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ABSTRAK 

PEMBERDAYAAN KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA WISATA 

OLELE OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO TAHUN 

2016-2017 

Oleh: 

Prama Donal D. Malik 

Pemberdayaan kelompok sadar wisata di Desa Wisata Olele bermanfaat untuk 

mensejahterahkan masyarakat yang lemah. Memberikan lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan potensi objek wisata. Penetapan Desa Olele menjadi Desa Wisata 

Olele bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat seiring mengembangkan 

Desa Wisata Olele. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Desa Wisata 

Olele pada Tahun 2016-2017. Dimana masyarakat berpartisipasi dan menjadi 

lebih mandiri dalam mengembangkan Desa Wisata Olele.Peneliti menggunakan 

teori pemberdayaan masyarakat yang mengukur tingkat partisipasi dan 

kemandirian masyarakat yang akan berdampak pada pengembangan Desa Wisata. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Olele oleh kelompok sadar wisata 

sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi pihak kelompok sadar wisata tidak 

menjalani komunikasi dengan Kepala Desa sehingga pengembangan desa berjalan 

sangat lambat. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Pariwisata, Desa wisata. 
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ABSTRACT 

PEMBERDAYAAN KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA WISATA 

OLELE OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO TAHUN 

2016-2017 

From: 

Prama Donal D. Malik 

The empowerment of the tourism conscious group in Olele Tourism Village is 

beneficial for the prosperity of the weak community. Providing jobs and 

increasing the potential of tourism objects. Determination of Olele Village to 

Tourism Village Olele aims to improve the living standards of the community as 

it develops Tourism Village Olele. This study discusses the empowerment of the 

community which is implemented by Gorontalo Provincial Government towards 

Tourism Village Olele in the Year 2016-2017. Where the community participate 

and become more independent in developing the Village Tourism Olele.Peneliti 

using the theory of community empowerment that measures the level of 

participation and community independence that will impact on the development of 

Tourism Village. This research uses descriptive qualitative method. The results of 

this study concluded that the management of Tourism Village Olele by the 

tourism conscious group has been done well, but the tourism conscious party does 

not undergo communication with the Village Head so that the village 

development is running very slowly. 

 

Keywords: Community Empowerment, Tourism, Tourist Village 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat 

menentukan itu maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola 

secara professional sehingga dapat bermanfaat untuk menarik wisatawan yang  

berkunjung sehingga dapat  meningkatkan nilai dari objek wisata tersebut.  Modal 

tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggara kepariwisataan 

yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan 

memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan 

daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di 

Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar 

bangsa. 

Dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan 

UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah, 

memberi  kesempatan  yang  besar  bagi  daerah  untuk  mengelola  sumber  daya 

alam  yang  dimiliki  agar  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal.  Akibatnya 

setiap pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

perekonomian daerahnya. Sektor wisata merupakan salah satu sektor menjanjikan 

guna peningkatan ekonomi bagi suatu daerah. Akan tetapi, pariwisata 

memberikan beberapa ancaman terhadap integrasi sosial-budaya dan lingkungan 

 



masyarakat lokal. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan bentuk 

pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih tepat di masa mendatang.1  

Selain keberlanjutan dalam pariwisata, sektor pariwisata seyogyanya 

mampu memberdayaakan masyarakat sekitar. Kepedulian dan komitmen, serta 

peran pemerintah dalam upaya pemberdayaaan masyarakat di bidang 

kepariwisataan telah diatur dan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan menyebutkan bahwa dampak yang diakibatkan dari 

pengembangan kepariwisataan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan.2 

Artinya dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah ingin masyarakat 

terlibat langsung dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah tersebut. Dengan 

adanya komitmen dari Pemerintah tersebut, harapannya sektor pariwisata dapat 

berkontribusi aktif terhadap pembangunan ekonomi masysarakat setempat. 

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama 

pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, 

kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat 

yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan 

masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat 

                                                           
1 James J. Spillane. 1994. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta. Kanisius. hlm. 36 
2 Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 



meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang 

dimilikinya.3  

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, 

dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan untuk menikmati objek dan atraksi 

wisata. Pada perkembangannya industri pariwisata ini mampu berperan sebagai 

salahsatu sumber pendapatan negara.4 Konsep pariwisata perdesaan dengan 

cirinya produk yang unik, khas serta ramah lingkungan kiranya dapat menjadi 

solusi baru bagi pengembangan kepariwisataan di dunia. Sebagai respon atas 

pergeresan minat wisatawan tersebut maka di Indonesia pun tumbuh pilihan 

wisata baru berupa desa-desa wisata diberbagai Provinsi di Indonesia. 

Desa Wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan 

pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa 

wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan 

pariwisata yang berkesinambungan. Disamping itu, keberadaan desa wisata 

menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga 

pengembangan desa wisata bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan 

desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.5 Jumlah wisatawan “minat 

khusus” secara global semakin meningkat, ini meliputi wisatawan yang 

memperhatikan konservasi lingkungan, kehidupan masyarakat tradisional, wisata 

                                                           
3 Kesi Widjajanti. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 

12 No. 1. Hlm. 16.) 
4 Susi Lestari. Skripsi Sarjana : Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan 

Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman) (Yogyakarta : Universitas Islam 

Sunan Kalijaga) hlm. 1. 
5 Made Heny Urmila Dewa, dkk. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat 

Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tobanan, Bali (Kawistara, Volume 3 No.2, 17 Agustus 2013) 

hlm.131 



spiritual, wisata belajar, dan lain-lain. Bagi pengelola kepariwisataan, produk 

yang menjadi “tren pasar” tersebut dikenal dengan berbagai nama, terdapat variasi 

dalam penekanan daya tarik wisata yang ditonjolkan namun pada intinya 

semuanya bertemakan keunikan, alam dan konservasi.6 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlingdungan terhadap 

lingkungan dan kehidupan tradisional menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

akan kepariwisataan berbasis konservasi. Banyak negara tertarik untuk 

mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan rakyatnya baik secara 

finansial maupun sosial. Disamping hal tersebut, mengetahui bahwa wisatawan 

akan mengunjungi desanya, masyarakat akan termotivasi untuk melakukan 

perbaikan diberbagai sisi kehidupan termasuk menjaga peninggalan dan 

melestarikan alam sekitarnya.7 

Pariwisata yang melibatkan antara lain; pelaku, proses penyelenggaraan, 

kebijakan, penyediaan (supply) dan permintaan (demand), politik dan sosial 

budaya yang saling berinteraksi dengan perantara satu dengan yang lainnya. Ini 

akan nampak lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem 

yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dalam kerangka kesisteman 

tersebut, pendekatan terhadap fungsi dan peran pelaku, dampak lingkungan, 

                                                           
6 Ni Made Ernawati. Tingkat Kesepian Desa Tihingan-Klungkung, Bali Sebagai Tempat Wisata 

Berbasis Masyarakat (Jurnal Analisis Pariwisata, vol.10 No.1, Juli 2010) hlm. 1. 
7 Ibid. hlm. 2. 



peningkatan pengetahuan dan kesejasteraan masyarakat, serta kesetaraan dalam 

proses pembangunan pariwisata menjadi hal yang sangat penting.8 

Perkembangan Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun cukup pesat 

sehingaga berdampak pada konsekuensi positif dan negatif baik bagi masyarakat 

maupun bagi lingkungan. Fokus program pemerintahan Gorontalo bertitik pada 

tiga program unggulan :  1) pengembangan pertanian berupa jagung (agropolitan), 

2) perikanan dan kelautan (etalase perikanan), 3) pengembangan sumberdaya 

manusia. Keragaman potensi budaya hanyalah merupakan salah satu kekayaan 

yang dimiliki. Provinsi Gorontalo juga kaya akan sumberdaya lautnya. Keindahan 

dan potensi lautnya begitu besar, namun masih kurang pemanfaatan dan 

pemeliharaannya, terutama disekitar wilayah pesisirnya. Kenyataan ini terlihat 

dengan kurangnya ketersediaannya akses/jaringan jalan (transportasi), dan sarana-

prasarana lainnya di berbagai tempat yang potensial terutama di bidang kelautan 

serta kurangnya pemeliharaan lingkungan pesisir. 

Desa wisata olele adalah salah satu dari ratusan desa yang telah terbentuk 

di Indonesia. Desa yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan 

Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango  ini diresmikan dengan SK Bupati Bone 

Bolango No.165 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 6 november 2006. 

Potensi wisata yang terkenal didaerah ini adalah Taman Laut Olele yang terletak 

disekitar 25 km dari Kota Gorontalo. Taman laut ini memiliki beragam spesies 

terumbu karang dan biota laut yang baik dan padat. Desa olele memiliki 

keistemewaan dan menjadi salah satu desa sasaran pengembangan pariwisata 

                                                           
8 I Nengah Subaradra, Dkk. Op. Cit. hlm. 50. 



berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Pariwisarta Daerah (RIPPDA) Provinsi Gorontalo, 

pada ada pasal 14 F tertulis Desa Olele, Desa Bongo, Desa Bangunrejo, Desa 

Pohuwato, Monano, Botutonuo, Bolihutuo dijadikan desa wisata yang berbasis 

masyarakat. Penetapan desa wisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan 

peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan 

mengoptimalkan pemanfaatan untuk masyarakat dari pengembangan pariwisata 

melalui kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung pada setiap pengembangan pariwisata. 

