
1. Pendahuluan 

Dalam rangka mendorong pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, Presiden 

Jokowi mencanangkan pembangunan di pedesaan. Dalam program Kementerian Pariwisata, 

kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentukpengembangan Desa wisata. Dari 74.959 desa di 

Indonesia,1.902 di antaranya diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

Desa Wisata
1
. 

Kementrian Pariwisata menetapkan 10 Destinasi unggulan Indonesia
2
. Salah satu 

destinasi yang saat ini masuk sebagai destinasi unggulan di Indonesiaadalah Wakatobi
3
. 

Wakatobi unggul karena keindahan bawah laut, kekayaan budaya dan peninggalan sejarah. 

Sejalan dengan kebijakan prioritas pengembangan desa wisata, Wakatobi juga menetapkan 

lebih dari 10 desa sebagai Desa Wisata. Namun demikian, dalam artikel ini, penulis fokus 

membahas mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Liya Togo yang 

berada di pulau Wangi-Wangi. Desa Liya Togo adalah penduduk asli Wakatobi yang 

memiliki banyak potensi baik sejarah, budaya dan alamnya yang masih dalam masa 

pengembangan. Keterlibatan peneliti sebagai fasilitator di Swisscontact Wakatobi yang 

menjadikan Desa Liya Togo sebagai desa wisata binaan Swisscontact membuat peneliti 

secara langsung terlibat dalam proses pengembangan desa wisata ini.  

Fokus penelitian ini tertuju pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa 

Wisata Liya Togo karena masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku 

penting untuk ikut berpartisipasi dalam keseluruhan pengembangan desa wisata dimulai tahap 

pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi serta tantangan 

yang dihadapi dari setiap tahap partisipasi masyarakat yang ada.  

Partisipasi masyarakat lokal itu penting dalam pengembangan desa wisata karena 

sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut 

merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang 

tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem 

ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada 

tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001).  

Struktur tulisan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman penulisan 

sebagaimana semestinya yang berisi tinjauan pustaka membahas mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan pariwisata serta tantangannya, lalu metodologi penelitian 

berisi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta tehnik pengumpulan data. Hingga 

pada point ke-empat peneliti berisi pembahasan dari hasil penelitian yang berfokus pada 

partisipasi masyarakat dari tahap pengambilan keputusan, pelaksaanaan, pengambilan 

manfaat, evaluasi serta tantangan yang dihadapi dari setiap tahap.Peneliti juga memberikan 

konsep strategi agar partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat lebih 

ditingkatkan.  
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Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Pulau Serib, Tanjung Kelayang, Mandalika, 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PartisipasiMasyarakat dalam Pembangunan Pariwisata dan Hambatannya  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat terjadi pada empat 

jenjang yaitupartisipasi dalam pengambilan keputusan,  partisipasi dalam pelaksanaan, 

partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi. (Cohen dan Uphoff, 1979) . 

Pertama, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, 

terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan 

kebijaksanaan. Kedua, partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, 

seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap 

program yang ditawarkan. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam pembangunan ini 

dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan konstribusi guna 

menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, 

maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.Ketiga,partisipasi dalam 

pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil 

pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan 

ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat 

seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksananakan, apakah sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, 

yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi. Keempat, 

partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah 

pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan.  

Berdasarkan pendapat Nurhattati Fuad (2014: 114), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 

pada intinya ada empat. Pertama, partisipasi dalam bentuk pikiran. Partisipasi masyarakat 

yang diberikan dalam bentuk pemberian ide, saran, maupun pendapat dengan tujuan untuk 

pengembangan program kegiatan. Kedua, partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi 

masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga yang masyarakat miliki untuk membantu 

dalam berjalannya suatu program kegiatan. Ketiga, parisipasi dalam bentuk pikiran dan 

tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa ide, saran, pendapat serta tenaga yang 

dimiliki untuk membantu program kegiatan yang ada. Keempat, partisipasi dalam bentuk 

keahlian. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa suatu kemampuan keahlian yang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam program kegiatan yang mana keahlian tersebut 

tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. 

Dalam mengorganisir fakta yang berkaitan dengan hambatan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pariwisata di negara berkembang, 

(Tosun, 2000) telah membagi mereka menjadi tiga judul utama yaitu keterbatasan 

operasional, keterbatasan struktural dan keterbatasan budaya. Sebagian besar keterbatasan ini 

terjadi di negara berkembang meskipun mereka tidak ada di setiap tujuan wisata.  

