program telah mematuhi prosedur 

yang ditetapkan, menaati penjad-

walan serta tidak melanggar pem-

batasan kewenangan; berjalan 

relatif lancar hampir tanpa konflik 

yang berarti; dan menghasilkan 

kinerja yang cukup baik dengan 

memberikan lebih banyak manfaat 

kepada masyarakat dibanding 

kerugian yang ditimbulkannya.

2. Meski telah diimplementasikan 

dengan baik, implementasi kebija-

kan belum bisa dikatakan efektif 

dalam memberdayaan masyarakat 

pada sektor pariwisata karena 

kapasitas, peran dan inisiatif 

masyarakat belum sepenuhnya 

terwujud. Hal ini sangat mungkin 

disebabkan karena kebijakan 

pemberdayaan masyarakat pada 

sektor pariwisata ini masih mencari 

bentuk, mengingat umurnya yang 

baru tiga tahun sehingga belum 

dimplementasikan secara holistik, 

terintegrasi dan sistemik melalui 

program atau kegiatan yang  tepat 

dan intensif. Implementasi program 

yang dilakukan oleh dinas atau 

instansi pemerintah daerah tampak 

masih berjalan sendiri-sendiri 

sehingga memberikan hasil yang 

kurang optimal. Sebagai akibat dari 

kegiatan ini, dan kontribusi yang mereka 

berikan bisa dikatakan cukup signifikan. 

Namun sayang, hal yang sama tidak 

terjadi pada Pengembangan Agrowisata 

dimana masyarakat juga sekadar 

diasumsikan sebagai sasaran kebijakan 

yang pasif. 

Dimensi inisiatif dari efektivitas 

implementasi kebijakan pemberdayaan 

masyarakat ini tampaknya yang paling 

tidak berhasil. Hal ini ditunjukkan fakta 

bahwa separuh dari 6 program yang 

diimplementasikan sama sekali tidak 

mendorong daya kritis dan komitmen 

masyarakat. Ketiga program tersebut 

adalah Bimbingan Teknis Diversifikasi 

Produk Industri Kerajinan dan Pengelo-

laan Dan Pengembangan PSG dalam 

kebijakan pengembangan industri kecil 

serta Pengembangan Agrowisata. 

Program Pembentukan dan Pengem-

bangan Desa Wisata mengindikasikan 

peningkatan daya kritis dan komitmen 

masyarakat yang memadai karena 

mereka cukup diberi kesempatan untuk 

terlibat secara aktif dalam implementasi 

program. Salah satu program yang 

mungkin bisa dianggap cukup berhasil 

meningkatkan inisiatif masyarakat 

adalah Penyelenggaraan Event Wisata 

dimana masyarakat terlihat memiliki 

komitmen yang besar dalam menyuk-

seskan penyelenggaraan sebuah event 

wisata. Program lainnya adalah Pember-

dayaan Pokdarwis dimana masyarakat 

menunjukkan peningkatan daya kritis-

nya dengan memberikan berbagai usu-

lan untuk pengembangan pariwisata 

meskipun tidak dibarengi dengan 

komitmen karena mereka sering skeptis 

bahwa usulan tersebut  akan diakomodir 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Bantul. 
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serta lebih melibatkan masyarakat 

secara aktif sejak proses perenca-

naan kegiatan maupun pelaksa-

naan. Pertanggungjawaban juga 

sebaiknya dilakukan secara trans-

paran dengan memuat perincian 

kegiatan yang telah dilakukan, 

hasilnya, serta pertanggung-

jawaban keuangan.

2. Peningkatan kapasitas masyarakat 

bisa dilakukan dengan penyediaan 

akses ke informasi yang lebih luas 

melalui intensifikasi pelatihan, 

sosialisasi, penyediaan layanan 

dasar serta pemberian akses ke 

permodalan dan pasar.

3. Pelibatan masyarakat sebaiknya 

dilakukan dalam setiap program 

atau kegiatan yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan 

fungsi dan kontribusi mereka 

sebagai stakeholder pembangunan.

4. Masyarakat agar didorong untuk 

berinisiatif merencanakan, melak-

sanakan dan mempertanggung 

jawabkan program atau kegiatan 

yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka melalui mekanisme yang 

transparan dan menjunjung tinggi 

keadilan.

Rekomendasi:

1. Kebijakan pemberdayaan masya-

rakat pada sektor pariwisata seperti 

yang tertuang pada RIPPD bisa 

lebih disempurnakan dengan 

mengacu konsep atau teori para 

pakar terutama untuk menjelaskan 

berbagai kebijakan yang belum bisa 

dioperasionalkan.

2. Agar implementasi kebijakan 

pemberdayaan masyarakat pada 

ketidakefektivan implementasi 

kebijakan tersebut, pemberdayaan 

masyarakat pada sektor pariwisata 

di Kabupaten Bantul bisa dikatakan 

belum berhasil. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan meliputi: 

sumberdaya (anggaran, personil, 

prosedur kerja, fasilitas, lahan), 

koordinasi, pelibatan masyarakat 

serta adanya external uncontrolla-

ble factor, yaitu gempa bumi. 

Keterlibatan stakeholder lain 

seperti kalangan perguruan tinggi 

dan dunia usaha pariwisata juga 

memainkan peran yang cukup 

signifikan dalam mendukung upaya 

pemberdayaan masyarakat pada 

sektor pariwisata.

4. Peningkatan kapasitas masyarakat 

akan efektif apabila program atau 

kegiatan sebagai manifestasi kebi-

jakan mencakup berbagai kegiatan 

penyediaan akses ke informasi yang 

dilakukan secara berkesinam-

bungan mulai dari penyuluhan, 

pelatihan, penyediaan layanan 

dasar seperti infrastruktur, akses ke 

modal serta akses ke pasar.

5. Semakin besar peran masyarakat 

sebagai subyek (aktor) dan bukan 

sekadar sebagai obyek (target), 

semakin besar kemungkinan 

program atau kegiatan untuk 

berhasil. 

Saran:

1. Implementasi kebijakan harus lebih 

ditingkatkan dengan pembuatan 

prosedur tetap yang jelas, adanya 

pelimpahan wewenang, penye-

diaan anggaran yang memadai 
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sektor pariwisata lebih efektif, 

koordinasi antar implementor perlu 

dilakukan lebih intensif terutama 

antara Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi, Kantor 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 

Perikanan dan Kelautan, Bappeda 

dan Dewan Kebudayaan Bantul. 

3. Bila perlu dibentuk sebuah komisi 

khusus mengenai pemberdayaan 

masyarakat pada sektor pariwisata, 

yang melibatkan dinas/instansi 

terkait, kalangan perguruan tinggi, 

dunia usaha pariwisata dan ma-

syarakat agar kebijakan pember-

dayaan masyarakat pada sektor 

pariwisata bisa dimplementasikan 

secara holistik, terintegrasi dan 

sistemik melalui program atau 

kegiatan yang  tepat dan intensif.
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