Tabel 1.1 Kunjungan wisatawan Desa Wisata Provinsi Gorontalo Pada 

Tahun 2016 

NO DESA POTENSI 
KUNJUNGAN WISATAWAN 

TOTAL 
DOMESTIK MANCANEGARA 

1 
Desa 

Bongo 

Budaya 
3.158 1 3.159 

2 
Desa 

Bangunroja 

Budaya 
412 0 412 

3 
Desa 

Pohuwato 

Pantai  
1.755 0 1.755 

4 
Desa 

Monano 

Pantai 
427 0 427 

5 
Desa 

Bolihutuo 

Pantai 
1.502 10 1.512 

6 Desa Olele Bahari 8.060 524 8.584 

7 
Desa 

Botutonuo 

Bahari 
89.249 19 89.268 

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2016 



Desa Wisata Olele merupakan salah satu desa dari tujuh desa wisata yang 

ditetapkan pemerintah provinsi Gorontalo sebagai desa berbasis masyarakat. 

Potensi desa Olele yaitu memiliki taman laut bahari yang sangat indah, ada 

banyak hal yang bisa ditemukan dari hewan dan biota laut yang mungkin belum 

pernah dilihat sebelumnya. Desa Wisata Olele menjadi objek wisata yang menjadi 

sasaran bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Pada tahun 2016 objek wisata 

Olele mendapatkan kunjungan dari wisatawan domestik dengan jumlah 8.060 

orang dan wisatawan mancanegara berjumlah 524 orang, dari kunjungan 

wisatawan pada tahun 2016 bisa dilihat ketertarikan dari wisatawan mancanegara 

yang berminat datang kewisata tersebut. Salah satu destinasi wisata bahari di 

Provinsi Gorontalo yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang bertujuan untuk 

snorkeling atau diving.  

Mayoritas penduduk Desa Olele bermata pencaharian sebagai nelayan dan 

petani. Jenis pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kepariwisataan ini tentu saja 

memerlukan sebuah proses transformasi untuk mengelola pariwisata sebagai 

aktivitas baru bagi masyarakat. Pengembangan Desa Wisata memerlukan 

dukungan dari stakeholders agar proses pengembangan bisa tercapai, namun 

masyarakat desa olele masih belum terlihat ikut serta dalam kegiatan 

kepariwisataan. Desa olele memiliki potensi wisata yang mampu bersaing dengan 

destinasi-destinasi wisata lain yang terdapat di Provinsi Gorontalo oleh sebab itu 

Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan desa olele sebagai desa wisata 

berbasis masyarakat, namun Pemerintah Provinsi Gorontalo masih kekurangan 

sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan hal itu. Penetapan desa wisata 



olele memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyatakat 

desa olele dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan 

destinasi wisata. oleh sebab itu penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk 

lebih memberdayakan masyarkat desa olele dalam mengelola objek wisata 

tersebut dan sangat penting bagi masyarakat untuk bekerjasama dan ikut serta 

dalam kegiatan kepariwisataan.  

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menjadikan masyarakat 

menjadi berdaya. Upaya -upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan 

dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan yakni kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat. 

Tabel 1.2 Pekerja di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bonebolango, 

Provinsi Gorontalo Tahun 2016 

NO DESA BEKERJA 
TIDAK 

BEKERJA 

JUMLAH 

ANGKATAN 

KERJA 

PEKERJA 

TERHADAP 

ANGKATAN 

KERJA 

1 Huangobotu 415 150 565 73,45% 

2 Molutabu 434 32 466 93,13% 

3 Oluhuta 372 52 424 87,74% 

4 Botubarani 273 42 315 86,74% 

5 Biluango 400 61 461 86,77% 

6 Modelomo 193 17 210 91,90% 

7 Botutonuo 300 50 350 85,71% 

8 Olele 340 95 435 78,16% 



9 Bintalahe 334 11 345 96,81% 

Jumlah 3.061 510 3.571 85,72% 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 

 

 Pada Tabel 1.2 tercatat Desa Olele memiliki 435 orang yang tergolong 

angkatan pekerja, 340 orang tercatat dalam status bekerja dan 95 orang tercatat 

tidak mempunyai pekerjaan. Angka diatas menjelaskan bahwa 32% dari 

masyarakat Desa Olele tidak memiliki pekerjaan, angka yang sangat besar 

sehingga menunjukan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. 

Daya Tarik potensi alam laut dan budaya yang dimiliki Desa Olele, tidak 

akan memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan pariwisata apabila 

potensi alam termasuk lingkungan laut tidak dimanfaatkan, dikelola dan 

dipelihara secara berkelanjutan, maka dari penjelasan sebelumnya penulis 

memberi judul “Pemerdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata 

Olele Provinsi Gorontalo”. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo memberdayakan kelompok 

sadar wisata di Desa Wisata Olele pada tahun 2016-2017? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujaun dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian pemberdayaan 

kelompok sadar wisata di Desa Olele pada Tahun 206-2017 sebagai dampak dari 

pengembangan pariwisata di desa tersebut dengan tujuan : 



1. Untuk melihat tingkat kenaikan angka kunjungan. 

2. untuk melihat tingkat penurunan angka pengangguran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum diharapkan penelitian ini memberi manfaat dalam 

pengambilan kebijakan baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun oleh 

pemerintah daerah, terutama bagi kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Gorontalo di Desa Wisata Olele pada Tahun 2016-2017. Secara khusus 

manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis,  penelitian  ini  memiliki  hasil  penelitian  yang  berguna  

bagi wawasan  keilmuan  di  bidang  kajian  khusunya  ilmu  pemerintahan 

dan pembangunan  daerah. Selain itu, menfaat  bagi  institusi  pendidikan  

sendiri  adalah  mampu  memberikan sumbangsih  bagi  wawasan  keilmuan  

serta  referensi bagi  penelitian  yang akan dilakukan selanjutnya terutama 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, khususnya bagi 

Program Studi Ilmu Pemerintahan. 

2. Manfaat praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  rujukan  atau 

referensi  dalam  fokus  pengembangan  objek wisata daerah melalui  

pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan desa wisata. 

 



 

BAB II 

KERANGKA TEORI 
 

Bab ini akan membahas tentang tiga hal. Salah satunya bab ini akan 

menjabarkan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian 

bab ini juga membahas tentang studi terdahulu sebagai alat pendamping dan bukti 

orisinalitas penelitian ini. Setelah itu, pada akhir bab kedua ini, peneliti akan 

menggambarkan alur pikir penelitian untuk menyederhanakan logika berpikir 

dalam melakukan penelitian ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada ini bagian penulis akan menjelaskan tentang studi terdahulu yang 

sebelumnya telah ada dan membahas hal-hal yang hampir sama serta masih 

memiliki hubungan dengan penelitian penulis yaitu tentang pemberdayaan 

kelompok sadar wisata. Penulis menemukan penelitian tersebut karena 

menganggap penelitian tersebut relevan dengan judul yang sedang diteliti. Studi 

terdahulu berguna sebagai data, acuan, dan petunjuk dalam penyusunan penelitian 

ini. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan penulis 

lakukan dengan studi terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan referensi 

diantaranya adalah lokasi penelitian, metode penelitian, studi kasus dan 

sebagainya. Adapun beberapa studi terdahulu yang digunakan peneliti sebagai 

bahan pembanding dan referensi adalah : 

 Pertama, Penelitian yang berbentuk skripsi ditulis oleh Ika Mayasari 

dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan 

Pendapatan Keluarga”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

 

11 



persyaratan dalam mendirikan usaha warung apung serta untuk mengetahui 

strategi usaha yang dilakukan dalam rangka pengengembangannya. Penelitian 

yang dilakukan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dengan 

menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Peran dari Dinas 

Pariwisata terhadap keberlangsungan usaha warung apung dirasakan masih 

kurang. Peranan Dinas Pariwisata baru pada tahap pengadaan infrastuktur 

pelengkap seperti perbaikan jalan, pengadaan sarana transportasi dan pengadaan 

sarana telekomunikasi dan listrik. Peran dari Pemerintah Desa juga dirasakan 

masih minim baru sebatas pemeliharaan keamanan saja.1 

 Kedua, Penelitian yang berbentuk skripsi ditulis oleh Rimas Martiarini 

dengan judul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Ketengger Baturraden”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui proses dan peningkatan peran serta inisiatif masyarakat sebagai salah 

satu stakeholders penting dalam pengembangan wisata di Desa Ketengger. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Strategi 

pengembangan Desa Wisata Ketenger melalui pemberdayaan masyarakat Desa 

Ketenger Baturraden melakukan pengembangan desa wisata dengan melibatkan 

masyakat setempat. Bentuk kerjasama terbentuk antara kelompok organisasi, 

pemerintah, pengusaha maupun  masyarakat.2 

                                                           
1 https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/5443/Pemberdayaan- 

 
2 repository.iainpurwokerto.ac.id/2638 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/5443/Pemberdayaan-


Ketiga, Penelitian yang berbentuk skripsi ditulis oleh Muniarti dengan 

judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses penyebaran informasi tentang keputusan 

Bupati Sukoharjo tentang pencanangan Desa Wirun sebagai Desa Wisata dan 

harapan masyarkat Desa Wirun terhadap hal tersebut. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan teori pengembangan desa dengan menggunakan metode kualitatif. 

Hasil dari penelitian adalah Proses penyebaran informasi tentang Keputusan 

Bupati Sukoharjo tentang pencanangan Desa Wirun sebagai desa wisata. Semua 

elemen masyarakat telah berusaha untuk melakukan sosialisasi namun terkadang 

hal tersebut belum maksimal. Hal itu terbukti dari beberapa informan tidak 

mengetahui secara detail tentang pencanangan desa wisata Wirun. Dengan kata 

lain sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal dan tidak memenuhi target yang 

telah ditetapkan, yakni masyarakat setempat mengetahui tentang informasi 

tersebut.3 

Keempat, Penelitian yang berbentuk skripsi ditulis oleh Djamhur Hamid 

dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemnegmbangan Desa 

Pujonkidul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentul partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan desa wisata., bentuk-bentuk partisipasi 

masyarakat Pujonkidul berupa pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan teori pengembangan desa wisata dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah 

Pengembangan desa wisata khususnya pada produk olahan masyarakat Pujonkidul 

                                                           
3 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1296 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1296


masih belum dilakukan secara optimal. Belum optimal dalam pemanfaatan berupa 

hasil produksi unggulan pada sektor pertanian dan peternakan. Penguatan pada 

sektor tersebut sebagai produksi utama masyarakat setempat dapat meningkatkan 

perekonomian. Kualitas produk berupa sumber daya manusia dan pembuatan 

makanan atau sovenir lebih ditekankan sehingga masyarakat mampu 

meningkatkan kemampuan ekonomi di bidang pariwisata. Penguatan sumber daya 

manusia setempat dengan mengajarkan pelatihan-pelatihan terkait pembuatan 

makanan (hasil olahan berbahan dasar pertanian dan peternakan). 