Keterbatasan operasional meliputi sentralisasi publik administrasi pariwisata, kurangnya 

koordinasi dan kurangnya informasi. Untuk keterbatasan struktural, diantaranya sikap 

profesional, kurangnya keahlian, dominasi elit, kurangnya sistem hukum yang tepat, 

kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan biaya yang relatif tinggi dan kurangnya 

sumber daya keuangan. Terakhir, keterbatasan budaya mencakup wilayah terbatasnya 

kapasitas masyarakat miskin, apatis, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat setempat. 

Hambatan budaya adalah rintangan tertinggi yang membatasi partisipasi masyarakat. 

Temuan baru menunjukkan bahwa cuaca penghalang lain yang menghambat partisipasi 

masyarakat lokal karena mereka dipisahkan di beberapa desa dan sebagian besar bergantung 

pada transportasi air. Temuan menunjukkan bahwa budaya merupakan faktor internal, 



sementara operasional dan struktural adalah hambatan eksternal yang menghambat partisipasi 

masyarakat.  

Hambatan internal terkait dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh masyarakat 

setempat sementara hambatan eksternal berada di luar yurisdiksi mereka. Dalam rangka 

mendorong partisipasi lokal, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pengembangan pariwisata perlu bekerja sama. Untuk faktor internal yaitu hambatan budaya, 

masyarakat setempat harus memiliki semangat untuk mengubah sikap mereka dan melihat 

pariwisata sebagai sesuatu yang memotivasi mereka. Selain itu, masyarakat setempat juga 

harus mengatasi keterbatasan kapasitas bagi mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat 

setempat perlu menyadari hak-hak mereka untuk menyuarakan pendapat terkait lingkungan 

hidup mereka karena mereka adalah salah satu yang akan terkena dampak pembangunan 

pariwisata. Untuk faktor eksternal yaitu hambatan operasional dan struktural, pemangku 

kepentingan lain lokal, sektor swasta, serta LSM perlu mengubah persepsi mereka dan 

menciptakan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan 

pariwisata. Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilakukan untuk mengembangkan pulau 

dengan cara yang berkelanjutan yang dapat memuaskan setiap pihak yang terlibat. 

Berdasarkan pandangan para ahli dan peneliti yang telah dikemukakan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aspek partisipasi merupakan isu mendasar dalam pengembangan desa 

wisata. Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak 

strategis yang terkait dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi 

masyarakat menjadi penting bagi pencapaian desa wisata yang berkelanjutan dan bagi 

realisasi pengembangan desa wisata yang berkualitas. Namun tidak selalu mudah proses 

pelibatan masyarakat karena keterbatasan struktural, operasional, budaya baik hambatan 

internal dan ekternal sebagaimana sudah dipaparkan di paragraph di atas.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan 

peristilahannya.Kelebihan dari metode ini bisa mendapatkan  perspektif yang lebih alami dari 

suatu kehidupan masyarakat dan membuka peluang untuk pendalaman yang lebih rinci dari 

pandangan-pandangan individu dalam masyarakat (Lewis, 2003).Alasan peneliti memilih 

metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif karena melalui metode ini isu 

esensial seperti gejala, keadaan atau fenomena sosialyang berkembang dimasyarakat dapat 

digambarkan dan didiskripsikandengan mudahserta dapat memandu peneliti dalam mencari 

data yang sesuai dengan apa yang diamati dan diteliti. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Wisata Liya Togo yang terletak di Pulau 

Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Desa Liya Togo terbentuk pada tahun 1977 

dan merupakan salah satu desa hasil pemekaran Desa Liya yang disebut Liya Raya. Liya 

Raya terdiri dari beberapa desa yaitu  Liya Mawi, Liya Bahari, Liya Onemelangka dan salah 

satunya ialah Liya Togo yang terletak di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.Desa 

Liya Togo terletak antara + 9395000 mU – 9410000 mU dan 555000 mT – 572500 mT dan 



merupakan salah satu desa di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luas desa + 6.640 ha, 

berada di pesisir selatan Pulau Wangi-Wangi berjarak + 10 km dari pusat ibukota Wakatobi, 

Wangi-Wangi, dan berjarak + 8 km dari Bandara Matahora. 

Desa Liya Togo adalah desa terluas di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 

namun sebagian besar penduduknya tinggal di kawasan Benteng Liya yang berada sekitar 1 

km dari bibir pantai atau pada ketinggian + 100 m di atas permukaan laut. Wilayah laut yang 

berada di sebelah selatan sampai timur desa mempunyai gugusan pulau karang terbanyak di 

bandingkan dengan wilayah desa-desa lain di Wakatobi yaitu 10 buah pulau kecil.Jumlah 

kepala keluarga di Liya Togo terdapat 631 KK dari kelima dusun yang ada yaitu Wotea, 

Timi, Eflaa, Seru dan Bistio dengan total jumlah penduduk yaitu2.204 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki 1.164 orang dan perempuan: 1.040 orang. Mayoritas mata pencaharian di desa ini 

ialah nelayan dan petani.  

