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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

A. Dinamika Desa Wisata di Indonesia 

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia beberapa tahun 

belakangan ini berusaha mengangkat potensi desa untuk dijadikan destinasi 

pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai 

sektor yang berkepentingan telah menyiapkan anggaran untuk menyokong program 

percepatan desa wisata di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan sebagai 

terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia 

(Farhan, 2020). Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan upaya memperkuat 

kolaborasi lintas sektor terkait. Kemenparekraf berupaya untuk memperkuat 

kolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (KemendesPDTT) dalam pengembangan desa wisata di Indonesia.  

Kolaborasi ini dirasa penting oleh Kemenparekraf karena memiliki target untuk 

membentuk sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri 

hingga 2024 (Kusumawardhani, 2021).   

Pada tahun 2020 KemendesPDTT  mengucurkan Anggaran dana desa sebesar 

Rp 72 triliun yang akan difokuskan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) dan pariwisata daerah. Hal ini dikarenakan pariwisata menjadi sektor 

paling pesat yang mampu meningkatkan ekonomi pedesaan. Penggunaan dana desa 

akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan 

potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan 
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taraf hidup masyarakat desa (Aminah, 2020). Tantangan besar yang dimiliki oleh 

desa-desa di Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi berbasis 

potensi yang dimiliki. Peningkatan kualitas desa wisata bila dipandang dari sudut 

pariwisata, maka akan menambah kuantitas destinasi desa wisata dalam konstelasi 

pariwisata nasional maupun internasional. 

Saat ini desa wisata telah menjadi tren pariwisata dunia internasional. 

Pengalaman liburan otentik di tengah lingkungan yang santai dan sehat menarik 

semakin banyak wisatawan. Di Eropa, 15 persen dari total kapasitas amenitas berada 

di desa-desa wisata yang berkelanjutan berupa homestay. Begitu juga dengan 

serapan tenaga kerja, desa wisata memiliki potensi yang besar. Di Inggris, desa wisata 

menyumbang 12 persen lapangan kerja (Kusumawardhani, 2021). Desa wisata 

terbukti telah menciptakan lapangan kerja dan dapat mengantisipasi pengurangan 

tenaga kerja di sektor pertanian akibat modernisasi atau mekanisasi alat pertanian. 

Disamping itu, Desa wisata di Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional 

melalui Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations 

Days (GGDD) pada tahun 2019. Terdapat empat desa wisata yang mendapatkan 

penghargaan prestisius tersebut, dua desa dari D.I. Yogyakarta yaitu Desa 

Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul dan Desa Pentingsari di Kabupaten Sleman, 

serta dua desa dari Bali yaitu Desa Pemuteran di Kabupaten Buleleng dan Desa Adat 

Penglipuran di Kabupaten Bangli (Rahayu, 2020).   

Keberadaan desa wisata dalam perkembangan kepariwisataan di Tanah Air 

sebagai destinasi wisata alternatif sudah sedemikian penting. Desa wisata sudah 

mampu mewarnai variasi destinasi wisata di suatu daerah tujuan wisata (DTW), 

sehingga pariwisata tidak selalu menyuguhkan atraksi wisata itu-itu saja atau biasa-

biasa saja (conventional attraction). Dalam lingkup kepariwisataan, perkembangan 

desa wisata menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan pariwisata. Melalui 

desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakan kepada semangat pariwisata 

sebagai pencipta kesempatan kerja pedesaan (pro-job), sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonomi wilayah (pro-growth), dan sebagai sarana pengentasan 

kemiskinan (pro-poor). 
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 Gambar 1. Desa wisata di Indonesia berpredikat Destinasi Berkelanjutan di Dunia 

 

B. Potensi Desa Wisata di Kabupaten Pacitan  

Kabupaten Pacitan memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, salah 

satunya adalah banyak desa-desa yang mempunyai potensi wisata alam, budaya, dan 

buatan yang dapat dikelola menjadi daya tarik wisata yang dapat mendatangkan 

wisatawan yang kemudian diharapkan akan menjadi salah satu penggerak 

perekonomian masyarakat desa. Potensi desa wisata di Kabupaten Pacitan yang 

dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata unggulan tersebar di 12 wilayah 

kecamatan yaitu Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, 

Ngadirojo, Sudimoro, Tegalombo, Nawangan, Arjosari, dan Bandar. Setiap desa 

wisata memberikan daya tarik wisata yang beragam mulai dari alam, budaya, hingga 

daya tarik wisata buatan. 

Desa Wisata Penglipuran Desa Wisata Pentingsari 

Desa Wisata Pemuteran Desa Wisata Nglanggeran 
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Gambar 2. Peta sebaran desa wisata di Kabupaten Pacitan 

 

Terdapat 19 desa yang memiliki wilayah di pesisir Selatan Pulau Jawa yang 

berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Hamparan pantai berpasir putih dan 

perbukitan karst bertebing tinggi dengan panorama yang unik, menjadi daya tarik 

alam yang mendominasi di setiap desa. Di samping potensi wisata bahari, desa wisata 

di Kabupaten Pacitan juga tersebar di Kawasan karst Gunung Sewu. Beberapa desa 

memiliki gua vertikal dan horizontal yang terbentuk melalui proses alami pelarutan 

batu kapur yang terjadi jutaan tahun silam.  Kebudayaan masyarakat Kabupaten 

Pacitan tidak terlepas dari keberadaan Kerajaan Majapahit. Berbagai situs dan ritual 

kepercayaan animisme dinamisme masa lampau masih dapat ditemukan di beberapa 

desa, yang berpotensi untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata budaya. 
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Tabel 1. Potensi daya tarik desa wisata di Kabupaten Pacitan 

Desa Alam  Budaya  Buatan 

1. Sendang • Pantai Ngiroboyo 

• Pantai Klayar 

• Goa Kalak 

 -  - 

2. Kalak • Luweng ombo  -  - 

3. Widoro • Pantai Banyu Tibo 

• Pantai Buyutan 

 -  - 

4. Gedompol  - • Wayang Beber 

• Batik Wayang 
Beber 

 - 

5. Sekar •  Goa Dawung • Upacara Adat 
Ceprotan 

 - 

6. Gendaran  - • Kerajinan batu 
akik 

 - 

7. Sawahan  - • wayang kulit, 
reog Ponorogo 

• Telaga Mina 
Wungu 

8. Kendal • Goa Putri   -  - 

9. Wareng  - • Tari Banteng 
Wareng 

 - 

10. Piton • Goa Dawung  -  - 

11. Jlubang • Luweng Jaran  

• Pantai Sruni 

• Batik Pace  - 

12. Dersono • Sungai Maron  -  - 

13. Candi • Grojokan Dhuwur 

• Pantai Srau 

 -  - 

14. Dadapan • Sentono Gentong  -  - 

15. Watukarung • Pantai Kasap  

• Pantai Watu Karung 

 -  - 

16. Kembang • Arung Sungai 
Grindulu 

 -  - 

17. Sumberharjo • Watu Lakar  -  - 

18. Worawari • Pantai Dangkal •  Budaya Eret  - 
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Desa Alam  Budaya  Buatan 

19. Mantren • Gunung Limo • Upacara Adat 
Tetaken 

  