Kelima, Penelitian yang berbentuk skripsi ditulis oleh Arif Eko Wahyudi 

Arfianto dengan judul “Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi 

Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui peran pemerintah dalam 

memberdayakan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan menggunakan teori 

pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam 

memberdayakan masyarakat khususnya peternak bebek di Desa Kebonsari, 

Kecamatan Candi diantaranya dengan pemberian bantuan ternak dan 

memfasilitasi sarana dan  prasarana bagi peternak bebek, juga sebagai 

kepanjangan tangan pemerintah dalam membina, mengarahkan dan 

mengendalikan ternmasuk didalamnya membuka peluang pasar terutama luar 

pasar daerah.4 

                                                           
4https://www.academia.edu/9164519/Pemberdayaan_Masyarakat_Dalam_Pembangunan_Ekonomi

_Desa 

https://www.academia.edu/9164519/Pemberdayaan_Masyarakat_Dalam_Pembangunan_Ekonomi_Desa
https://www.academia.edu/9164519/Pemberdayaan_Masyarakat_Dalam_Pembangunan_Ekonomi_Desa


Berdasarkan studi terdahulu yang telah disebutkan di atas, peneliti 

membuat tabulasi perbandingan studi terdahulu tersebut dengan penelitian ini 

seperti berikut ini: 

Tabel 2.1. Tabulasi Perbandingan Studi Terdahulu dengan Relevansi 

Penelitian 

NO PENULIS, 

JUDUL, TAHUN 
TEORI METODE HASIL 

1 Ika Mayasari, 

Pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat 

sebagai upaya 

meningkatkan 

pendapatan 

keluarga, 2006. 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

kualitatif Peran dari Dinas 

Pariwisata terhadap 

keberlangsungan 

usaha warung apung 

dirasakan masih 

kurang. Peranan 

Dinas Pariwisata baru 

pada tahap pengadaan 

infrastuktur 

pelengkap seperti 

perbaikan jalan, 

pengadaan sarana 

transportasi dan 

pengadaan sarana 

telekomunikasi dan 

listrik. Peran dari 

Pemerintah Desa juga 

dirasakan masih 

minim baru sebatas 

pemeliharaan 

keamanan saja. 



2 Rimas Martiarinin, 

Strategi 

Pengembangan 

Desa Wisata 

Melalui 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Ketengger 

Baturraden, 2017 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Metode 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Strategi 

pengembangan Desa 

Wisata Ketenger 

melalui 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Ketenger Baturraden 

melakukan 

pengembangan desa 

wisata dengan 

melibatkan masyakat 

setempat. Bentuk 

kerjasama terbentuk 

antara kelompok 

organisasi, 

pemerintah, 

pengusaha maupun  

masyarakat. 

3 Muniarti, 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan 

Desa Wisata, 2008 

Pengembangan 

Desa 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Proses penyebaran 

informasi tentang 

Keputusan Bupati 

Sukoharjo tentang 

pencanangan Desa 

Wirun sebagai desa 

wisata. Semua elemen 

masyarakat telah 

berusaha untuk 

melakukan sosialisasi 

namun terkadang hal 

tersebut belum 

maksimal. Hal itu 

terbukti dari beberapa 

informan tidak 

mengetahui secara 

detail tentang 

pencanangan desa 

wisata Wirun. Dengan 

kata lain sosialisasi 

yang dilakukan 

kurang maksimal dan 

tidak memenuhi 

target yang telah 

ditetapkan, yakni 

masyarakat setempat 



mengetahui tentang 

informasi tersebut 

4 Djamhur Hamid, 

Analisis Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pemnegmbangan 

Desa Pujonkidul, 

2016 

Pengembangan 

desa wisata 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Pengembangan desa 

wisata khususnya 

pada produk olahan 

masyarakat 

Pujonkidul masih 

belum dilakukan 

secara optimal. Belum 

optimal dalam 

pemanfaatan berupa 

hasil produksi 

unggulan pada sektor 

pertanian dan 

peternakan. 

Penguatan pada 

sektor tersebut 

sebagai produksi 

utama masyarakat 

setempat dapat 

meningkatkan 

perekonomian. 

Kualitas produk 

berupa sumber daya 

manusia dan 

pembuatan makanan 

atau sovenir lebih 

ditekankan sehingga 

masyarakat mampu 

meningkatkan 

kemampuan ekonomi 

di bidang pariwisata.  

Penguatan sumber 

daya manusia 

setempat dengan 

mengajarkan 

pelatihan-pelatihan 

terkait pembuatan 

makanan (hasil 

olahan berbahan dasar 

pertanian dan 

peternakan) 



5 Arif Eko Wahyudi 

Arfianto, 

Pemberdayaan 

masyarakat dalam 

Pembangunan 

Ekonomi Desa, 

2014 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Metode 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

(sugiyono) 

Kebijakan pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo 

dalam 

memberdayakan 

masyarakat 

khususnya peternak 

bebek di Desa 

Kebonsari, 

Kecamatan Candi 

diantaranya dengan 

pemberian bantuan 

ternak dan 

memfasilitasi sarana 

dan  prasarana bagi 

peternak bebek, juga 

sebagai kepanjangan 

tangan pemerintah 

dalam membina, 

mengarahkan dan 

mengendalikan 

ternmasuk 

didalamnya membuka 

peluang pasar 

terutama luar pasar 

daerah. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2017 

2.2  Teori Pemberdayaan 

  Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), 

berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama 

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan 

seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain 

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 

Ilmu social tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh 



dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu 

yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. 5  

  Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari 

pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola 

dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya power dan 

menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. 

   Menurut Chambers, Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini 

mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people centereda”, 

participatory, empowering, dan sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas 

dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme 

untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). 

  Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dalam 

dua konsep pokok, yakni ; konsep power (“daya”) dan konsep disadvantaged 

(“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan 

menggunakan empat perspektif, yaitu: perspektif pluralis, elitis, structuralis, dan 

post-strukturalis. 

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu 

proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat 

yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif 

dengan kepentingan-kepentingan lain. Dengan kata lain, pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu 

                                                           
5 Edi Suharto, Ph. D. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Reflika Aditama. 

Bandung. Hlm 57. 



dalam bagaimana bersaing didalam peraturan (how to compete within the 

rules) 

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu 

upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elite seperti para 

pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain. Upaya 

ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya 

power dan control yang kuat dari para elite terhadap media, Pendidikan, 

partai politik, kebijakan public, birokrasi, dan parlemen. 

3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif structuralis adalah suatu 

agenda perjuangan yang lebih menantang, karena tujuan pemberdayaan 

dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan structural 

dieliminasidengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

proses pembebasan, perubahan structural secara fundamental serta 

berupaya menghilangkan penindasan structural. 

4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah 

suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Dari perspektif ini, 

pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan 

pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik 

tekan pemberdayaan pada aspek Pendidikan bukan suatu aksi. 

  Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa 

munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki 

kekuatan (powerless). Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang 

dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka: 



1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan 

pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik. 

2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan 

dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan 

kebutuhannya sendiri. 

3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat 

dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas 

berekspresi dalam bentuk budaya public. 

4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan 

meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap kelembagaan 

Pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, system kesejahteraan 

social, struktur pemerintahan, media, dan sebagainya. 

5. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan 

meningkatkan aksesbilitas dan control terhadap aktivitas ekonomi. 

6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan 

dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan 

proses reproduksi. 

  Factor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat diluar factor 

ketiadaan daya (powerless) adalah factor ketimpangan. Ketimpangan yang sering 

kali terjadi dimasyarakat meliputi:6 

                                                           
6 Zubaedi ,M.Ag., M.Pd. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif. Ar-ruzz media. Jogjakarta. Hlm 
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1. Ketimpangan structural yang terjadi diantara kelompok primer, seperti: 

perbedaan kelas seperti antara orang kaya dengan orang miskin, dan antara 

buruh dengan majikan, ketidaksetaraan gender, perbedaan ras maupun 

perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaanantara masyarakat local 

dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas. 

2. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, 

keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah gay-lesbi, isolasi 

geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan). 

3. Ketimpangan personal akibat factor kematian, kehilangan orang-orang 

yang dicintai, persoalan akibat factor kematian, kehilangan orang-orang 

yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga. 

  Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi 

program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah 

dilakukan investigasi terhadap factor-faktor yang menjadi akar penyebab 

ketidakberdayaan berkaitan dengan factor kelangkaan sumber daya atau factor 

ketimpangan, ataukah kombinasi diantara keduannya.   

  Dala elaksanakan sejumlah peran dalam pengembangan masyarakat, 

seorang aktivis dituntut mengembangkan enam keterampilan yaitu: 7 

1. Keterampilan fasilitas,  yaitu sebuah kemampuan mempraktikan Teknik-

teknik dalam membantu masyarakat untuk mengidentifikasi, 

mengembangkan , dan memenuhi kebutuhannya. 

                                                           
7 Ibid. hlm 94 



2. Kemampuan organisasi, yaitu keterampilan untuk menangani, 

mengembangkan, dan memelihara system informasi struktur kepanitiaan 

dan proses pertemuan, pelaksanaan tugas-tugas, pengembangan kebijakan, 

jadwal kerja, dan mengelola keuangan. 

