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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang 

melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma 

baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development 

paradigma) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan 

segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha 

pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil 

dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara 

global. Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis 

masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan 

penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat 

terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat 

terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan 

masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu 

komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang 

terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (Sastrayuda, 2010). 

Pentingnya partisipasi dalam pembangunan pariwisata memberikan arti bahwa 

segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik 

investor luar, harus melibatkan warga (Bryson, 2007). Dalam proses pembangunan 

ekonomi di wilayah pedesaan warga hendaknya tidak saja dijadikan objek, melainkan 

sebagai subyek dalam menentukan arah perkembangan masyarakat, sehingga jika warga 

masyarakat menolak investasi yang masuk, maka pemerintah juga tidak dapat memaksakan 

kehendaknya (Raharjana, 2010). 

Pembangunan pariwisata juga diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat 

lokal, karena masyarakat memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi obyektif 

wilayahnya, sehingga dalam pengembangan pariwisata diperlukan pendekatan terhadap 

masyarakat setempat sebagai suatu model pendekatan perencanaan partisipatif. Community 

Based Tourism (CBT) sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan 

meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru 
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pembangunan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Community Based Tourism (CBT) 

bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi para 

investor, namun lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat setempat 

(Hadiwijoyo, 2012). 

Gunung Bromo merupakan tujuan destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Gunung ini memiliki keunikan dan keindahan yang sangat menarik. Sehingga banyak 

wisatawan yang datang untuk mengunjungi objek wisata ini. Wistawan biasanya ramai 

pada bulan kesepuluh tepatnya pada bulan kasada (bulan September-November) untuk 

menyaksikan festifal kasada tahunan yang dilakukan oleh suku tengger. Gunung Bromo 

terletak di empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten 

Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Wisata Gunung Bromo 

memiliki empat pintu masuk yaitu dapat melewati Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo, 

Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan, Desa Tumpang Kabupaten Malang, dan Desa Burno 

Kabupaten Lumajang. Status Gunung Bromo masih aktif sehingga menarik untuk 

dikunjungi. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukiman laut. 

Kawah Gunung Bromo memiliki garis tengah ± 800 meter (utara-selatan) dan ± 600 meter 

(timur barat). Selain itu daerah bahayanya berupa lingkaran yang memiliki jari-jari 4 km 

dari pusat kawah Bromo. Gunung Bromo memiliki bentuk lembah dan ngarai dengan 

kaldera berupa lautan pasir yang memiliki luas 10 kilometer persegi (Lindasari, 2009:41). 

Desa Ngadisari adalah salah satu desa yang terdapat di Kawasan Wisata Gunung 

Bromo. Penduduk Desa Ngadisari beraktivitas di bidang pertanian dan pariwisata. Selain 

menjadi salah satu pintu masuk menuju Gunung Bromo, Desa Ngadisari ini merupakan 

kawasan wisata yang paling ramai terutama pada hari libur. Salah satu daya tarik wisata di 

Desa Ngadisari ini adalah adat istiadat Suku Tengger yang masih terjaga dan sangat kuat. 

Masyarakat Desa Ngadisari ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang unik. Masyarakat 

Tengger memiliki kekhasan tersendiri, salah satu ciri khas masyarakat Tengger, selain 

beragama Hindu, Penduduk Desa Ngadisari memiliki upacara adat dan ritual keagamaan 

yang digelar di Kawasan Gunung Bromo. Salah satu diantaranya adalah upacara Kasada 

(Lindasari, 2009). Hal ini didukung kebijakan RTRW Kabupaten Probolinggo tahun 2010-

2029 yang mengarahkan Desa Ngadisari menjadi Desa Wisata berbasis masyarakat yang 

dapat memperkaya obyek wisata bagi pengunjung untuk menambah obyek wisata bagi 

pengunjung untuk menambah obyek yang sudah ada di dalam kawasan TN BTS. 

Warga desa berpengaruh besar terhadap pengembangan wisata, karena warga desa 

mengetahui dan memahami sejauh mana potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu 
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keterlibatan masyarakat desa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan 

memastikan bahwa hasil yang akan di dapat berkaitan dengan keuntungan dan kebutuhan 

masyarakat desa itu sendiri.  Peran warga desa dalam dalam pembangunan wisata harus 

dikembangkan dan diletakan dalam integrasi antara warga desa dengan proses 

pembangunan wisata (Raharjana, 2010). 

Belum adanya pengelolaan yang optimal dari masyrakat terkait pengadaan 

infrastruktur maupun hal-hal yang menunjang wisata Gunung Bromo mengakibatkan 

kurang maksimalnya manfaat yang didapat dari adanya Wisata Gunung Bromo oleh 

masyarakat sekitar Desa Ngadisari. Selain itu belum adanya sistem kelembagaan yang baik 

mengakibatkan timbulnya persaingan antar warga desa, sehingga harga yang dikeluarkan 

bagi wisatawan beragam dan terkadang naik sampai tiga kali lipat (www.news.detik.com, 

05-04-2014).  Pengelolaan yang optimal menurut Suansri (2003) adalah mengakui, 

mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, 

mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek. mengembangkan 

kebanggaan komunitas, mengembangkan kualitas hidup komunitas. menjamin 

keberlanjutan lingkungan, mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal. 

membantu berkembangnya pembel ajaran tentang per-tukaran budaya pada komunitas, 

menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia. mendistribusikan keuntungan secara 

adil pada anggota komunitas, berperan dalam menentukan prosentase pendapatan. 