20. Punjung • Gunung Lanang  -  - 

21. Plumbungan • Pantai Dampar  -  - 

22. Kalipelus • Pantai Pangasan  -  - 

23. Klesem • Pantai Kali Uluh  -  - 

24. Karangnongko • Pantai Bakung  -  - 

25. Katipugal • Pantai Tawang  

• Pantai Sangklehan 

 -  - 

26. Jetak • Pantai Pidakan  

• Pantai Watu Bale 

• Pantai Mbenges 

 -  - 

27. Kalikuning • Telogo Sono   • Kebun Durian 

28. Bungur • Goa Somopuro • Upacara Adat 
Jemblung 
Somopuro 

 - 

29. Sidomulyo • Pantai Soge  -  - 

30. Sumberejo • Pantai Daki  -  - 

31. Sukorejo -  - • Wahana 
Cagak Telu 

32. Ploso • Air Terjun Juruk 
Gringsing 

 -  - 

33. Gemaharjo • Hutan Pinus  -  - 

34. Tegalombo  - • Masjid Baitu 
Somad 

 - 

35. Kasihan • Bukit Cakrawala  -  - 

36. Pakisbaru  -  - • Monumen 
Jendral 
Sudirman 

37. Tokawi  -  - • Agro Wisata 

38. Penggung  -  - • Agro Wisata 
Jeruk Baby 

39. Karang Gede  -  - • Waduk Tukul 
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Desa Alam  Budaya  Buatan 

40. Tremas  - • Pondok 
Pesantren 
Tremas 

 - 

41. Arjosari  - • Pondok 
Pesantren Kikil 

 - 

42. Jeruk  -  - • Agro Wisata 
Jeruk 

43. Bangunsari • Gunung Gembes  -  - 

44. Petungsinarang • Watu Sente  -  - 

Sumber: Balitbang Kabupaten Pacitan, 2020 

 

C. Permasalahan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pacitan 

Meskipun secara kuantitas dan potensi yang dimiliki sangat besar, namun 

kualitas desa wisata di Kabupaten Pacitan dinilai belum optimal. Studi Model 

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas di Kabupaten Pacitan dilakukan 

dengan melakukan pembobotan desa terhadap Aspek Sumber daya yang meliputi 

komponen Atraksi dan Sumber daya Manusia, Aspek Organisasi yang meliputi 

Keterlibatan & Kepemilikan dan Pengelolaan, dan Aspek Manfaat yang meliputi 

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan, menunjukkan bahwa pada dasarnya desa-

desa yang terdapat di Kabupaten Pacitan belum ada yang memasuki klasifikasi 

Mandiri. Sebagian besar desa masih berada dalam klasifikasi embrio, dan sisanya 

berada dalam klasifikasi berkembang. Berikut adalah hasil penilaian dalam 

pengklasifikasian desa wisata di Kabupaten Pacitan;  

1. Aspek Sumber daya  

Komponen atraksi dan sumber daya manusia memiliki penilaian terbaik 

dibandingkan dengan komponen lainnya, walaupun secara umum masih belum 

maksimal. Komponen atraksi dengan predikat baik terdapat pada indikator jenis 

serta keunikan dan keontetikannya. Atraksi budaya memiliki nilai keunikan dan 

keontetikan dengan predikat baik. Indikator keamanan, keselamatan, amenitas, 

akses, dan fasilitas umum di daya tarik wisata masih sangat rendah. Komponen 
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sumber daya manusia masih menunjukkan angka rendah di banyak desa wisata, hal 

ini hampir merata di semua indikator, seperti potensi sumber daya lokal, pelayanan, 

sertifikasi, kepuasan pengunjung, dan pemahaman tentang sadar wisata.  

 

 

 

2. Aspek Organisasi  

Komponen keterlibatan dan kepemilikan serta pengelolaan organisasi memiliki 

penilaian sedang dibanding dengan lainnya. Beberapa desa wisata sudah memiliki 

inventaris aset tetapi belum berjalan optimal, keterlibatan masyarakat sudah baik 

tetapi belum maksimal. Dalam komponen pengelolaan desa wisata, banyak desa 

wisata tidak atau belum memiliki masterplan pengembangan desa wisata, legal, 

monitoring dan evaluasi, standarisasi, prosedur mitigasi kebencanaan, kesehatan 

dan keselamatan kerja, pemasaran, kemitraan dan kerja sama, pendanaan, 

pencegahan eksploitasi dan pengelolaan pengunjung. Banyak indikator dalam 

pengelolaan desa wisata ini yang harus disosialisasikan dan diimplementasikan 

kepada pengelola dan masyarakat di desa wisata. 
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3. Aspek Manfaat 

Komponen pemberian manfaat ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan 

dari desa wisata memberikan hasil yang sangat kecil dibanding kisi lainnya. Dari 

ketiga komponen tersebut, manfaat secara ekonomi yang memiliki manfaat paling 

tinggi, itu pun hanya di beberapa desa yang sudah memiliki atraksi yang sudah 

terkenal, seperti di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, yang memiliki daya tarik 

wisata alam pantai Ngiriboyo, Pantai Klayar, dan Goa Klayak. Tetapi di beberapa desa 

yang belum memiliki daya tarik yang popular, belum bisa memberikan manfaat 

secara ekonomi. Desa wisata hanya memberikan sedikit manfaat secara sosial 

budaya dan lingkungan terhadap pembangunan. 

 

 

Ketiga aspek pengembangan desa wisata di Kabupaten Pacitan belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan. Perlu adanya upaya meningkatkan kualitas 

setiap aspek dengan arahan pengembangan yang disesuaikan untuk setiap klasifikasi 

desa wisata. Desa wisata yang berada dalam klasifikasi embrio memerlukan 

pengembangan yang berfokus pada desa sebagai produk wisata dan kapasitas 

sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Di klasifikasi berkembang, aspek 

sumber daya hanya perlu ditingkatkan namun kualitas aspek organisasi dijadikan 

sebagai fokus penngembangan. Pada klasifikasi mandiri, maka seluruh aspek telah 

terpenuhi dan fokus pengembangan berada dalam skala peningkatan dan 

penguatan. 
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Gambar 3. Arah pengembangan desa wisata di Kabupaten Pacitan berdasarkan klasifikasi 

(Sumber: Balitbang Pacitan, 2020) 

 

Selaras dengan perkembangan desa wisata yang semakin kompetitif dan 

potensi pasar yang juga semakin berkembang, maka pembangunan desa wisata 

berbasis masyarakat harus direncanakan dengan baik. Perencanaan yang disesuaikan 

dengan perkembangan isu-isu strategis dan diarahkan secara tepat dengan strategi 

pengembangan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing pariwisata dalam 

peta pembangunan kepariwisataan baik regional, nasional, maupun global. 

Meskipun setiap klasifikasi desa wisata berbasis masyarakat memiliki fokus 

pengembangan yang berbeda, namun membutuhkan tools yang mumpuni agar 

setiap klasifikasi desa wisata dapat dikelola dengan optimal. Pengembangan desa 

wisata tidak terlepas dari sistem manajemen dari Kelompok Sadar Wisata 

(pokdarwis) yang diterapkan di desa wisata. Status desa wisata acapkali berbenturan 

dengan sektor lain yang dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan oleh 

pokdarwis. Oleh karena itu, desa wisata membutuhkan pokdarwis yang memiliki tata 

kelola organisasi yang mampu mengatur dan mengendalikan hubungan antar pihak 

pengelola dengan seluruh pihak berkepentingan terkait hak dan kewajiban bersama 

dalam pengelolaaan di desa wisata. 
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D. Pentingnya Tata Kelola Organisasi Pokdarwis 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan aktor yang menjadikan sektor 

pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak roda perekonomian di suatu desa. 

Pokdarwis sebagai sebuah institusi lokal, berpotensi sebagai lembaga sosial yang 

dapat mendukung kegiatan perekonomian dengan melibatkan masyarakat lokal 

secara aktif. Pokdarwis terdiri atas para pelaku kepariwisataan yang memiliki 

kepedulian dan tanggung jawab untuk menjamin pengembangan kepariwisataan 

berdasarkan potensi lokal dan kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing desa. 