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, sejak 1 Mei 2017 hingga 31 November 2017. 

Peneliti terlibat dalam proyek pengembangan pariwisata dalam rangkapeningkatan ekonomi 

masyarakat melalui pariwisatayang berkelanjutan yang dilakukan oleh Lembaga Swisscontact 

Wisata II - Field Wakatobi. Target dari kegiatan ini adalahpenciptaan lapangan kerja bagi 

masyarakat lokal. Dalam kegiatan ini, peneliti bertugas  mendampingimasyarakat Desa 

Wisata Liya Togo sebagai fasilitator. 

 
(Sumber: RPJMDes Liya Togo)  

 

 

 

 

 



3.3 Tehnik Pengumpulan Data 

 

Dalam kegiatan pendampingan, peneliti membantu sebagai asisten dari para pelatih 

(trainer) Swisscontact yang memberikan pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan 

keuangan, pengembangan produk paket wisata, serta diskusi terbuka bersama kelompok 

Keppo’oli.  

Melalui aktivitas tersebut, peneliti dapat melakukan observasi aktivitas anggota 

masyarakat  yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Liya Togo. 

Observasidalampenelitianiniadalahobservasilangsungyaitupenelitiandanpengamatmelihatdan

mengamatisecaralangsung, kemudianmencatatperilakudankejadian yang 

terjadipadakeadaansebenarnya.Observasi ini dalam rangka mengidentifikasi informan yang 

dilakukan selama kurang lebih dua bulan lamanya. Kemudian peneliti melakukan pendekatan 

pada para narasumber potensial melalui aktivitas anggota masyarakat yang ada selama 

kurang lebih dua bulan.  

Setelah mengidentifikasi narasumber potensial lalu dilakukanlah proses wawancara, 

yaitu mewawancarai setiap stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunann Desa Wisata Liya Togo dengan terkhusus pihak pemerintah dan masyakarat 

dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat. Pada awalnya peneliti 

mewawancarai Ibu Mursida selaku  Ketua Keppo’Oli
4
 yang paham akan pengembangan 

pariwisata Desa Liya Togo setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat 

potensial dengan bantuan Ibu Mursida jika terdapat masyarakat yang tidak fasih dalam 

bahasa Indonesia, dengan mewawancarai Wa Ode selaku anggota Keppo’Oli dan guide Liya 

Togo, Bp.Riyadi selaku guide senior, Bapak Unga selaku Kepala Dusun Bistio dan Tokoh 

Adat Desa, Bp La Ode Aliudin selaku Kepala Desa Liya Togo dan Wa Ode Liya selaku 

pemudi yang terlibat dalam menjadi pemandu wisata. Selain itu peneliti juga mewawancarai 

Ibu Marcella selaku Project Officer IDD Swisscontact Wisata II Wakatobi yang 

mendampingi Desa Liya Togo sebagai CBT dampingan Swisscontact. Proses wawancara 

dibatasi dengan membawa partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi dalam pengembangan desa wisata serta 

faktor pendorong dan pengahambat untuk masyarakat berpartisipasi. 

Tantangan dalam penelitian ini ialah akses yang sulit dikarenakan jarak tempuh yang 

cukup jauh sehingga terkadang peneliti kesulitan untuk mendapatkan transportasi menuju 

Desa Liya Togo, keterlibatan peneliti di Swisscontact Wakatobi juga tidak hanya terfokus 

pada Desa Liya Togo tetapi juga terdapat hal-hal lain yang harus peneliti lakukan selama 

bekerja di Swisscontact dan penggunaan bahasa selama proses wawancara dengan 

masyarakat karena beberapa masyarakat kesulitan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, 

mereka lebih mudah berkomunikasi dengan bahasa daerah. Maka dari itu peneliti meminta 

bantuan salah satu masyarakat lokal yang fasih berbahasa Indonesia untuk menemani selama 

proses wawancara berlangsung.  