Faktor utama pengelolaan wisata gunung Bromo adalah sumber daya manusia yang 

masih kurang bisa mengelola objek wisata Gunung Bromo. Sebagian besar masyarakat 

Desa Ngadisari  (95%) bercocok tanam di kebun, ladang dan lahan pertanian yang terdapat 

di lereng gunung Bromo.  Sedangkan sebagian kecil dari mereka (5%) berprofesi sebagai 

pegawai negeri, buruh, dan pengusaha jasa (Lindasari, 2009:38). Dari data tersebut 

diketahui sebagaian besar masyarakat Desa Ngadisari bekerja di bidang pertanian, dan di 

bidang pariwisata sangat sedikit sekitar 5%. Masyarakat kurang berminat di bidang 

pariwisata dan tidak mengerti jika meningkatnya jumlah wisatawan berdampak positif 

terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan Gunung Bromo terutama 

pada aspek penyerapan tenaga kerja dan peningkatan masyarakat sekitar, diantaranya 

pengusaha penyelenggaraan akomodasi, pengusaha penyediaan makanan dan minuman, 

usaha perjalanan perjalanan wisata dan pramuwisata (pemandu wisata) lokal.  

Pengembangan potensi pariwisata biasanya menempatkan masyarakat sebagai 

objek bukan sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini 

menyebabkan masyarakat lokal belum menerima nilai manfaat pengembangan pariwisata 

http://www.news.detik.com/
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secara optimal dan memadai (Kushardianti, 2012). Berdasarkan hal tersebut, maka 

diperlukan penelitian “Potensi Masyarakat Desa Untuk Pengembangan Konsep 

Community Based Tourism” dengan tujuan untuk mengetahui potensi yang ada sehingga 

diketahui komponen Community Based Tourism yang dapat dikembangkan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasaahan yang terkait dengan kajian pariwisata Gunung Bromo antara lain 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029 yang 

mengarahkan Desa Ngadisari menjadi Desa Wisata berbasis masyarakat. Namun 

masih belum terlaksana dengan baik (RTRW Kabupaten Probolinggo tahun 2010-

2029). 

2. Peran masyarakat Desa Ngadisari terhadap kegiatan pariwisata belum difungsikan 

dan dilaksanakan secara optimal (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten Probolinggo tahun 2007-2017). 

3. Adanya sistem kelembagaan yang kurang baik dalam pengelolaan pariwisata 

Gunung Bromo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadisari 

(www.news.detik.com, 05-04-2014). 

4. Sebagian Besar pengelolaan pariwisata Gunung Bromo dikelola oleh perhutani 

(Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, nomor: 

sk. 47 /iv-21/bt.1/2013). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka studi ini dilakukan untuk menjawab 

rumusan permasalahan yang antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran komponen CBT (Community Based Tourism) yang dimiliki 

oleh masyarakat Desa Ngadisari? 

2. Apa saja komponen CBT (Community Based Tourism) pada Desa Ngadisari yang 

dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata? 

1.4 Tujuan 

Tekait dengan rumusan masalah diatas, penyusunan studi ini ditunjukan untuk 

memperoleh jawaban bagi permasalahan tersebut, yaitu: 

http://www.news.detik.com/
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1. Mengevaluasi komponen CBT (Community Based Tourism) yang dimiliki oleh 

masyarakat Desa Ngadisari. 

2. Mengidentifikasi potensi masyarakat Desa Ngadisari yang dapat dikembangkan 

menggunakan komponen CBT (Community Based Tourism). 

3. Mengetahui komponen CBT (Community Based Tourism) yang memiliki potensi 

tinggi untuk dikembangkan sebagai aset pariwisata. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi akademis 

Manfaat untuk pihak akademis ini adalah pihak Jurusan Perencanaan Wilayah dan 

Kota (PWK) yang dapat memanfaatkan hasil penelitian di bidang perencanaan 

sebagai contoh studikasus dan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya 

yang lebih luas dan kompleks mengenai pendekatan Community Based Tourism 

(CBT). 

b. Manfaat bagi pemerintah daerah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan pemerintah Kabupaten 

Probolinggo terkait pengembangan pariwisata gunung Bromo. Pemerintah dapat 

menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui arahan pengembangan 

pariwisata gunung bromo berdasarkan pendekatan Community Based Tourism 

(CBT). Harapannya pelibatan dan pemberdayaan masyrakat dalam pengembangan 

wisata Gunung Bromo yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat Desa Ngadisari. 

c. Manfaat bagi pelaku wisata Desa Ngadisari 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan informasi kepada masyarakat 

Desa Ngadisari sebagai pelaku wisata mengenai pentingnya pengelolaan pariwisata 

Gunung Bromo terhadap kehidupan mereka, khususnya dibidang ekonomi. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi ruang lingkup materi dan ruang 

lingkup wilayah yang akan dikaji.  