3. Keterampilan strategi yang meliputi perumusan tujuan, pengembangan 

strategi, dan penilaian kemajuan. 

4. Keterampilan jaringan, yakni kemampuan dalam membentuk dan 

memelihara jaringan melalui pendekatan dengan kelompok lain dan 

individu-individu serta membangun kerja sama diantara kelompok 

kepentingan.  

5. Keterampilan komunikasi yang meliputi kemampuan mendengar dan 

menanggapi secara efektif, mengutarakan ide, dan menyampaikan pokok-

pokok pikiran. 

6. Keterampilan penelitian yang meliputi kemampuan untuk menemukan 

informasi. 

  Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan 

memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun segi social. 

Keberlanjutan ekonomi berarti tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi 

yang kuat terhadap yang lemah.8 

  Sri Widianti mengemukakan bahwa secara umum, pemerintah 

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan berbagai 

                                                           
8 Ibid. hlm 100 



macam program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya; dunia usaha dengan 

corporate social responsibility (CSR); dan OMS dengan aktivitas akar 

rumputnya.9 Jadi dengan penjelasan tersebut pemerintah sebagai pihak yang 

merumuskan program, sedangkan dunia usaha memberikan bantuan dengan 

donasi dan LSM pengawas yang menjadi pelaku pemberdayaan dan masyarakat 

menjadi objek dari pemberdayaan yang diberikan ruang dan kesempatan pada 

suatu program pemerintah, dapat dilihat pada Bagan 2.1 : 

 

Bagan 2.1 Aktor Pemberdayaan 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Sri Widayanti 2012 

  Penulis menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sri 

Widayanti untuk mengungkapkan pemberdayaan pada masyarakat desa wisata 

Olele. Menurut Sri Widayanti bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam 

suatu kelompok masyarakat terdapat dua indikator yang terdapat pada Tabel 2.1. 

 

                                                           
9 Sri Widayanti. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekata Teoritis. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 

Vol 1, No. 1, Januaru-Juni 2012 hlm 88 

Pemberdayaan 

masyarakat 

Masyarakat Dunia usaha Pemerintah 



Tabel 2.2 Teori Pemberdayaan 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Kemandirian 

Proses dimana masyarakat didorong 

untuk meningkatkan kemandirian 

dalam mengembangkan penghidupan 

mereka. 

Partisipasi 

Merubah korban menjadi pelaku 

pembangunan; meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

Sumber: Sri Widayanti 2012 



2.3 Alur Pikir Penelitian 

Bagan 2.2 Alur Pemikiran 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan peneliti Tahun 2018 

 Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pemberdayaan kepada 

kelompok sadar wisata di Desa Wisata Olele. Pemberdayaan terhadap kelompok 

sadar  dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. 

Pembentukan kelompok sadar wisata dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi 

sadar wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada 

Tahun 2016. Kegiatan sosialisasi sadar wisata menemukan hasil dengan merekrut 

30 anggota kelompok sadar wisata. 

 Kelompok sadar wisata dibentuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 

dengan sasaran mengelola Desa Wisata Olele, sehingga Desa Wisata dapat 

Pemerintah Provinsi Gorontalo 

(Dinas Pariwisata 

ProvinsiGorontalo) 

Pemberdayaan Kelompok Sadar 

Wisata 

Partisipasi Kemandirian 

1. Sosialisasi 

2. Pengelolaan 

1. Pembuatan 

Perahu 

Bottomglass 



berkembang dan menghasilkan peningkatan taraf hidup kehidupan kelompok 

sadar wisata. Kelompok sadar wisata memberikan hasil yang baik dalam 

pengembangan Desa Wisata Olele. Kelompok sadar wisata mendapatkan 

pendapatan dari kunjungan wisatawan sehingga dapat membuat perahu sebanyak 

8 unit,pembuatan perahu membantu meningkatkan fasilitas objek wisata   dalam 

efektifitas



 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Guna memudahkan penelitian dan sebagai pedoman dalam mencari sebuah 

relevansi atas tema besar yang di ambil, tentunya penulis sangat bergantung pada 

metode penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Oleh 

sebab itu, penulis dalam bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

digunakan karena lebih tepat untuk mengetahui efektivitas yang dilakukan oleh 

Pemerintah terkait pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat 

Desa Bongo dengan mengedepankan unsur pemaknaan secara diskursif atau 

verbal. Selain itu, metode penelitian yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan 

data yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode tersebut didasari pada 

pengamatan penulis untuk memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan 

pariwisata di objek wisata Olele. Metode penelitian kualitatif deskriptif yang 

dimaksud adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.1 

Seperti yang dikatakan oleh Kirk dan Miller bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.2 

Sementara itu, deskriptif diartikan oleh Isac dan Michael yang berarti: 

“Gambaran secara sistematik, fakta yang akurat dan karakteristik mengenai 

bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan 

kejadian, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif sehingga tidak 

bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, 

maupun mempelajari implikasi”3 

Selain itu, melalui metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

dilakukan pada obyek alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang 

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Kemudian dalam penelitian 

kualitatif lebih menekankan orang atau human interest sebagai instrumen utama. 

Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus berbekal teori dan wawasan 

                                                           
1 Lexy J. Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

Hal.4 
2 Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

Hal. 4 
3 Azwar Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 7 



yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.4 

Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif merujuk pada prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran secara sistematik, 

fakta yang akurat dan karakteristik pada fokus penelitiannya dengan berdasarkan 

kata-kata maupun pengalaman dalam mengamati perilaku. Berkaca pada definisi 

di atas, penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengamati bagaimana 

efektivitas pengembangan desa yang dilaksanakan pemerintah provinsi melalui 

pemberdayaan masyarakat dengan sebuah data yang berupa kata-kata dari para 

informan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Provinsi 

Gorontalo. Tepatnya pada Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone. Dipilihnya Desa 

Olele sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan yaitu : 

 Pertama, keikutsertaan masyarakat Desa Olele masih sangat kurang pada 

kegiatan kepariwisataan dikarenakan masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai 

nelayan dan sudah melekat pada kehidupan mereka.  

 Kedua, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus lebih memberdayakan 

masyarakat Desa Olele agar pengembangan desa wisata berbasis masyarakat bias 

dikatakantercapai. 

                                                           
4 Prof.  Dr.  Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: 

Alfabeta. Hlm. 8. 



3.3 Fokus Penelitian 

Seturut dengan luasnya masalah penelitian, maka penelitian harus 

mempunyai batasan masalah di dalamnya. Jika dalam penelitian kuantitatif, 

membatasi masalah dalam satu atau lebih variabel. Dalam metode penelitian 

kualitatif, batasan masalah tersebut disebut dengan fokus penelitian yang berisi 

pokok masalah yang bersifat umum. 

Jadi, fokus penelitian adalah mengamati masalah yang spesifik terlebih 

dahulu untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan sehingga dengan 

begitu hasil penelitian akan menggambarkan pokok masalah yang bersifat umum. 

Sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitian akan menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi program kebijakan pemerintah 

tentang pembangunan pariwisata dan dampak yang ditimbulkan dari 

Pembangunan pariwisata tersebut. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu 

Bagaimana efektivitas pemberdayaan kelompok sadar wisata di Desa Olele yang 

dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada tahun 2016-2017.  

3.4 Sumber Data 

Sumber data digunakan untuk memperoleh hasil yang valid dari penelitian 

yang dilakukan. Data-data tersebut digali berdasarkan sumber-sumber yang 

berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, Moleong 

mengungkapkan bahwa5 

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

                                                           
5 Lexy J. Moleong. Op. Cit. Hal. 157 



lainlain. Sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu sumber data yang 

diperoleh dari orang-orang (narasumber), dokumen, dan sumber data 

yang berasal dari peristiwa yang terjadi. Sumber data yang berasal 

dari narasumber didapatkan dengan melakukan teknik wawancara 

langsung dengan narasumber. Sedangkan data dalam bentuk 

dokumen dapat berupa data-data yang diperoleh dari instansi-

instansi.” 

Moleong kemudian menjelaskan sumber data dari data yang digunakan 

penulis yaitu kualitatif, diantaranya adalah6: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari kumpulan informasi yang 

sedang dilakukan dan didapat langsung dari subjek penelitian dengan 

mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang berupa 

kumpulan informasi dari subjek penelitian tak lepas dari penjelasan kata-

kata dari informan utama seperti data hasil wawancara secara langsung. 

Selain itu, data primer juga berasal dari kejadian-kejadian yang diamati 

secara langsung oleh penulis tentang perilaku dari subjek sebagai sumber 

informasi. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud oleh 

penulis adalah dokumentasi atau arsip yang didapat dari sumber informasi 

secara tidak langsung, baik itu yang sudah dipublikasikan maupun tidak. 

Arsip-arsip tersebut bisa berupa penelitian yang sudah dilakukan, 

peraturan daerah maupun desa dan sejumlah dokumen-dokumen yang 

menguatkan data penulis selama melakukan penelitian. 

                                                           
6 ibid 



3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui tiga metode, 

yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian ini. 

Mulai dari observasi sampai pada dokumentasi, penulis menggunakan teknik 

tersebut untuk memperoleh keabsahan data. Berikut ini adalah  penjelasan 

mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. 

3.5.1 Observasi 

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mendapat data dan informasi 

berdasarkan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis. Pengertian 

observasi dikemukakan oleh Cartwright dalam Haris yang mengartikan observasi 

sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” 

perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu 

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan 

atau diagnosis.7 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi ini merujuk pada 

pernyataan Guba dan Lincoln dalam Moleong diantaranya adalah8: 

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

                                                           
7 Haris Herdiansyah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. Hal 

131 
8 Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

Hal. 135.  



2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. 

3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data. 

4. Sering terjadi ada keraguan peneliti, jangan-jangan pada data yang 

dijaringnya ada yang “menceng” atau bias. 

5. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami 

situasisituasi yang rumit. 

6. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak 

dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 

Dengan menggunakan metode observasi, penulis dalam hal ini bermaksud 

untuk mengamati secara langsung kejadian-kejadian atau sebuah peristiwa tentang 

perilaku masyarakat Desa Olele, penulis kemudian dapat mencatat atau 

mengambil sebuah dokumentasi sebagai sumber data yang tidak ada keraguan di 

dalamnya. Oleh sebab itu, dengan menggunakan metode observasi, diharapkan 

tidak adanya keraguan dalam meneliti terkait fokus yang diambil dan dapat 

memahami situasi-situasi dalam permasalahan penelitian. 

3.5.2 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui informasi 

yang berujung pada data informan yang sudah ditentukan oleh penulis. Moleong 



mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

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

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.9 Patton dalam Moleong memaparkan jenis wawancara tersebut, di 

antaranya adalah10: 

a. Wawancara pembicaraan informal. 

b. Pendekatan menggunakan umum wawancara. 

c. Wawancara baku terbuka. 

Dalam teknik ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara  tidak  

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, dimana penulis tidak menggunakan  

pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan lengkap  untuk  

pengumpulan  datanya  dan  hanya  memuat  garis-garis  besar permasalahan  

yang  akan  ditanyakan  atau  diteliti.11Selain  itu,  wawancara  tidak terstruktur  

membantu  penulis  untuk  dekat  dengan  informan  dalam  kondisi apapun. 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik  pengumpulan  data  selain  observasi  dan  wawancara,  penulis 

menggunakan  teknik  dokumentasi.  Dokumentasi  dilakukan  dengan 

mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  memberikan  bukti  valid  berkenaan 

dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Nasution  menjelaskan  dokumentasi  adalah 

mengumpulkan  data  dengan  cara  menggali  atau  mengambil  data-data  dari 

                                                           
9 Ibid  
10 Ibid  
11 Prof. Dr. Sugiyono. 2015. Op. Cit. Hlm. 234. 



catatan,  dokumentasi,  administrasi  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  

diteliti.12 

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Alasan peneliti menggunakan teknik ini 

kemudian dipaparkan oleh Guba dan Lincoln dalam Burhan, diantaranya adalah13: 

a. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan 

mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

c. Sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

Menggunakan teknik ini, diharapkan penulis memperoleh substansi yang 

utuh dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dari data yang dikumpulkan dalam 

teknik ini dianggap mampu untuk menggambarkan situasi dan kondisi di tempat 

penelitian. Dokumentasi tersebut bisa merupakan dokumen dari bahan-bahan 

yang dipublikasikan baik berupa peraturan daerah maupun bahan-bahan dokumen 

yang mempunyai korelasi antara penelitian yang dilakukan, serta foto 

dokumentasi maupun buku serta sumber dalam website. Jenis dokumentasi 

tersebut diharapkan mampu memberikan keabsahan data yang akurat dalam 

menganalisis permasalahan yang ada. 

                                                           
12 Nasution. 2003. Metodologi Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 143. 
13 Bungin Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Hal. 217 



3.6 Teknik Penentuan informan 

Teknik penentuan informan yang digunakan oleh penulis yaitu teknik 

sampling purposive. Sugiyono mengungkapkan bahwa teknik sampling purposive 

adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya 

seseorang yang dianggap paling tahu tentang penelitian yang dijalankan. 

Kemudian peneliti membagi informan yang akan peneliti wawancarai menjadi 

dua informan seperti yang dijelaskan oleh Burhan yang terdiri dari14: 

a. Informan Kunci (Key Informan) 

Informan kunci merupakan orang yang pertama membuka sumber masalah 

dan dapat menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Informan 

kunci adalah orang yang banyak mengetahui permasalahan terkait objek 

penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Pemerintah 

Gorontalo dan pengurus objek wisata religious bongo 

 

b. Informan Pendukung 

Informan pendukung merupakan orang yang mengetahui tentang fokus 

permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Informan ini bisa diperoleh di 

wilayah penelitian yang dilakukan. 

Dari penjelasan mengenai teknik penentuan informan yang terbagi menjadi dua 

bagian. Peneliti kemudian memilih informan yang sekiranya cenderung dapat 

                                                           
14 Burhan Bungin. Op. Cit. 77. 



memberikan informasi dan data kepada peneliti terkait dengan penelitian ini. yang 

menjadi informan pendukung pada penelitian ini adalah pihak swasta dan 

masyarakat desa Bongo. 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

1 Dr. Ir Nancy 

Lahay, MP 

Kepala Dinas Pariwisa Provinsi 

Gorontalo 

Informan Kunci 

2 Supriatno 

Kusnadi, S.ST, 

M. SC 

Kepala Bidang Destinasi 

pariwisata Dinas Pariwisata 

Provinsi Gorontalo 

Informan Kunci 

3 Tiyong Mahmud Ketua Pengurus Wisata Olele 

POKDARWIS 

Informan Kunci 

4 Amin Yunus Penduduk Setempat Informan 

Pendukung 

 Lily Dama Penduduk Setempat Informan 

Pendukung 

5 Muhlis Biya Penduduk Setempat Informasi 

Pendukung 

6 Chalid Ichsan Penduduk Setempat Informasi 

Pendukung 

Sumber: diolah Peneliti 2018 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah teknik analisis data 

kualitatif. Pada umumnya, teknik kualitatif berupa kata-kata bukan berdasarkan 

angka-angka seperti kuantitatif. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah 

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, 

pita rekaman) dan biasanya “diproses” sebelum siap digunakan (melalui 



pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif 

tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai 

alat bantu analisis.15 

 Menurut Miles dan Huberman, kagiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu16: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data 

berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung atau selama pengumpulan data. Hal ini berkaitan dengan hasil 

wawancara yang dihasilkan dan kemudian dipilah-pilah sebagai data yang 

berfokus pada penelitian ini yakni hasil kebijakan dalam Pemberdayaan kelompok 

sadar wisata di Desa Olele yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi 

Gorontalo.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang 

                                                           
15 Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT Refika 

Aditama. Hal. 339 
16 Ibid  



sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah 

mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian 

data-data tersebut. Hasil pengumpulan data baik itu dari wawancara, dokumentasi 

maupun observasi kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah dan fokus 

penelitian. 

c. Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisi terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika 

kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. 

Kemudian dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang lebih terperinci. 

Dari pernyataan di atas tentang analisis kualitatif yang dipaparkan, peneliti 

kemudian akan menggunakan analisis data model interaktif, dimana rangkaian 

tiga kegiatan analisis dan pengumpulan data merupakan siklus dan interaktif. 

peneliti akan bergerak di antara kegiatan reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan selama pengumpulan data. Adapaun analisis data dengan pendekatan 

tersebut, dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini. 



 

Gambar 3.1 

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi, 2009. 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum kondisi sosial 

dari objek yang diteliti, yakni mengenai lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi 

Gorontalo dan Desa Wisata Olele. Peneliti akan menyajikan tentang profil dinas 

dan desa wisata, program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan operasional 

lembaga. Peneliti mencoba memilah dan memilih informasi mengenai Dinas 

Pariwisata Provinsi Gorontalo dan Desa Wisata Olele dengan bahasan yang paling 

relevan dengan tema dan focus penelitian. 

4.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Gorontalo  

  Desa olele merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bone 

Bolango yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, yang merupakan pemekaran 

dari wilayah Kabupaten Gorontalo, dan berbatasan wilayah secara langsung 

dengan Kota Gorontalo yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo, 

dengan kondisi demikian, maka keberadaan dan perkembangan Kabupaten Bone 

Bolango tidak dapat dipisahkan dari kondisi karakteristik dan perkembangan 

Provinsi Gorontalo. Dalam kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan, maka 

informasi tentang kondisi karakteristik wilayah Provinsi Gorontalo merupakan 

informasi penting yang perlu diketahui dan dianalisa terutama kaitannya dengan 

dukungan terhadap perkembangan kegiatan kepariwisataan di kabupaten Bone 

Bolango.  

 



4.1.1 Sejarah Provinsi Gorontalo 

Sebelum masa penjajahan Belanda, Gorontalo terdiri dari beberapa kerajaan yang 

diatur menurut hokum adat ketatanegaraan Gorontalo dan tegabung dalam ikatan 

kekeluargaan yang disebut “Pohalaa”, pada saat itu, terdapat 5 Pohalaa yaitu (1) 

Pohalaa Gorontalo, (2) Pohalaa Limboto, (3) Pohalaa Bone, (4) Pohalaa Bolango 

(tahun 1962 diganti Boalemo, dan (5) Pohalaa Atinggola.1 

Gorontalo mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 23 Januari Tahun 1942 

yang diwakili oleh pahlawan daerah Gorontalo yang menjadi pahlawan nasional 

yaitu Nani Wartabone. Terinspirasi dengan semangat 23 Januari 1942, maka pada 

tanggal 23 januari 2000, Dr Nelson Pomalingo dan sejumlah aktivis mewakili 

rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 

Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo terlepas dari Provinsi Sulawesi Utara. 

Secara definitive Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo ditetapkan sebagai 

sebuah Provinsi baru melalui Undang-undang No. 38 Tahun 2001 yang 

merupakan Provinsi ke-32. 

4.1.2 Luas Wilayah dan Letak Geografis 

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12,215,44 km² atau sekitar 0.64% dari 

luas Indonesia yang terletak antara antara 0°19’ - 1°15’ Lintang Utara dan 121°23’ - 

123°43’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

• Sebelah Utara : Laut Sulawesi 

• Sebelah Selatan : Teluk Tomini 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik, “Gorontalo Dalam Angka”, 2010, sekilas tentang Gorontalo. 