Hubungan nyata dan komunikasi partisipatif yang dimiliki antara Pokdarwis dan 

masyarakat lokal dapat menumbuhkan rasa ikut bertanggungjawab (sense of 

belonging) terhadap kemajuan pariwisata di desanya. 

Pengembangan desa wisata membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi 

program antar pemangku kepentingan serta perlibatan paritisipasi aktif yang sinergis 

antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata, dan masyarakat. Oleh karena 

itu, pokdarwis perlu membekali diri untuk terus meningkatkan kualitas 

keorganisasian dalam mengelola desa wisata seusai dengan visi dan misi yang ada. 

Tata kelola organisasi itu sendiri merupakan sebuah sistem atau cara maupun 

proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak pengelola dengan 

seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan 

kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan. Tata kelola organisasi mempunyai lima prinsip dasar 

yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan 

informasi, kinerja organisasi secara akurat 

2. Independensi yaitu kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan 

tanpa tekanan pihak lain 

3. Keadilan yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap para 

stakeholders 

4. Akuntabilitas yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang didasari itikad baik 
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5. Tanggung Jawab yaitu pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai 

peraturan dan etika usaha yang berlaku 

Penerapan tata kelola organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja 

organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, 

meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta lebih meningkatkan pelayanan 

kepada pihak yang berkepentingan. Pokdarwis yang menerapkan tata kelola 

organisasi yang baik akan mampu membangun kepercayaan dengan multi pihak, 

sehingga akan mempermudah proses pengembangan desa wisata secara 

berkesinambungan. Namun demikian, tata kelola organisasi yang baik ditunjukkan 

dengan adanya pedoman tata kelola. Pedoman tata kelola organisasi merupakan 

acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola organisasi 

yang baik. Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan yang komprehensif agar seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan 

sesuai dengan peran dan fungsinya. Tata kelola organisasi yang baik dapat 

memanfaatkan aset potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa wisata secara optimal. 

 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan hasil studi Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas 

di Kabupaten Pacitan, terdapat 44 desa wisata di Kabupaten Pacitan. 

Pengklasifikasian desa wisata di Kabupaten Pacitan menunjukkan sebanyak 18 desa 

wisata masuk dalam klasifikasi embrio dan 26 desa wisata berada di klasifikasi 

berkembang. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan dalam 

pengklasifikasian desa wisata adalah komponen pengelolaan yang belum 

dilaksanakan dengan baik oleh kelompok sadar wisata sebagai salah satu pemangku 

kepentingan di desa wisata. Kelompok sadar wisata sebagai aktor penggerak di desa 

wisata belum menunjukkan kinerja yang mumpuni sehingga menyebabkan 

pengembangan desa wisata tidak berjalan secara optimal dan pada akhirnya menjadi 

penghambat dalam pencapaian tujuan dibentuknya desa wisata. Tata kelola 
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organisasi kelompok sadar wisata menjadi kunci yang penting dalam pengelolaan 

desa wisata.  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disusun beberapa pertanyaan, 

antara lain; 

1. Bagaimanakah kondisi eksisting tata kelola kelompok sadar wisata di desa 

wisata di Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimanakah sistem tata kelola kelompok sadar wisata yang ideal 

berdasarkan klasifikasi desa wisata? 

3. Seperti apakah sistem tata kelola yang mampu mengakomodasi kelompok 

sadar wisata berdasarkan klasifikasi desa wisata yang terdapat di 

Kabupaten Pacitan? 

 

1.3. MAKSUD TUJUAN 

Maksud dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan 

mendeskripsikan pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata sesuai 

klasifikasi desa wisata dan merumuskan tata kelola organisasi kelompok sadar wisata 

di Kabupaten Pacitan. 

Tujuan dari pengkajian aktual ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi eksisting tata kelola kelompok sadar wisata di desa wisata 

di Kabupaten Pacitan 

2. Mengetahui sistem tata kelola kelompok sadar wisata yang ideal berdasarkan 

klasifikasi desa wisata  

3. Merumuskan sistem tata kelola yang mampu mengakomodasi kelompok sadar 

wisata berdasarkan klasifikasi desa wisata yang terdapat di Kabupaten Pacitan 
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1.4. SASARAN PENELITIAN 

Sasaran penelitian Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Pacitan 

mencakup tiga hal, yaitu; 

1. Deskripsi kondisi eksisting tata kelola kelompok sadar wisata di desa wisata di 

Kabupaten Pacitan 

2. Deskripsi sistem tata kelola kelompok sadar wisata yang ideal berdasarkan 

klasifikasi desa wisata  

3. Rumusan sistem tata kelola yang mampu mengakomodasi kelompok sadar 

wisata berdasarkan klasifikasi desa wisata yang terdapat di Kabupaten Pacitan 

 

1.5. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam penelitian Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata di 

Kabupaten Pacitan, yaitu: 

1. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah desa wisata di Kabupaten 

Pacitan yang telah dilakukan pengklasifikasian pada Model Pengembangan 

Desa Wisata Berbasis Komunitas di Kabupaten Pacitan. 

2. Ruang lingkup kegiatan meliputi Pengumpulan data/survei, Analisis, Rapat 

FGD, Perumusan Model Tata Kelola Pokdarwis.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

2.1. TATA KELOLA YANG BAIK 

A. Pengertian Tata Kelola Yang Baik  

Tata Kelola yang baik (Good Governance) adalah suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi 

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi 

tumbuhnya aktivitas usaha. 

Good Governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga 

negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. 

Secara umum Good Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Oleh sebab itu disektor 

publik, governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang 

baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan 

perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber 

daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan 

dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, 

dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999). 

2 TINJAUAN PUSTAKA 



16 
 

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan 

diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah 

terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang 

bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak 

diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan 

Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di 

Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita 

Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam 

pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good 

Governance. 

Konsep pemerintahan yang baik (Good Governance) awal mulanya tidak 

dikenal dalam Hukum Administrasi, maupun dalam Hukum Tata Negara bahkan 

dalam Ilmu Politik (Arianto, 2006). Konsep Good Governance tersebut lahir dari 

lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang awal mulanya dari Organisation for the 

Economic Corporation and Development (OECD). Di mana Komponen Good 

Governance dirinci ke dalam beberapa point berikut: 

1. Human rights observance and democracy. 

2. Market reforms 

3. Bureaucratic reform (corruption and transparency) 

4. Environmental protection and sustainable development. 

5. Reduction in military and defence expenditures and non-production of weapons 

of mass destruction. 

 

B. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik 

Kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atas prinsip-

prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur 

kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah 

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good Governance. Menyadari 

pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (1997) 

diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini: 
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1. Partisipasi Masyarakat (Participation) 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, 

baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang 

mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun 

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta 

kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk 

menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi 

masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah 

daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat 

mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, 

temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain 

untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan 

partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi 

dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk 

menyelesaikan isu sektoral. 

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law) 

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan 

kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan 

dengan itu, dalam proses mewujudkan cita Good Governance, harus diimbangi 

dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter 

antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), 

Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum 

yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum 

harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya 

hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 

3. Transparansi (Transparency) 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan 

timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi 

dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh 
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proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus 

memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya 

wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan. 

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani 

semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia 

usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung 

bagaimana Good Governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing 

lembaganya. Pelaksanaan Good Governance secara benar dan konsisten bagi 

dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya 

dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup 

tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR 

(Corporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak 

perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas 

untuk memberikan kontribusinya. Praktek Good Governance menjadi 

kemudian guidence atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang 

dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal 

berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan 

tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan 

tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik. 

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus) 

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses 

musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain 

dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi 

keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai 

kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk 
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melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam 

konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah 

persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara 

partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat 

yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-

kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh 

dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila 

mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 

6. Kesetaraan (Equity) 

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga 

masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan 

kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut 

pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang 

kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah 

daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui 

brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. 

Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara 

mendapatkan informasi 

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) 

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan 

yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni 

berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan 

parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan 

masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu 

efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun 

perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, 
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dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional 

tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan 

mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. 

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai 

kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya 

yang ada seoptimal mungkin. 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat 

yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para 

pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi 

masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada 

lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut 

berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang 

bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-

undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun 

mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen 

pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja 

penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas 

dan tegas. 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa 

yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang 

luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman 

atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi 

perspektif tersebut. 

Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah kepemerintahan dalam rangka 

mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat 

dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu telah menjalankan ataupun 
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merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik 

jangka panjang ataupun jangka pendek. 

 

 

Gambar 4. Prinsip Good Governance menurut UNDP (1997) 

 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Dalam lingkup yang lebih kecil, tata kelola yang baik juga masuk ke dalam 

sistem keorganisasian yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance. 

Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang 

berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, 

dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder (OECD, 2015). 

Stakeholder atau pemangku kepentingan sendiri adalah mereka yang memiliki 

kepentingan dan terpengaruh langsung oleh keputusan serta operasional 

perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, masyarakat sekitar 

perusahaan dan konsumen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2016). Komite 

Nasional Kebijakan Governance (2016) menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip 

dalam good corporate governance, sebagai berikut: 

1. Transparency  

Merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan 
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wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada 

pemangku kepentingan maupun pemegang saham sesuai dengan kebijakan 

perusahaan yang berlaku.   

2. Accountability 

Pengelolaan perusahaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan yang membahas 

mengenai struktur dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.   

3. Responsibility 

Perusahaan yang melaksanakan prinsip responsibilitas harus dapat mematuhi 

peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan serta karyawan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang seperti penanggulangan limbah, 

penyelenggaraan kegiatan CSR dan pemberian upah yang sesuai dengan 

aturan.  

4. Independency 

Pengelolaan perusahaan secara independen tanpa ada campur tangan maupun 

tekanan dari pihak lain saat melakukan pengambilan keputusan yang mana 

demi keberlangsungan hidup perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang 

saham maupun pemangku kepentingan.  

5. Fairness 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan. Fairness dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak 

pemegang saham dan pemangku kepentingan. 
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Gambar 5. Prinsip Good Corporate Governance menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2016) 

 

2.2. TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA 

Manajemen destinasi atau tata kelola destinasi adalah sebuah pendekatan 

profesional yang mengarahkan seluruh upaya di suatu tempat yang telah diputuskan 

untuk menggunakan pariwisata sebagai sebuah aktivitas ekonomi. Manajemen 

destinasi mencakup koordinasi dan manajemen terpadu suatu pembauran destinasi 

yang meliputi atraksi-atraksi dan peristiwa-peristiwa pariwisata (events), fasilitas-

fasilitas, transportasi, infrastruktur dan sumber daya keramahan (hospitality 

services). 

Tata kelola destinasi adalah tim yang terdiri atas tenaga profesional di bidang 

pariwisata yang memimpin dan mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan 

di bidang pariwisata. Peran tata kelola destinasi mencakup kepemimpinan dan 

koordinasi, perencanaan dan penelitian, pengembangan produk, pemasaran dan 

promosi, kemitraan dan membangun tim, dan hubungan-hubungan dengan 

komunitas. Manajemen destinasi yang efektif melibatkan perencanaan pariwisata 
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jangka panjang, memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan, yang akan 

memberi hasil dari upaya-upaya pariwisata. 

Prinsip Good Governance dalam dunia pariwisata dapat diterjemahkan menjadi 

tata kelola destinasi pariwisata atau manajemen destinasi pariwisata. UN World 

Tourism Organization (UNWTO) dalam publikasinya A Practical Guide to Tourism 

Destination Management (2007), mengidentifikasikan peran tata kelola destinasi 

pariwisata dengan tujuan utamanya adalah memenuhi harapan wisatawan ketika kali 

pertama berkunjung ke destinasi. Berikut adalah tata kelola destinasi pariwisata: 

1. Memimpin dan mengoordinasikan: Memimpin dan mengoordinasikan upaya-

upaya yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata 

di dalam destinasi, tata kelola destinasi adalah organisasi utama  yang 

menentukan penggunaan secara tepat seluruh elemen sebuah destinasi 

(atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, citra/image, dan harga). 

2. Pemasaran: promosi destinasi; kampanye untuk mendorong bisnis; 

memastikan layanan informasi agar tidak menimbulkan prasangka; fasilitasi 

pemesanan (bookings); dan manajemen hubungan dengan 

pelanggan (Customer Relationship Management/ CRM). Tugas utama tata 

kelola destinasi adalah melakukan upaya pemasaran untuk menarik wisatawan 

ke destinasi. 

3. Menciptakan sebuah lingkungan yang sesuai (nyaman bagi wisatawan): 

Perencanaan dan infrastruktur; pengembangan sumber daya manusia; 

pengembangan produk; pengembangan sistem dan teknologi; dan industri-

industri yang terkait dan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan dan regulasi 

yang dibutuhkan sebagai sebuah fondasi yang akan mengarahkan dan 

mengawasi pariwisata. Hal ini mencakup kebijakan yang dilakukan oleh tata 

kelola destinasi dan program-program untuk mempromosikan pengembangan 

pariwisata berkelanjutan di dalam destinasi. 

4. Mewujudkan pada kenyataan: Mengelola kualitas dari pengalaman-

pengalaman wisatawan; mengadakan pendidikan dan pelatihan; memberikan 

konsultansi bisnis. Artinya, tata kelola destinasi harus memastikan apapun 

yang telah dijanjikan dalam pemasaran harus sampai kepada wisatawan; 
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dengan kata lain, wisatawan mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti 

yang dijanjikan dalam pemasaran pariwisata. 

Secara singkat, pesan yang ingin disampaikan oleh UNWTO, tata kelola 

destinasi lebih utama daripada hanya pemasaran destinasi. Pada masa lalu, tata 

kelola destinasi secara mendasar melakukan fungsi promosi, penjualan (sales), 

dan public relations; sekarang tata kelola destinasi menjalankan fungsi lebih luas, 

lebih profesional, dan lebih canggih. Artinya, diperlukan kerangka kerja sebuah 

strategi yang bertalian secara logis (framework of a coherent strategy) yang meliputi 

seluruh perencanaan atau strategi untuk pariwisata di destinasi. Menurut 

Destination Consultancy Group (DCG) (Morrison, 2013), menjelaskan bahwa peran 

tata kelola destinasi di manajemen destinasi terbagi menjadi 6 peran, sebagai 

berikut. 

1. Kepemimpinan dan koordinasi. Menyiapkan agenda untuk pariwisata dan 

mengoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pemangku 

kepentingan yang diarahkan untuk mencapai  agenda yang telah ditetapkan. 

2. Perencanaan dan penelitian: Melakukan perencanaan penting dan penelitian 

yang dibutuhkan untuk mencapai visi destinasi dan tujuan-tujuan pariwisata. 

3. Pengembangan produk: Perencanaan dan memastikan pengembangan 

produk-produk secara tepat dan layanan-layanan untuk destinasi-destinasi. 

4. Pemasaran dan promosi: Menciptakan positioning destinasi (positioning) dan 

branding (poitioning dan branding yang dipersepsikan oleh pelanggan-red), 

memilih pasar-pasar utama dan mempromosikan destinasi (destinasi yang 

telah siap dipasarkan-red). 

5. Kemitraan dan Membangun Tim: Membina kerja sama di antara badan-badan 

pemerintah dan di dalam sektor swasta dan membangun kemitraan 

dengan  tim-tim lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. 