6 

1.6.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi bertujuan untuk memberikan batasan pengkajian 

permasalahan dengan cara memfokuskan pembahasan dan menghindari pembahasan 

permasalahan dari batas yang ditentukan oleh peneliti. 

Lingkup materi yang akan dibahas dalam studi ini berdasarkan rumusan masalah 

adalah komponen-komponen Community Based Tourism (CBT) dalam pengembangan 

pariwisata Gunung Bromo. Komponen  (CBT) tersebut antara lain: 

a. Ekonomi 

Kajian mengenai ekonomi membahas tentang lapangan pekerjaan yang ada karena 

ada aktifitas pariwisata dan pendapatan masyarakat lokal. 

b. Sosial 

Variabel sosial ini membahas tentang tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup atau 

sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal. 

c. Budaya 

Kajian mengenai budaya ini membahas tentang pengenalan budaya lokal yang 

dilakukan oleh masyarakat lokal, membantu pertukaran budaya dan adanya sifat 

saling menghormati antar budaya. 

d. Lingkungan 

Kajian mengenai lingkungan disini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat 

peduli dalam perlunya konservasi, mengatur pembuangan sampah dan limbah, dan 

ketersediaan air bersih. 

e. Politik 

Kajian politik ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi penduduk lokal, 

peningkatan komunitas yang lebih luas, makanisme yang menjamin hak masyarakat 

lokal dalam pengelolaan Sumber Daya. 

f. Fasilitas pendukung 

Kajian mengenai fasilitas pendukung ini adalah menganai kemampuan 

pengembangan sarana dan parasarana pendukung objek wisata. 

Ruang lingkup penelitian ini membahas 6 (enam) komponen-komponen 

Community Based Tourism (CBT). Enam komponen tersebut antara lain ekonomi, sosial, 

budaya, lingkungan, politik dan fasilitas pendukung (Suansri, 2003). Community Based 

Tourism (CBT) merupakan pariwisata yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk 

masyarakat, dengan tujuan agar wisatawan dapat meningkatkan kesadaran mereka dan 

belajar tentang kehidupan masyarakat lokal. Jadi konsep Community Based Tourism (CBT) 
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itu adalah konsep pariwisata dimana pelaku utama adalah masyarakat lokal dengan tujuan 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka dan agar wisatawan mengenal 

masyarakat lokal sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara penduduk lokal dan 

wisatawan.  Pada penelitian ini hanya membahas mengenai kondisi masyarakat lokal dan 

diharapkan potensi yang ada baik positif maupun negatif dapat dikembangkan sehingga 

terwujud pariwisata yangberbasis masyarakat. 

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini terletak di Desa Ngadisari, Kecamatan 

Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadisari memiliki 

ketinggian 1800 m diatas permukaan laut. Luas Desa Ngadisari adalah 775,3 Ha.  Batas-

batas Desa Ngadisari antara lain: 

a. Sebelah Utara  : Desa Sapih, Kecamatan Lumbang; 

b. Sebelah Selatan : Laut Pasir Gunung Bromo dan Desa Ngadas; 

c. Sebelah Barat  : Laut Pasir Gunung Bromo dan Desa Wonokitri; 

d. Sebelah Timur  : Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura. 

Desa Ngadisari dibagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Cemorolawang, Dusun 

Wonosari dan Dusun Ngadisari. Pembagian ruang lingkup wilayah Desa Ngadisari 

menjadi tiga dusun bertujuan untuk mengetahui potensi masyarakat secara lebih detail. 

Sehingga dapat diperoleh potensi dan kurangan di masing-masing dusun.  

Peta orientasi Kecamatan Sukapura terhadap Kabupaten Probolinggo, dan Peta 

Adiminstrasi Desa Ngadisari terhadap Kecamatan Sukapura dapat dilihat pada gambar 1 

dan 2. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menjelaskan tentang urutan dan isi setiap bab dalam 

penelitian, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, lingkup penelitian,sistematika penulisan dan kerangka 

pemikiran,  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan konsep dalam penelitian yaitu tinjauan pariwisata dan 

Community Based Tourism (CBT). Pada bab kajian pustaka juga dijelaskan 

tentang implementasi dari konsep berupa studi terdahulu yang pernah dilakukan. 

Kebijakan yang akan menjadi landasan penelitian juga dijelaskan dalam bab 

kajian pustaka. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang dimulai dari definisi 

operasional, jenis penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, penetapan populasi dan sampel 

penelitian, alur penelitian, dan desain survey yang berfungsi sebagai tabulasi 

metodologi penelitian saat dilapangan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari hasil 

analisis. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil peneilitan dan saran yang disampaikan 

kepada akademisi, pemerintah dan masyarakat 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 
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