• Sebelah Timur  : Provinsi Sulawesi Utara 

• Sebelah Barat  : Provinsi Sulawesi tengah 

4.1.3 Administrasi Pemerintahan 

Provinsi Gorontalo terbagi ke dalam 5 Kabupaten dan 1 kota, masing-masing 

dengan luas wilayah, jumlah kecamatan, dan jumlah desa/kelurahan seperti tersaji 

pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo 

NO 
KABUPATEN/

KOTA 

LUAS WILAYAH 
KECAMATAN DESA KELURAHAN 

km² Persen 

1 Boalemo 2.563,36 21% 7 86 - 

2 Gorontalo 2.124,60 17% 19 191 14 

3 Pohuwato 4.224,31 35% 13 101 3 

4 Bone Bolango 1.984,31 16% 18 160 5 

5 Gorontalo Utara 1.230,07 10% 11 123 - 

6 Kota Gorontalo 64,79 1% 9 - 50 

Provinsi Gorontalo 12.191,44 100% 77 661 72 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017 

Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah 

paling besar di Provinsi Gorontalo yaitu 4.224,31 km² atau 35% dari total luas 

wilayah Provinsi Gorontalo. Kabupaten yang memiliki luas wilayah paling kecil 

adalah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu hanya sekitar 10% dari total luas 

wilayah Provinsi Gorontalo, dengan jumlah Kecamatan mencapai 11 Kecamatan. 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo memiliki kemiripan yaitu 



memiliki luas wilayah masing-masing sekitar 16% dari total wilayah Provinsi 

Gorontalo dengan jumlah Kecamatan masing-masing 19 Kecamatan. 

4.1.4 Kependudukan 

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 

1.150.765 jiwa, terdiri dari 576.482 jiwa penduduk laki-laki dan 574.283 jiwa 

penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 dan 

2014, ertumbuhan penduduk rata-rata pertahun adalah sebesar 1,1%, dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. tingkat laju pertumbuhan penduduk ini masih berada dibawah 

tingkat laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang sebesar 1,5%. 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo 

2016 

Kabupaten/Kota 
Jenis Kelamin 

Jumlah Sex Ratio 
Laki-laki Perempuan 

Kab. Boalemo 78.117 75.891 154.008 102,93 

Kab. Gorontalo 186.388 186.468 372.856 99,96 

Kab. Pohuwato 76.202 74.183 150.385 102,72 

Kab. Bone 

Bolango 77.805 77.433 155.238 100,48 

Kab Gorontalo 

Utara 56.589 55.235 111.824 102,45 

Kota Gorontalo 11.381 105.073 206.454 96,49 

2016 567.482 574.283 1.150.765 100,38 

2015 567.695 565.542 1.133.237 100,38 

Sumber: Badan Pusat statistic Tahun 2017 



Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa sex ratio penduduk Provinsi Gorontalo tahun 

2016 adalah sebesar 100,38. Angka ini menunjukan bahwa jumlah penduduk 

perempuan di Provinsi Gorontalo adalah 1% lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah penduduk laki-laki. Nilai sex ratio ini adalah sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan sex ratio penduduk Indonesia secara nasional pada tahun 

yang sama yaitu sebesar 101. 

4.1.5 Mata Pencarian Penduduk 

Dilihat dari struktur matapencaharian penduduknya, nampak bahwa kegiatan 

pertanian di Gorontalo merupakan kegiatan usaha yang dominan dibandingkan 

dengan sektor lainnya. Sebanyak 155.465 orang atau sekitar 48% dari jumlah 

penduduk yang bekerja, adalah bekerja di sektor pertanian, termasuk di dalamnya 

kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, yang bekerja di sektor industri masih 

relatif sedikit yaitu hanya sekitar 8% dari jumlah penduduk yang bekerja. 

Perdagangan dan jasa-jasa merupakan sektor lapangan kerja kedua terbesar yaitu 

masing-masing 16% dan 13%. Secara rinci, gambaran tentang struktur 

matapencaharian penduduk di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk 

No Lapangan Kerja/Usaha Jumlah Persen 

1 
Pertanian, kehutanan, perburuan, 

dan perikanan 
155.465 48% 

2 Pertambangan dan penggalian 4.545 1% 

3 Industry/manufacturing 26.265 8% 

4 Listrik, gas dan air minum 2.085 1% 

5 Bangunan kontruksi 12.560 4% 



6 
Perdagangan besar, eceran, dan 

rumah makan 
52.605 16% 

7 
Angkutan, pergudangan, dan 

komunikasi 
24.030 7% 

8 
Keuangan, asumsi, usaha 

persewaan 
3.000 1% 

9 Jasa-jasa 43.070 13% 

Jumlah 

323.265 100% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017 

4.2 Desa Wisata Olele 

Sesuai dengan sebutannya, Taman Laut Olele terletak di Desa Olele, 

Kecamatan Kabila Bone, kira-kira 40 Menit perjalanan darat dari Kota Gorontalo, 

dan 15 Menit perjalanan laut dengan menggunakan speedboat dari pelabuhan di 

Kota Gorontalo. 

Taman bahwah laut Olele merupakan wilayah laut, oleh karena itu 

tanggungjawab pengelolaannya berada di bawah Kementerian Pariwisata dan 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gorontalo. Kawasan ini masuk 

dalam kategori Desa Wisata yang ditetapkan pemerintah Provinsi Gorontalo 

sebagai Desa berbasis masyarakhat. 

Jenis-jenis daya tarik Taman bawah Laut Olele adalah berupa bebagai 

jenis Terumbu Karang yang sangat menarik, dan biota laut yaitu berbagai jenis 

ikan karang dan biota laut lainnya seperti bintang laut. Kondisi ekosistem terumbu 

karang di daerah konservasi ini masih tergolong sangat bagus. Untuk 



mempertahankan keindahan alam bawah laut Olele, pada saat ini telah terbentuk 

kelompok masyarakat pengawas yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 

pada Tabel 4.2. Selain melakukan pengawasan, tugas kelompok masyarakat ini 

adalah memungut retribusi wisatawan yang melakukan penyelaman (diving). 

Tabel 4.4 Anggota Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Olele 

No Nama Usia L/P Alamat Keterangan 

1 Tiyong Mahmud 32 L Desa Olele Nelayan 

2 Eman Launuhu 43 L Desa Olele Nelayan 

3 Nince Hamzah 28 P Desa Olele Wirausaha 

4 Idris Ismail 41 L Desa Olele Wirausaha 

5 Sri Nangsih 

pakaya 
22 P Desa Olele Wirausaha 

6 Yusuf Mahmud 29 L Desa Olele Nelayan 

7 Ripin Mohi 43 P Desa Olele Wirausaha 

8 Mohamad Kama 37 L Desa Olele Nelayan 

9 Lilis Rahman 34 P Desa Olele Wirausaha 

10 Misra Maji 42 P Desa Olele Wirausaha 

11 Resman Lanuha 40 L Desa Olele Nelayan 

12 Undeng Amu 27 L Desa Olele Nelayan 

13 Sarniwati Ishak 47 P Desa Olele Wirausaha 

14 Ismet Amu 26 L Desa Olele Nelayan 

15 Yuman Hamzah 26 L Desa Olele Nelayan 

16 Reynaldi A. 

Kanu 
31 L Desa Olele Nelayan 

17 Iron Adam 42 L Desa Olele Nelayan 

18 Guntur Amu 37 L Desa Olele Nelayan 



19 Maryam Daud 39 P Desa Olele Wirausaha 

20 Melin Habunge 30 P Desa Olele Wirausaha 

21 Leo Febrianto 

Igirisa 
31 L Desa Olele Nelayan 

22 Rosna Mahmud 43 P Desa Olele Wirausaha 

23 Lini Tagoi 31 P Desa Olele Wirausaha 

24 Rasi Amu 58 P Desa Olele Wirausaha 

25 Romin Pakaya 31 L Desa Olele Nelayan 

26 Liyan Launuhu 36 P Desa Olele Wirausaha 

27 Elen Ahmad 41 P Desa Olele Wirausaha 

28 Nino Habunge 47 P Desa Olele Wirausaha 

29 Kartin Kama 35 P Desa Olele Wirausaha 

30 Wanto Mohi 28 L Desa Olele Nelayan 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango 

 Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kelompok masyarakat Desa Wisata 

Olele terdiri dari 30 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. 

Pengelolaan di Desa Wisata Olele diperankan oleh kelompok masyarat yang 

disebut POKDARWIS. Peran dari POKDARWIS berupa pelayanan yang 

diberikan kepada wisatawan Desa Wisata Olele, pelayanan yang diberikan berupa 

tour guide, penyediaan perahu bottom glass, penyediaan alat snorkeling, dan 

diving. 

 Berdasarkan informasi yang ditemukan peneliti terhadap masyarakat 

setempat, wisatawan domestic maupun mancanegara yang datang berkunjung 

sangat banyak dengan komposisi 50% wisatawan domestic dan 50% wisatawan 

mancanegara. 



 Fasilitas utama yang dibutuhkan untuk diving adalah perahu ketamaran 

atau perahu bottom glass, yang dapat menjadi fasilitas untuk wisatawan yang 

berkeinginan untuk diving. Perahu ketamaran ini diberikan oleh Pemerintah 

Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam 

Program Pengembangan Destinasi Wisata. 

 Untuk tempat istrahat atau bersantai menikmati suasana pantai yang indah, 

wisatawan dapat menikmati dua buah gazebo yang diberikan oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango tanpa membayar sewa 

untuk memakai tempat. 

Tabel 4.5 Bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2016 

Fasilitas Jumlah Keterangan 

Perahu Ketamaran 

(Bottom Glass) 
2 Provinsi Gorontalo 

Gazebo 2 Kabupaten Bone Bolango 

Kamar Mandi 3 Provinsi Gorontalo 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 

Pada table 4.3 menjelaskan bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo untuk meningkatkan fasilitas objek wisata pemerintah yang dapat 

dikelola oleh masyarakat sendiri. 