6. Hubungan-hubungan dengan Komunitas: Melibatkan pemimpin-pemimpin 

komunitas lokal dan penduduk di bidang pariwisata dan memonitor sikap-sikap 

penduduk yang berhubungan dengan pariwisata. 

Secara singkat, UNWTO dan DCG menjelaskan arti penting kepemimpinan, 

koordinasi, dan pemasaran. DCG menambahkan peran menciptakan sebuah 
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lingkungan yang cocok dalam arti nyaman bagi wisatawan (creating a suitable 

environment) dan memastikan janji-janji dalam pemasaran agar sampai kepada 

wisatawan (delivering on the ground). 

 

 

2.3. ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA 

Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri 

dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta 

berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam 

meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya 

bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Pokdarwis di desa wisata berperan sebagai motivator, penggerak serta 

komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di 

sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai 

tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran 

akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

A. Fungsi dan kedudukan Pokdarwis 

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah: 

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

di destinasi wisata. 

2) Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) 

dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah. 

Kedudukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berada di Desa/Kelurahan di 

sekitar destinasi pariwisata. 
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B. Keanggotaan 

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut: 

1) Bersifat sukarela. 

2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan. 

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

memiliki kepedulian terhadap pariwisata 

4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan 

penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung 

maupun tak langsung. 

5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang. 

 

C. Kepengurusan 

Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari Pembina, Penasehat, Pimpinan, 

Sekretariat, Anggota, dan seksi-seksi (antara lain: Keamanan dan Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan, Daya Tarik Wisata dan Kenangan, Hubungan Masyarakat 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha). Besarnya 

struktur organisasi Pokdarwis ditentukan oleh jumlah anggota. Pokdarwis dengan 

jumlah anggota yang cukup besar dapat dilengkapi dengan: 

• Beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan yang berlainan. 

• Acuan dan peraturan kelompok dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART). 

Pokdarwis dengan jumlah anggota yang relatif kecil dapat dilengkapi dengan 

hanya dua seksi atau tanpa seksi-seksi dan tanpa Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART). 
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Tabel 2. Jabaran unsur pengurus Pokdarwis 

NO JABATAN JABARAN 

1 Pembina Unsur Pembina, dapat dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu Pembina 
Langsung dan Pembina tak langsung. 

a. Unsur Pembina Langsung Pokdarwis adalah Pembina di 
tingkat lokal/ daerah yaitu: Pemerintah Daerah cq. Dinas 
Kabupaten/ Kota yang membidangi kepariwisataan. 

b. Unsur Pembina Tak Langsung adalah Pembina di tingkat 
Pusat (yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif cq. 
Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat) dan/atau Provinsi 
(Dinas di tingkat Provinsi yang membidangi kepariwisataan). 

2 Penasehat Penasehat dapat dipilih dan ditunjuk dari tokoh masyarakat 
setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan. 

3 Pimpinan Unsur pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 
Bendahara. 

Unsur pimpinan Pokdarwis diutamakan seseorang yang memiliki 
kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di 
daerahnya, membina masyarakat sadar wisata dan turut 
melaksanakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemimpin dipilih berasal dari para anggota itu sendiri atau yang 
ditunjuk oleh anggota. 

4 Sekretariat Setiap Pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang berfungsi sebagai 
tempat kesekretariatan dan tempat pertemuan para anggota. 
Sekretariat Pokdarwis mencatat/ memdokumentasikan setiap 
kegiatan organisasinya. 

5 Anggota Terdiri dari anggota masyarakat yang berada/ tinggal di sekitar 
lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri 
sebagai anggota. 

6 Seksi-seksi Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang 
penanggungjawab/ koordinator dengan dibantu oleh beberapa 
anggota Pokdarwis lainnya. 

Seksi-seksi yang dapat dibentuk meliputi: 

a. Keamanan dan Ketertiban; Merupakan seksi yang 
bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan 
tertib di sekitar lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata. 

b. Kebersihan dan Keindahan; Merupakan seksi yang 
bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan 
indah di sekitar lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata. 

c. Daya Tarik Wisata dan Kenangan; Merupakan seksi yang 
bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi 
sumber daya wisata dan kekhasan/ keunikan lokal sebagai 
daya tarik dan unsur kenangan setempat. 

d. Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia; Merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk 
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menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi 
kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan 
mengembangkan kualitas anggota-anggota Pokdarwis. 

e. Pengembangan Usaha; Merupakan seksi yang 
bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan 
dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha 
Pokdarwis. 

 

D. Struktur Organisasi 

Hubungan dan koordinasi kepengurusan Pokdarwis dilaksanakan secara 

intensif dan diterjemahkan dalam suatu struktur organisasi yang sistematis, sehingga 

setiap pihak dapat mengetahui jabaran tugas dan wewenang masing-masing dengan 

baik. Struktur Organisasi Pokdarwis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 6. Struktur organisasi pokdarwis 

 

 

 

 



30 
 

E. Pokdarwis di Kabupaten Pacitan 

Saat ini di Kabupaten Pacitan terdapat 20 Kelompok Sadar Wisata yang telah 

diberikan Surat Keterangan.  

Tabel 3. Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Pacitan 

NO NAMA  DTW ALAMAT 
JUMLAH 

PENGURUS 
NO SK 

1 
POKDARWIS 
PANTAI 
PIDAKAN 

PANTAI 
PIDAKAN 

DESA JETAK, 
KECAMATAN 
TULAKAN 

13 orang 556/24.1/408.35/2017 

Tanggal 7 Januari 2017 

2 
POKDARWIS 
SUNGAI 
MARON 

SUNGAI 
MARON 

DESA DERSONO, 
KECAMATAN 
PRINGKUKU 

24 orang 556/173/408.35/2017 

Tanggal 26 Januari 2017 

3 
POKDARWIS 
SELO GONI 

PANTAI 
WATUKARUNG 

DESA 
WATUKARUNG, 
KECAMATAN 
PRINGKUKU 

35 orang 556/624/408.35/2017 

Tanggal 24 Juli 2017 

4 
POKDARWIS 
PESONA KALI 
ULUH 

PANTAI KALI 
ULUH 

DESA KLESEM, 
KECAMATAN 
KEBONAGUNG 

56 orang 556/1041/408.35/2017 

Tanggal 18 Oktober 2017 

5 
POKDARWIS 
PANTAI DAKI 

PANTAI DAKI 

DESA 
SUMBEREJO, 
KECAMATAN 
SUDIMORO 

17 orang 556/1119/408.35/2017 

Tanggal 1 November 
2017 

6 
POKDARWIS 
REJO MULYO 

PANTAI SOGE 

DESA 
SIDOMULYO, 
KECAMATAN 
NGADIROJO 

21 orang 556/1267/408.35/2017 

Tanggal 8 Desember 
2017 

7 
POKDARWIS 
SERULING 
ABADI 

PANTAI KLAYAR 
DESA SENDANG, 
KECAMATAN 
DONOROJO 

23 orang 556/149/408.35/2018 

Tanggal 16 Januari 2018 

8 
POKDARWIS 
WATU BALE 

PANTAI WATU 
BALE 

DESA JETAK, 
KECAMATAN 
TULAKAN 

17 orang 556/578/408.35/2018 

Tanggal 27 April 2018 

9 
POKDARWIS 
WISATA ALAM 
MBENGES 

WISATA ALAM 
MBENGES 

DESA JETAK, 
KECAMATAN 
TULAKAN 

13 orang 556/579/408.35/2018 

Tanggal 27 April 2018 

10 
POKDARWIS 
PANCER 
KUMANDANG 

PANTAI 
PANCER DORR 

KELURAHAN 
PLOSO, 
KECAMATAN 
PACITAN 

33 orang 556/55/408.35/2019 

Tanggal 9 Januari 2019 
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NO NAMA  DTW ALAMAT 
JUMLAH 