 

4 PEMBAHASAN 

4.1 Pengembangan Desa Wisata Liya Togo  

 Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Desa Liya Togo memang telah 

dikenal luas oleh masyarakat di Wakatobi sebagai Desa Budaya karena kentalnya 

kebudayaan dan sejarah yang ada di desa tersebut. Hal terebut telah diketahui jauh sebelum 

Liya Togo dinyatakan sebagai desa wisata. Daya tarik budaya tersebut baik dari bangunan, 

sejarah dan seni yang ada, hal itu seperti Benteng Liya yang mengelilingi Desa Liya Togo 
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dan memiliki 3 lapis benteng dengan sejarahnya yang kuat akan Kerajaan Buton, Masjid 

Mubarak yang merupakan masjid tertua di Wakatobi yang dibangun pada tahun 1546 setelah 

8 tahun dilantiknya Sultan Buton pertama, Baruga, Baluara, Tugu Liya serta masih banyak 

daya tarik budaya yang lain. Jika ada tamu dari pemerintahan berkunjung di Wakatobi, tamu 

tersebut dibawa untuk mengunjungi Desa Liya Togo. Selain itu juga pada tahun 2004 telah 

banyak selebritis yang datang ke Liya Togo untuk melakukan pengambilan video dan proses 

shooting di desa. Namun masyarakat sendiri belum mengetahui maksud dari desa budaya dan 

hanya masih berperan sebagai penonton saja yang seharusnya peran masyarakat adalah 

sebagai tuan rumah.  

British Council adalah salah satu NGO (Non Government Organizaiton) yang pertama 

memperkenalkan pariwisata berkelanjutan di Desa Liya Togo pada April 2013, mitra tersebut 

membentuk kelompok dengan melibatkan masyarakat hingga terbagi dalam dua kelompok 

yaitu Kelompok Pengarah yang terdiri dari para tokoh adat dan Kelompok Kerja yang terdiri 

dari masyarakat lokal yang ingin terlibat. Tetapi mitra tersebut  hanyamelangsungkan 

program kerjanya selama kurang dari 7 bulan, hingga akhirnya para kelompok masyarakat 

tidak paham akan tindakan selanjutnya ataupun program kegiatan yang perlu untuk 

dilakukan. Kelompok kerja yang telah dibentuk oleh British Council ini berinisiasi untuk 

membentuk suatu kelompok pariwisata di Liya Togo yang disebut KEPPO’OLI yang berarti 

Kelompok Pariwisata Pengelola Pariwisata Liya Togo. Namun kinerja dari kelompok 

tersebut kurang maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman kelompok akan Desa Wisata. 

Hingga adanya bantuan dari PMPM Mandiri yang memberikan pelatihan dan pendanaan 

untuk masyarakat desa terkait pengembangan pariwisata selama satu tahun. 

Setelah itu pada tahun 2014 masuknya NGO Swisscontact di Wakatobi dan  

menjadikan Desa Liya Togo menjadi desa dampingan Swisscontact. Banyak pendampingan 

yang Swisscontact lakukan terkhususnya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia 

semenjak tahun 2014. Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari konflik yang ada dikarenakan 

tidak ada keterbukaan dan keterlibatan seluruh peran masyarakat karena pengembangan desa 

wisata hanya dilakukan oleh kelompok hingga tidak terjalinnya kepercayaan oleh 

masyarakat. Konflik itu menyebabkan vakumnya kegiatan kepariwisataan di Desa Liya Togo.  

Pada bulan Juni 2016 kelompok pengelola pariwisata yang disebut KEPPO’OLI, 

melakukan restrukturisasi struktur organisasi mereka yang telah terbentuk hingga saat ini. 

Terjadinya restrujturisasi ini diakibatkan karena vakumnya kelompok pengelola Keppo’oli 

dan kegiatan kepariwisataan di Desa Liya Togo. Perwakilan dari masyrakat yang merupakan 

kepala dusundari setiap dusun dan tokoh adat desa berdisukusi bersama mengenai struktur 

organisasi ini dan secara langsung memilih ketua Keppo’oli yang secara langsung dipilih oleh 

masyarakat yang datang pada diskusi tersebut. Setelah terpilihnya ketua kelompok, lalu 

menyusun bidang-bidang lainnya dengan dukungan dari Swisscontact. Pemilihan anggota 

kelompok dipilih berdasarkan keaktifan dari individu tersebut dan disesuaikan minat 

kemampuan mereka. Tersusunnya organisasi KEPPO’OLI ini membuat masyarakat dan 

aparat desa menyerahkan pengembangan desa wisata ini kepada kelompok. Hingga 

Keppo’oli telah mendapatkan SK dari Kepala Desa Liya Togo untuk mengembangkan dan 

mengelola kegiatan kepariwisataan desa pada bulan Agustus tahun 2016.  