BAB V 

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA 

WISATA OLELE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016-2017 

Sebagaimana uraian dalam bab-bab sebelumnya bahwa kebijakan 

pemerintah Gorontalo untuk mengubah status Desa Olele menjadi Desa Wisata 

Olele adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut melalui 

peningkatan dan pemanfaatan daya tarik objek wisata yang dimilikinya. 

5.1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Kebijakan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Desa Olele 

dituangkan dalam bentuk program dan pendanaannya baik yang bersumber dari 

APBN maupun APBD. Bantuan program tersebut dilakukan sejak tahun 2016 

sampai dengan tahun 2018 sebagaimana ditunjukan pada tabel 5.1: 

Tabel 5.1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo 

di Objek Wisata Olele Tahun 2016-2017 

NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
APBN APBD 

TAHUN 

2016 2017 

1 Program 

pengembangan 

destinasi 

pariwisata, 

kegiatan 

sosialisasi sadar 

wisata dan sapta 

pesona 

  

220.000.000 250.000.000 

2 Program 

peningkatan tata 

kelola dan 

pemberdayaan 

  

  

 

51 



masyarakat, 

kegiatan 

sosialisasi sadar 

wisata dan sapta 

pesona 

3 Program 

peningkatan 

SDM 

pariwisata, 

kegiatan 

sosialisasi sadar 

wisata dan sapta 

pesona  

  

 175.000.000 

4 Program 

pengembangan 

destinasi 

pariwisata, 

kegiatan 

penataan obyek 

wisata 

(pengadaan 

perahu 

ketamaran dan 

alat snorkeling) 

  

200.000.000  

5 Program 

pengembangan 

destinasi, 

kegiatan 

pembangunan 

Dive Center dan 

pengadaan alat 

  

 700.000.000 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2018 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan 

yang dilakukan adalah ditujukan untuk peningkatan SDM dan juga untuk fasilitas 

obyek wisata. Dalam program pengembangan yang dijalankan Pemerintah 

Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menjadi pelaku dalam 

pelaksanaan program tersebut. 



Program pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan Dinas 

Pariwisata Provinsi Gorontalo, kegiatan sosialisasi sadar wisata yaitu kegiatan 

sosialisasi dalam melindungi potensi yang dimiliki masyarakat Desa Wisata Olele 

dan melestarikannya yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan. 

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa 

Wisata Olele dalam pengembangan desa wisata yang mereka miliki. 

 Kegiatan pembinaan SDM Pramuwisata dalam program peningkatan 

SDM pariwisata yaitu pelaksana program melatih masyarakat yang ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan untuk menjadi tour guide di Desa Wisata Olele, agar 

masyarakat dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dengan memberikan 

pelayanan yang baik terhadap wisatawan dapat memberikan tanggapan positif 

terhadap objek wisata yang dikunjungi. 

Kegiatan penataan objek wisata dilaksanakan dengan memberikan fasilitas kepada 

kelompok sadar wisata untuk mengelola dan membantu kegiatan atraksi 

pariwisata. Fasilitas yang dimaksud yaitu perahu ketamaran (bottomglass boat), 

dan alat snorkeling. Pemberian fasilitas dari Pemerintah Provinsi Gorontalo 

bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola kegiatan 

kepariwisataa di Desa Wisata Olele, sehingga kelompok sadar wisata dapat 

menghasilkan pendapatan untuk melestarikan objek wisata. 

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melakukan pembangunan fasilitas 

Dive center yang memungkinkan wisatawan untuk melakukan diving atau 

menyelam di Taman Laut Olele. Masyarakat mendapatkan pelatihan menyelam 



dan diberikan lisensi untuk menyelam, 3 orang di Desa Olele mendapatkan 

pelatihan tersebut. 

5.2 Partisipasi Kelompok Sadar Wisata 

Desa Wisata Olele yang memiliki potensi taman laut bahari yang indah 

dan dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan dari Provinsi Gorontalo. 

Pemasaran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan melalui pameran dan festival-festival pariwisata. 

Desa Wisata Olele adalah destinasi wisata yang menjadi sasaran para 

wisatawan domestic maupun mancanegara. Wisatawan dengan tujuan dan 

kemauan untuk menyelam dan menikmati alam bawah laut Olele. Masyarakat 

Desa Wisata Olele mempunyai peran penting dalam pelayanan terhadap 

wisatawan yang berkunjung.  

Dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berupa perahu, 

toilet dan kamar ganti, dan alat selam (Gambar 5.1) memberikan modal terhadap 

kelompok masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan membantu dalam 

kegiatan atraksi pariwisata di objek tersebut. 

 

 



Gambar 5.1 Bantuan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 

 

PERAHU KETAMARAN 

(BOTTOMGLASS BOAT) 

 

ALAT SELAM 

 

KAMAR GANTI 

 

PEMASANGAN LAMPU JALAN 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2016 

Bantuan dari pemerintah memberikan kesempatan terhadap masyarakat 

untuk mengelola dan memperkenalkan potensi yang dimiliki. Wisatawan yang 

berkunjung dapat menikmati objek wisata sekaligus menikmati atraksi yang 

dilakukan secara langsung. 



Pemberian bantuan terhadap masyarakat Desa Wisata Olele oleh 

Pemerintah Provinsi Gorontalo bertujuan untuk pengembangan destinasi wisata 

agar kunjungan wisatawan dapat meningkat sehingga memberikan keuntungan 

terhadap objek wisata yang dikembangkan. Desa Olele menjadi Desa Wisata yang 

berkembang dan dapat dilihat dari (Tabel 5.2) kunjungan wisatawan domestic 

maupun mancanegara yang meningkat dari tahun ke tahun.  

Tabel 5.2 Kunjungan wisatawan Desa Wisata Olele Tahun 2017 

Bulan Domestik/Mancanegara Jumlah Kunjungan 

Januari 532/40 572 

Februari  621/54 675 

Maret 503/0 503 

April 517/0 517 

Mei 678/52 730 

Juni 456/78 534 

Juli 571/41 612 

Agustus 309/47 356 

September 568/53 621 

Oktober 457/31 488 

November 507/48 555 

Desember 2.341/43 2.384 

Jumlah 136.694 

Sumber: Dinas Pariwisata Kaupaten Bone Bolango 2017 

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 

mencapai 136.694 jiwa, yang terdiri dari 135.606 wisatawan domestic dan 1.088 



wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 lebih 

meningkat dari tahun 2016 pada Tabel 1.1, peningkatan kunjungan wisatawan 

dapat dikatakan berhasil oleh data diatas yang diperoleh penulis dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bone Bolango. 

Desa wisata yang menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas atau 

perkembangan desa wisata untuk peningkatan taraf hidup masyarakat setempat 

harus didukung oleh upaya masyarakat desa sendiri. Upaya masyarakat desa akan 

membantu dalam perkembangan objek wisata dengan tujuan untuk mengurangi 

kebutuhan sumber daya manusia yang masih kurang dalam pengelolaan Desa 

Wisata Olele. 

Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Desa Olele menjadi Desa 

Wisata dengan sasaran masyarakat setempat dapat mengikuti kegiatan 

kepariwisataan dan mengelola secara langsung objek wisata yang mempunyai 

potensi tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan masyarakat dapat 

melindungi dan melestarikan potensi yang dimiliki Desa Olele sehingga 

keamanan dan kebersihan desa akan terjaga.  

Desa Wisata Olele dikelola langsung oleh masyarakat Desa Wisata Olele 

dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan dalam 

pengelolaan objek wisata tersebut, pemerintah membentuk kelompok sadar wisata 

(POKDARWIS) dan menjadi organisasi pemerintah dalam mengelola Desa 

Wisata Olele. Kelompok sadar wisata mempunyai 30 anggota dan di ketuai oleh 

Tiyong Hassan. Seluruh anggota kelompok sadar wisata berasal dari Desa Olele 



sendiri. Kelompok sadar wisata mempunyai fasilitas yang diberikan oleh 

Pemerintah Provinsi Gorontalo berupa Alat snorkeling, pelampung dan perahu 

ketamaran (Bottomglass boat) pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.3 Bantuan Fasilitas Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 

Fasilitas Jumlah Harga 

Alat Snorkling 20 Rp. 15.000 

Pelampung 20 Rp. 5000 

Perahu Ketamaran 

(Bottomglass boat) 

2 Rp.100.000 

Alat Selam (diving) 5 Rp. 900.000 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2016 

Bantuan dari Dinas Pariwisata melalui kegiatan penataan objek wisata 

dengan memberikan Desa Wisata Olele fasilitas untuk wisatawan sehingga para 

wisatawan bisa menikmati keindahan taman laut Olele. Fasilitas berupa alat 

snorkeling, pelampung, perahu, dan alat selam harus disewa oleh wisatawan 

dengan biaya yang sangat terjangkau seperti yang dijelaskan didalam tabel 5.2. 

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dikelola oleh 

kelompok sadar wisata Desa Wisata Olele, peminjaman alat-alat untuk menikmati 

taman laut Olele disediakan di pos kelompok sadar wisata. Pendapatan dana 

penyewaan dari fasilitas tersebut dimasukan ke tabungan kelompok sadar wisata 

dengan tujuan mengembangkan Desa Wisata Olele. 



Setiap anggota kelompok sadar wisata berperan aktif dalam pengelolaan 

Desa Wisata Olele, sehingga wisatawan yang datang sangat menghargai 

pelayanan dan keramahan masyarakat Desa Olele. Kebersihan daerah pesisir 

pantai Desa Wisata Olele sangat terawat dan bersih dikarenakan masyarakat 

setempat aktif dalam menjaga kebersihan desa, terbukti dari peningkatan 

kunjungan wisatawan dari tahun 2016 sampai 2017. 