PENGURUS 
NO SK 

11 

POKDARWIS 
WANA 
WISATA 
CAGAK TELU 

WISATA CAGAK 
TELU 

DESA 
SUKOREJO, 
KECAMATAN 
SUDIMORO 

27 orang 556/92/408.35/2019 

Tanggal 22 Januari 2019 

12 
POKDARWIS 
SENTONO 
GENTONG 

SENTONO 
GENTONG 

DESA DADAPAN, 
KECAMATAN 
PRINGKUKU 

12 orang 556/485/408.35/2019 

Tanggal 5 April 2019 

13 
POKDARWIS 
PANTAI SRAU 

PANTAI SRAU 
DESA CANDI, 
KECAMATAN 
PRINGKUKU 

21 orang 556/569/408.35/2019 

Tanggal 24 April 2019 

14 

POKDARWIS 
WISATA ALAM 
GOA 
TABUHAN 

GOA TABUHAN 
DESA WARENG, 
KECAMATAN 
PUNUNG 

29 orang 556/573/408.35/2019 

Tanggal 25 April 2019 

15 
POKDARWIS 
WISATA ALAM 
GOA GONG 

GOA GONG 
DESA BOMO, 
KECAMATAN 
PUNUNG 

16 orang 556/576/408.35/2019 

Tanggal 26 April 2019 

16 
POKDARWIS 
PANTAI 
BUYUTAN 

PANTAI 
BUYUTAN 

DESA WIDORO, 
KECAMATAN 
DONOROJO 

21 orang 556/576.A/408.35/2019 

Tanggal 26 April 2019 

17 
POKDARWIS 
PANTAI 
TAMAN 

PANTAI TAMAN 

TAMANDESA 
HADIWARNO, 
KECAMATAN 
NGADIROJO 

20 orang 556/576.B/408.35/2019 

Tanggal 26 April 2019 

18 

 

POKDARWIS 
PANTAI 
PANGASAN 

PANTAI 
PANGASAN 

DESA 
KALIPELUS, 
KECAMATAN 
KEBONAGUNG 

18 orang 556/1706/408.35/2019  

Tanggal 28 Oktober 2019 

19 

 

POKDARWIS 
BUKIT TEJO 

BUKIT TEJO 
DESA GEMBUK, 
KECAMATAN 
KEBONAGUNG 

16 orang 556/1990/408.35/2018 

Tanggal 31 Desember 
2018 

20 

 

BANYU ANGET 
FRESH  

PEMANDIAN 
BANYU ANGET 

DESA KARANG 
REJO 
KECAMATAN 
ARJOSARI 

12 orang 556/172/408.35/2017 

Tanggal 26 Januari 2017 
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F. Tata kelola Kelompok Sadar Wisata 

Tata kelola destinasi pariwisata menurut Morrison (2013), membutuhkan tata 

kelola organisasi dari pengelola, dalam hal ini yaitu pokdarwis sebagai aktor utama 

pengelolaan di desa wisata. Manajemen di dalam pokdarwis itu sendiri 

membutuhkan tool tata kelola organisasi yang baik. UNDP dan Komite Nasional 

kebijakan telah menelurkan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Kedua Tata 

kelola organisasi tersebut memiliki prinsip-prinsip yang serupa dengan tujuan yang 

sama. Prinsip tata kelola organisasi dari komite nasional masih bersifat umum 

sedangkan prinsip tata kelola dari UNDP lebih terperinci. Kemudahan tata kelola 

organisasi yang baik diperlukan prinsip-prinsip yang lebih mendetil dan mudah 

diimplementasikan dalam kapasitas masyarakat pengembangan pokdarwis di 

Pacitan, sehingga memerlukan modifikasi prinsip tata kelola yang merujuk pada 

kedua prinsip tata kelola organisasi yang telah ada. Berikut adalah prinsip tata kelola 

organisasi pokdarwis yang mengadopsi dari tata kelola organisasi UNDP dan Komite 

Nasional Kebijakan Governance. 

  

Tabel 4. Indikator tata kelola kelompok sadar wisata di desa wisata 

NO INDIKATOR PARAMETER MANDIRI BERKEMBANG EMBRIO 

1.  Visi Strategis 
(Strategic Vision) 

▪ Kepengurusan 
memiliki 
dokumen 
rencana multi 
tahun yang 
berkelanjutan 

▪ Telah memiliki 
dokumen 
rencana jangka 
panjang, 
menengah, 
dan pendek 
yang lengkap 
dan terperinci 

▪ Telah memiliki 
dokumen 
rencana multi 
tahun namun 
masih belum 
lengkap dan 
terperinci 

▪ Belum memiliki 
dokumen 
rencana multi 
tahun 

2.  Tegaknya 
Supremasi Hukum 
(Rule of Law) 

▪ Memiliki 
kepastian 
hukum dan 
supremasi 
hukum yang 
tertuang 
dalam AD/ART 

▪ Memiliki 
AD/ART yang 
dilaksanakan 
dengan baik 

▪ Memiliki 
AD/ART dan 
belum 
dilaksanakan 
secara 
maksimal 

▪ Tidak memiliki 
AD/ART 

3.  Efektifitas dan 
Efisiensi 
(Effectiveness and 
Efficiency) 

▪ Kepengurusan 
Pokdarwis 
memiliki 
jabaran 

▪ Memiliki tugas 
pokok dan 
fungsi dan 

▪ Memiliki 
tupoksi namun 
tidak sesuai  

▪ Tidak memiliki 
tupoksi  
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NO INDIKATOR PARAMETER MANDIRI BERKEMBANG EMBRIO 

tupoksi yang 
jelas 

dijalankan 
dengan baik 

  ▪ Memiliki 
Standar 
Operasional 
Pelaksanaan 
organisasi  

▪ Memiliki 
Standar 
Operasional 
Pelaksanaan 
organisasi dan 
dijalankan 
dengan baik 

▪ Memiliki 
Standar 
Operasional 
Pelaksanaan 
organisasi 
namun tidak 
sesuai  

▪ Tidak memiliki 
Standar 
Operasional 
Pelaksanaan 
organisasi 

4.  Partisipasi 
Masyarakat 
(Participation) 

▪ Melibatkan 
Semua warga 
masyarakat  

▪ keterlibatan 
masyarakat 
>50% 

▪ keterlibatan 
masyarakat 
50%-10% 

▪ keterlibatan 
masyarakat 
<10% 

▪ Memiliki 
saluran 
komunikasi 
untuk 
masyarakat 

▪ Memiliki 
saluran 
komunikasi 
yang baik dan 
panduan 
dalam 
menyampaikan 
aspirasi 

▪ Memiliki 
saluran 
komunikasi 
namun kurang 
sempurna dan 
belum ada 
panduan 
dalam 
menyampaikan 
aspirasi 

▪ Belum memiliki 
saluran 
komunikasi dan 
panduan dalam 
menyampaikan 
aspirasi 

▪ Perencanaan 
partisipatif 
mencakup 
pemantauan, 
evaluasi dan 
pengawasan. 

▪ Memiliki 
perencanaan 
partisipatif 
mencakup 
pemantauan, 
evaluasi dan 
pengawasan. 

▪ Memiliki 
perencanaan 
partisipatif 
mencakup 
pemantauan 
atau evaluasi 
atau 
pengawasan. 

▪ Belum memiliki 
perencanaan 
partisipatif 

5.  Kesetaraan 
(Equity) 

▪ Keanggotaan 
kepengurusan 
di Pokdarwis 
mengkomodasi 
kesetaraan 
gender, 
profesi, dan 
kelompok 
inklusif 

▪ mengkomodasi 
kesetaraan 
gender, 
profesi, dan 
kelompok 
inklusif 

▪ mengkomodasi 
salah satu dari 
kesetaraan 
gender, 
profesi, dan 
kelompok 
inklusif 

▪ Tidak 
mengkomodasi 
kesetaraan 
gender, profesi, 
dan kelompok 
inklusif 

6.  Berorientasi pada 
Konsensus 
(Consensus) 

▪ Seluruh 
anggota 
memiliki hak 
yang sama 
untuk 
berpendapat 

▪ Seluruh 
masyarakat 
memiliki hak 
yang sama 
untuk 
berpendapat 

▪ Sebagian besar 
masyarakat 
memiliki hak 
yang sama 
untuk 
berpendapat 

▪ Hanya sebagian 
kecil masyarakat 
memiliki hak 
yang sama untuk 
berpendapat 
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NO INDIKATOR PARAMETER MANDIRI BERKEMBANG EMBRIO 

  ▪ Pengambilan 
keputusan di 
dalam 
kepengurusan 
Pokdarwis 
memenuhi 
syarat kuorum 

▪ Memenuhi 
kuorum 
(minimal 2/3 
anggota) 

▪ Tidak 
memenuhi 
kuorum  

▪ Pengambilan 
keputusan 
bersifat sepihak 

7.  Peduli pada 
Stakeholder/Dunia 
Usaha 

▪ Pengelolaan 
Pokdarwis 
menjamin 
kesempatan 
masyarakat 
untuk 
membuka 
usaha di 
bidang 
pariwisata. 

▪ Melindungi 
dan 
mendorong 
kontribusi 
masyarakat 
pada dunia 
usaha. 

▪ Melindungi 
dan 
mendorong 
kontribusi 
sebagian. 

▪ Belum ada 
dorongan bagi 
masyarakat 
mengembangkan 
dunia usaha 

8.  Transparansi 
(Transparency) 

▪ Kepengurusan 
Pokdarwis 
dilaksanakan 
dengan prinsip 
keterbukaan 
yang 
mencakup 
tindakan dan 
kebijakan 

▪ Transparansi 
pengelolaan ke 
seluruh 
stakeholder 
terkait  

▪ Transparansi 
pengelolaan 
belum 
dilaksanakan 
secara 
menyeluruh ke 
stakeholder 
terkait 

▪ Pengelolaan 
masih bersifat 
tertutup 

9.  Independen  ▪ Pegambilan 
keputusan di 
kepengurusan 
pokdarwis 
dapat 
dijalankan 
tanpa 
intervensi 
pihak luar 

▪ Seluruh 
keputusan 
dalam 
kepengurusan 
tanpa 
intervensi 
pihak luar 

▪ Seluruh 
keputusan 
dalam 
kepengurusan 
masih terdapat 
intervensi 
pihak luar 

▪ Kepengurusan 
pokdariws tidak 
memiliki 
kekuatan 
menjalankan 
organisasinya 

  ▪ Swadaya 
secara aset 
organisasi 

▪ Seluruh aset 
organisasi 
dimiliki oleh 
pokdarwis 

▪ Sebagian aset 
organisasi 
dimiliki oleh 
pokdarwis 

▪ Tidak memiliki 
aset organisasi  

10.  Akuntabilitas 
(Accountability) 

▪ Kepengurusan 
memiliki 
dokumentasi 
administrasi 
bidang kinerja  

▪ Memiliki 
dokumen 
presensi, 
terukur, dan 
terlaksana 
dengan baik 

▪ Memiliki 
dokumen 
presensi 
namun tidak 
terukur 

▪ Tidak memiliki 
dokumen 
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NO INDIKATOR PARAMETER MANDIRI BERKEMBANG EMBRIO 

▪ Kepengurusan 
memiliki 
dokumentasi 
administrasi 
bidang target 
kerja 

▪ Memiliki 
dokumen 
tingkat 
kunjungan, 
terukur, dan 
terlaksana 
dengan baik 

▪ Memiliki 
dokumen 
tingkat 
kunjungan 
namun tidak 
terukur 

▪ Tidak memiliki 
dokumen 
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BAB 3. METODOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada desa wisata yang terdapat di Kabupaten 

Pacitan. Pemilihan desa wisata yang menjadi lokasi penelitian ini didasarkan kepada 

hasil penelitian terdahulu mengenai klasifikasi desa wisata di Kabupaten Pacitan. 

Pada penelitian ini, tempat penelitian didasarkan kepada pencapaian nilai tertinggi 

dan terendah, dan nilai strategis dengan memilih dua desa wisata embrio, dan dua 

desa wisata berkembang. Desa wisata yang menjadi lokasi penelitian ini adalah: 

a. Desa wisata embrio 

• Desa Kasihan, Tegalombo (149 poin) 

• Desa Ploso, Tegalombo (120 poin)  

b. Desa wisata berkembang 

• Desa Gedempol, Donorojo dan Dadapan, Pringkuku (197 poin)  

• Desa Sawahan, Donorojo dan Kali kuning, Tulakan (154 poin) 

Waktu kegiatan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama empat 

bulan, yaitu dimulai pada Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021, 

dengan jadwal pelaksanaan penelitian seperti pada Tabel 5 di bawah ini. 

 

 

 

 

3 METODOLOGI 
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Tabel 5. Waktu Penelitian 

 

No 

 

Tahapan 

Bulan Ke- 

I  II III IV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A Persiapan Penelitian                 

1. Penyusunan ICP                 

2. Penyusunan TOR                 

3. Penyusunan & FGD RD/IS                 

B Pelaksanaan Penelitian                 

1. Pengumpulan Data                 

2. Pengolahan Data                 

3. Analisis Data                 

C Penyajian Hasil 

Penelitian 

                

1. Penyusunan DLA & 

Seminar/Paparan DLA 

                

2. Seminar/Paparan DLA                 

3. Penyusunan LA                 

4 Penyusunan AS/JI                 
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3.2. MACAM/SIFAT PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2005) 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif tineliti (partisipan 

yang diteliti) dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang 

tineliti. Dengan demikian arti dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci. 

 

3.3. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis dan Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer, adalah data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu 

berupa wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan di desa wisata di 

Kabupaten Pacitan. Sumber data primer, adalah data yang langsung diambil 

dari sumbernya 

2. Sumber data sekunder, diperoleh dari data-data yang ada sebelumya (Studi 

Dokumen) berupa kebijakan pemerintah, catatan-catatan, koran, dokumen, 

laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengembangan 

kawasan wisata baru. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen terbagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. 
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3.4. METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui keadaan seseorang dan mencari 

informasi mengenai suatu permasalahan. Wawancara dilakukan di wilayah 

desa wisata di Kabupaten Pacitan dengan melibatkan narasumber ketua 

kelompok penggerak pariwisata di desa wisata Kabupaten Pacitan. 

2. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi yang mereka dapat pada saat melakukan pengamatan. Observasi di 

wilayah ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh 

melalui wawancara. 

3. Rekaman Arsip adalah dalam bentuk file komputer yang berisikan hal yang 

relevan meliputi rekaman layanan, rekaman keorganisasian, peta dan bagan 

karakteristik geografis suatu tempat, daftar nama dan komoditi yang relevan, 

data survei, dan rekaman-rekaman pribadi. 