5.3 Kemandirian Kelompok Sadar Wisata Desa Olele 

Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti 

bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, 

bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka.1 

Penetapan Desa Olele menjadi Desa wisata bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat desa, sehingga memberi lapangan pekerjaan atau 

peluang usaha untuk masyarakat desa. Desa Wisata Olele dikelola langsung oleh 

masyarakat Desa Olele dan berada dibawah tanggungjawab Dinas Pariwisata 

Provinsi Gorontalo, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dari tahun 

                                                           
1 Edi Suharto, Ph.D. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat. PT Refika Aditama. 

Bandung. Hlm 58 



sebelumnya. Pada Tabel 5.3 dapat dilihat presentase pekerja pada Desa Olele pada 

Tahun 2016. 

Tabel 5.4 Pekerja di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bonebolango, 

Provinsi Gorontalo Tahun 2017 

NO DESA BEKERJA 
TIDAK 

BEKERJA 

JUMLAH 

ANGKATAN 

KERJA 

PEKERJA 

TERHADAP 

ANGKATAN 

KERJA 

1 Huangobotu 424 109 533 79.55 % 

2 Molutabu 558 72 630 88.57 % 

3 Oluhuta 358 134 424 84.43 % 

4 Botubarani 336 31 367 91.55 % 

5 Biluango 447 120 567 78.83 % 

6 Modelomo 183 52 235 77.87 % 

7 Botutonuo 132 79 211 62.56 % 

8 Olele 340 101 441 77.09 % 

9 Bintalahe 192 23 215 89.30 % 

Kecamatan Kabila 

Bone 
2970 721 3623 81.30 % 

Sumber: Badan pusat statistic 2017 

Pada Tabel 5.3 tercatat pada Tahun 2016 Desa Olele memiliki 441 orang 

yang tergolong angkatan pekerja, 340 orang tercatat dalam status bekerja dan 101 

orang tercatat tidak mempunyai pekerjaan. Angka diatas menjelaskan bahwa 33% 

dari masyarakat Desa Olele tidak memiliki pekerjaan, angka yang sangat besar 

sehingga menunjukan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Menariknya 

tingkat pengangguran di Desa Olele lebih meningkat dari tahun 2015 sebelumnya 



dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tercatat presentase pekerja yang tergolong bekerja di 

Desa Olele tidak meningkat dari tahun sebelumnya dan presentase tidak bekerja 

bertambah dikarenakan jumlah angkatan pekerja yang bertambah, sehingga 

meningkatkan presentase pengangguran di Desa Olele sebesar 1%.  

Menurut Jim Ife, empowerment means providing people with the 

resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to 

determine their own future, and to participate in and affect the life of their 

community (pemberdayaan artinya memberikan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan 

mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan 

mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.2 Pemberian sumber daya, 

kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan menjadi arti pemberdayaan, 

pelaksanaan pemberdayaan seharusnya dapat menurunkan angka pengangguran di 

Desa Olele, dengan menetapkan Desa Olele menjadi Desa Wisata seharusnya 

dapat membantu hal tersebut, akan tetapi penjelasan pada Tabel 5.3 

memperlihatkan bahwa peningkatan pekerja tidak menemui hasil yang bagus.  

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Olele pengelolaan Desa 

Wisata Olele oleh kelompok sadar wisata tidak menemukan hasil positif, 

dikarenakan kurangnya komunikasi antara kelompok sadar wisata dan Kepala 

Desa Olele. Pendapatan yang diperoleh oleh kelompok sadar wisata melalui 

wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Olele tidak transparan dan pihak desa 

                                                           
2 Dr. Zubaedi ,M.Ag., M.Pd. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif. Ar-ruzz media. Jogjakarta. 
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tidat mendapatkan laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran dari kunjungan 

wisatawan di Desa Olele. 

Kepala Desa Olele tidak mendapatkan hasil dari penetapan desa dari Desa 

Olele menjadi Desa Wisata Olele, sehingga kepala desa tidak dapat meningkatkan 

potensi desa, kebersihan desa, dan fasilitas Desa Wisata. Kepala Desa 

mengharapkan pelaporan keuangan dari kelompok sadar wisata agar Kepala Desa 

dapat memberikan arahan untuk pengembangan desa, akan tetapi kelompok sadar 

wisata lebih memfokuskan peningkatan terhadap pelayanan kepada wisatawan 

yang datang dengan membelanjakan keuntungan dari pendapatan Desa Wisata 

seperti membeli bahan untuk pembuatan perahu dan belanja alat selam. 

Kelompok sadar wisata mengembangkan potensi Desa Wisata Olele 

dengan meningkatkan atau memperbanyak perahu ketamaran sebanyak 8 unit. 

Jumlah keseluruhan perahu ketamaran berjumlah 10 pada tahun 2017.  

5.4 Dampak Perubahan Status Desa Olele Menjadi Desa Wisata 

Melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Olele, desa tersebut 

banyak mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga keadaan 

ini memacu pembangunan infrastruktur. Bantuan sarana prasarana lainnya 

memberikan dampak peningkatan social dan ekonomi masyarakat setempat, 

meskipun berdasarkan analisis dan survei lapangan hal ini belum dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Secara ringkas dapat 

dilihat pada table dibawah ini:  



Tabel 5.5: Kondisi Masyarakat Olele Sebelum Dan Sesudah Penetapan 

Menjadi Desa Wisata 2017 

Identifikasi Masalah Kondisi Sebelum Kondisi Sesudah 

Pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya 

pelestarian lingkungan 

Masyarakat sekitar 

Kawasan bersikap apatis 

(acuh tak acuh) terhadap 

kegiatan pelestarian yang 

berbasis masyarakat 

Masyarakat konsisten 

terhadap pelestarian 

terumbu karang dengan 

membentuk kelompok 

pengawas 

Kondisi social, ekonomi 

masyarakat terhadap 

pengembangan Desa 

Wisata 

Sebelumnya kondisi 

social dan ekonomi 

masyarakat masih sangat 

terbatas dan ekonomi 

masyarakat masih sangat 

terbatas pada kebutuhan 

sehari-hari, dimana 

pengelolaan potensi desa 

hanya berorientasi 

nelayan tradisional. 

Kondisi desa masih 

sangat minim dengan 

sarana dan prasarana 

Desa Olele banyak 

mendapat perhatian dari 

pemerintah pusat dan 

daerah. Keadaan ini 

memacu pembangunan 

infrastruktur serta 

bantuan sarana prasarana 

lainnya yang memberikan 

dampak peningkatan 

social, ekonomi 

masyarakat setempat. 

(meski belum sejahterah) 

Pembagian zonasi 

pengelolaan pada sekitar 

Kawasan perairan Olele 

berbasis konservasi 

Masyarakat masih belum 

memahami tentang 

pentingnya aturan-aturan 

pengelolaan dengan 

system zonasi sehingga 

seringkali masyarakat 

sekitar Kawasan 

melakukan pengrusakan 

dan illegal fishing di 

sekitar Kawasan yang 

sudah ditetapkan sebagai 

zona inti, zona 

pemanfaatan terbatas dan 

zona penangkapan dan 

lain-lain. 

Masyarakat sendiri yang 

menentukan zonasi serta 

Kawasan 

pemanfaatannya melalui 

peraturan desa, sehingga 

pada zona-zona tertentu 

masyarakat sendiri yang 

melakukan pengawasan 

agar tidak terjadi 

pelanggaran baik dari 

dalam Kawasan maupun 

dari luar Kawasan 

(kelompok masyarakat) 

Sumbe:Hasil olahan penulis 2018



 

 



 

BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

Pemberdayaan masyarakat Desa WIsata Olele adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta jajarannya di daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Olele melalui objek wisata yang 

dimilikinya. 

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan ditujukan untuk memberi 

kemampuan kepada masyarakat Desa Olele untuk menjadi mandiri, maju, dan 

sejahterah dan juga untuk meningkatkan fasilitas objek wisata yang ada. 

Bantuan pemberdayaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan 

kemampuan SDM dalam aspek manajemen pengelolaan objek wisata, 

peningkatan pengelolaan pelayanan untuk menambah daya tarik wisata. 

Dengan adanya upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah dengan dukungan masyarakat maka telah terjadi perubahan beberapa 

aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Olele 

Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya angka kunjungan wisata dan 

turunnya angka pengangguran berhubung terserapnya tenaga kerja pengangguran 

ke bidang-bidang usaha masyarakat setempat. 
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Disamping itu kesadaran masyarakat terhadap kepentingan sector 

pariwisata telah mendorong masyarakat Desa Olele untuk menjaga lingkungan 

dalam hal kebersihan, keamanan, dan kelestarian alam serta keindahan objek-

objek wisata. 

Pengelolaan Desa Wisata Olele dilaksanakan dengan sangat baik, akan 

tetapi komunikasi antara pihak kelompok sadar wisata dan pihak desa olele atau 

Kepala Desa tidak terjalin dengan baik sehingga pendapatan yang didapat dari 

objek wisata tidak dapat dirasakan oleh masyarakat lain. 

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

Gorontalo masih berupa pengadaan sarana dan prasarana, belum ada pengawasan 

langsung dari pemerintah untuk pengembangan Desa Wisata secara menyeluruh. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pemerintahan Provinsi dan aparatnya didaerah bersinergi dalam mengelola 

desa wisata secara berkesinambungan. 

2. Proses promosi tentang potensi wisata Desa Olele lebih seleksi baik secara 

domestic maupun mancanegara. 

3. Kesadaran masyarakat Desa Wisata Olele perlu ditingkatkan untuk menjaga 

lingkungan sebagai upaya meningkatkan daya tarik objek-objek wisata. 



4. Event wisata agar lebih sering dilakukan di Desa Wisata Olele. 

5. Perlu kebijakan untuk menghidupkan usaha-usaha informal seperti usaha 

kuliner dan lain-lain untuk menambah daya tarik Desa Wisata Olele. 
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