 

3.5. METODE PENGELOLAAN DAN ANALISIS 

DATA 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menyampaikan ulasan, keterangan, 

maupun interpretasi terhadap data-data yang diperoleh sehingga menjadi jelas dan 

bermakna. Miles dan Huberman dalam (dalam Sugiyono, 2010) mengatakan bahwa 

analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada pengumpulan data sedang 

berlangsung, dan ketika selesai melakukan pengumpulan data dalam waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan hasil dari sumber data yang didapatkan dari sumber data primer 

(wawancara dan observasi) dengan sumber data sekunder (studi dokumen). Analisis 

triangulasi yang dilakukan dan disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh melalui 
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wawancara informan, observasi langsung ke obyek penelitian dan berdasarkan 

dokumen yang didapatkan dari berbagai sumber yang valid.  

Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis kepada 

jawaban yang diwawancarai. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

empat kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu tahap klarifikasi data, reduksi 

data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga 

keempatnyanya merupakan satu rangkaian yang dilakukan secara saling mengikuti 

dan melengkapi. 

 

 

Gambar 7. Tahapan dan komponen analisis data kualitatif 

 

a. Pengkajian dan klarifikasi data 

Mengkaji dan mengklasifikasikan data langsung, baik fisik dan nonfisik yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, temasuk hasil 

dokumen review yang diperoleh sebelumnya 

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk mereduksi dan 

merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang 

dianggap penting oleh peneliti, dengan tujuan agar mempermudah 

pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data memberikan 

deskripsi yang lebih detail dan fokus. 

 

 

• Mengkaji dan 
mengklasifikasikan data 
langsung, baik fisik dan 
nonfisik yang diperoleh 
dari hasil wawancara dan 
observasi di lapangan, 
temasuk hasil dokumen 
review yang diperoleh 
sebelumnya

Pengkajian dan 
Klarifikasi Data

•Membuat catatan 
penting, rangkuman 
inti, menelusur tema, 
dan menyisihkan data 
atau informasi yang 
tidak relevan

Reduksi Data

•Menampilkan 
data yang telah 
didapatkan dalam 
bentuk teks 
naratif, diagram, 
tabel, dan bagan

Penyajian Data

•Membuat analisis 
data secara tepat 
dan cermat dalam 
mengelola hasil 
penelitian dan 
pembahasan

Penarikan 
Kesimpulan
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c. Penyajian data 

Penyajian data adalah proses analisis dengan menyajikan data-data hasil 

penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran 

penelitian secara utuh. Penyajiannya disusun dalam narasi/uraian yang dapat 

menjelaskan pola hubungan untuk dapat mengambil kesimpulan yang sesuai 

d. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk 

memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Membuat analisis data 

secara tepat dan cermat dalam mengelola hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB 4. INSTRUMEN SURVEY 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. DATA YANG DIPERLUKAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting tata kelola 

kelompok sadar wisata, serta menyusun sistem tata kelola yang mampu 

mengakomodir kelompok sadar wisata sesuai dengan klasifikasi desa wisata. Oleh 

karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Profil desa wisata  

Profil desa wisata ini berisi mengenai lokasi, sejarah, peta, foto, dan 

deskripsi mengenai daya tarik yang menjadi kelokalan dari desa wisata 

tersebut. 

2. Profil kelompok sadar wisata (pokdarwis)  

Pada profil pokdarwis ini berisikan informasi mengenai struktur organisasi 

yang sudah ada dan dijalankan, serta pembagian kerja di setiap bidang 

dalam struktur organisasi tersebut (job description) 

 

4.2. DAFTAR SUMBER DATA/RESPONDEN 

Daftar sumber data/responden/narasumber/informan yang dibutuhkan dalam 

proses penelitian ini adalah 

1. Kepala desa di setiap desa wisata yang menjadi sampel penelitian 

2. Ketua pokdarwis di setiap desa wisata yang menjadi sampel penelitian 

4 INSTRUMEN SURVEY 
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4.3. PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR  

Pedoman wawancara terstruktur dalam proses penelitian ini adalah  

1. Mendapatkan informasi dari narasumber tantang (1) Subjek yang 

diwawancarai (2) Kode Informan (3) Hari, tanggal (4) Lokasi Desa Wisata. 

2. Petunjuk umum pelaksanaan wawancara terstruktur dalam penelitian ini  

a. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan diwawancarai 

b. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan 

mulai dari nama, umur, pendidikan, pekerjaan, jabatan. 

c. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat. 

d. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan 

sangat berharga. 

e. Wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin 

kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian 

atasan terhadap kinerja informan. 

3. Identitas Informan seperti nama, jenis kelamin, dan jabatan di desa wisata: 

 

4.4. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan survei dalam penelitian ini mulai dari kriteria sumberdaya, 

organisasi dan manfaat yaitu: 

Tabel 6. Pertanyaan terstruktur wawancara 

NO INDIKATOR PERTANYAAN 

1.  Visi Strategis (Strategic 
Vision) 

▪ Apakah pengurusan pokdarwis memiliki dokumen 
rencana multi tahun yang berkelanjutan? 

2.  Tegaknya Supremasi 
Hukum (Rule of Law) 

▪ Apakah pokdarwis memiliki kepastian hukum dan 
supremasi hukum yang tertuang dalam AD/ART? 

3.  Efektifitas dan Efisiensi 
(Effectiveness and 
Efficiency) 

▪ Apakah kepengurusan Pokdarwis memiliki jabaran 
tupoksi yang jelas? 

  ▪ Apakah Pokdarwis memiliki Standar Operasional 
Pelaksanaan organisasi ? 
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NO INDIKATOR PERTANYAAN 

4.  Partisipasi Masyarakat 
(Participation) 

▪ Apakah kepengurusan pokdarwis melibatkan semua 
warga masyarakat?  

▪ Apakah kepengurusan pokdarwis memiliki saluran 
komunikasi untuk masyarakat? 

▪ Apakah perencanaan partisipatif dalam pokdarwis 
mencakup pemantauan, evaluasi dan pengawasan? 

5.  Kesetaraan (Equity) ▪ Apakah keanggotaan kepengurusan di Pokdarwis 
mengkomodasi kesetaraan gender, profesi, dan 
kelompok inklusif? 

6.  Berorientasi pada 
Konsensus (Consensus) 

▪ Apakah seluruh anggota pokdarwis memiliki hak yang 
sama untuk berpendapat? 

  ▪ Apakah pengambilan keputusan di dalam kepengurusan 
Pokdarwis memenuhi syarat kuorum? 

7.  Peduli pada 
Stakeholder/Dunia 
Usaha 

▪ Apakah pengelolaan Pokdarwis menjamin kesempatan 
masyarakat untuk membuka usaha di bidang pariwisata? 

8.  Transparansi 
(Transparency) 

▪ Apakah lepengurusan Pokdarwis dilaksanakan dengan 
prinsip keterbukaan yang mencakup tindakan dan 
kebijakan? 

9.  Independen  ▪ Apakah pengambilan keputusan di kepengurusan 
pokdarwis dapat dijalankan tanpa intervensi pihak luar? 

  ▪ Apakah pokdarwis swadaya secara aset organisasi? 

10.  Akuntabilitas 
(Accountability) 

▪ Apakah kepengurusan pokdarwis memiliki dokumentasi 
administrasi bidang kinerja?  

▪ Apakah kepengurusan pokdarwis memiliki dokumentasi 
administrasi bidang target kerja? 

 

 

4.5. ALAT YANG DIBUTUHKAN 

Alat alat yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah 

1. Kamera 

Alat ini digunakan untuk mengambil dokumentasi visual dari desa wisata 

dan kondisi eksisting tata kelola kelompok sadar wisata. 

2. Alat rekam audio 
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Alat ini digunakan untuk merekam proses wawancara kepada 

narasumber untuk kemudian diubah menjadi teks sebagai data primer 

yang selanjutnya menjadi bahan analisis. 

3. Daftar pertanyaan wawancara 

Daftar ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah ditetapkan untuk menggali informasi secara 

mendetil dari narasumber. 
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