Berikut merupakan struktur organisasi KEPPO’OLI : 

Ketua :  Mursida  

Wakil Ketua : La Ode Alifudin 

Sekretaris : Muhamad Riadi 

Sekretaris I :  La Ode Salimu  



Bendahara :  Hasniati  

 Bidang Pemasaran dan Promosi 

Ketua : Rahmat Hidayat  

Anggota : 6 anggota 

 Bidang Pengembangan Potensi dan Daya Tarik Wisata  

Ketua : Adianto  

Anggota : 6 anggota 

 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Ketua  : Hasmiadin  

Anggota terdiri dari 9 orang  

 Bidang Hubungan Masyarakat  

Ketua : La Ode Anwaris  

Dengan anggota kepala dusun se-Liya Togo, kepala pemuda se-Liya Togo, Karang 

Taruna Liya Togo dan Remaja Masjid Mubarok 

 Bidang Pemandu Wisata dan Transportasi  

Ketua : Irman  

Anggota terdiri dari 6 orang. 

Setelah resminya Keppo’oli menjadi kelompok pengelola desa wisata, dengan 

dukungan Swisscontact melakukan sosialiasi kepada seluruh masyarakat di 5 dusun dengan 

mengadakan pertemuan-pertemuan di setiap dusun terkait dengan perencanaan pembangunan 

yang Keppo’oli rancangkan dengan harapan terbentuknya kepercayaan masyarakat desa 

terhadap kelompok untuk mendukung pegelolaan desa wisata sehingga tidak hanya satu 

pihak saja yang mendapatkan keuntungan namun kelompok juga merasakannya. Pertemuan-

pertemuan ini diadakan di gazebo yang ada di setiap dusun dan diikuti oleh kepala dusun 

serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan keparwisiataan. Dalam 

pertemuan tersebut Keppo’oli juga mensosialisasikan pengembangan desa wisata 

membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Hingga seiring berjalannya waktu terbentuklah 

kelompok-kelompok di luar Keppo’oli yang terbentuk berdasarkan keahlian masyarakat desa 

karena Keppo’oli tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari kelompok yang ada. 

Kelompok-kelompok tersebut tidaklah berstruktur hingga tidak ada sususan organisasi secara 

jelas, namun kelompok tersebut terbuka bagi masyarakat yang mau ikut berpartisipasi. 

Kelompok tersebut adalah kelompok pemandu wisata, kelompok kuliner, kelompok sampan, 

kelompok jus sampalu dan kelompok pengrajin.  

Kelompok Pemandu Wisata  

 Desa Liya Togo telah memiliki pemandu lokal yang berasal dari penduduk masyarakat 

desa dengan jumlah 7 pemandu telah bersertifikasi pemandu wisata dan sekitar 10  pemandu 

yang siap menjadi pemandu meskipun belum mengikuti sertifikasi pemandu wisata tetapi 

sudah mengikuti pelatihan lokal pemandu wisata. Terdapat juga 2 pemandu yang bisa 

berbicara bahasa Inggris bagi wisatawan asing yang datang berkunjung. Pelatihan terkait 

pemandu wisata ini pernah diadakan oleh Kementrian Pariwisata dan Swisscontact. 

Kelompok pemandu wisata ini siap untuk melayani wisatawan yang datang saat melakukan 

reservasi paket wisata melalui Keppo’oli.  

Kelompok Kuliner 

Kelompok kuliner terdiri dari kelompok ibu-ibu dari setiap dusun. Setiap dusun 

memiliki kelompok kulinersehingga terdapat 5 kelompok kuliner karena terdapat 5 dusun di 

Desa Liya Togo. Sistempun telah terbentuk dalam kelompok kuliner ini yaitu dengan sistem 

bergilir. Setiap ada kegiatan yang membutuhkan jasa kelompok kuliner maka akan bergantian 



kelompok kuliner dari salah satu dusun. Kelompok kuliner ini dapat memasak makanan-

makanan khas yang ada di Desa Wisata Liya Togo terkhusus lagi terdapat paket wisata yang 

menawarkan Cooking Class sebagai daya tarik di Desa Liya Togo.  

Kelompok Tenun 

Tenun Liya Togo menjadi salah satu daya tarik dan souvenir khas Liya Togo karena 

cara pengerjaannya yang masih sangat tradisional menggunakan tangan dan memiliki corak 

tersendiri yang tidak dapat didapatkan di tempat lain. Tenun di Desa Wisata Liya Togo 

dikerjakan oleh ibu-ibu untuk mengisi waktu luang mereka dan untuk satu kain tenun 

membutuhkan waktu paling cepat pengerjaan dua minggu jika rutin setiap hari menenun. 

Dalam paket wisata, tenun dan menenun dijadikan salah satu daya tarik utama di Wakatobi 

sehingga jika terdapat wisatawan yang melakukan reservasi paket wisata dan dibawa oleh 

pemandu wisata untuk mengunjungi ibu-ibu yang sedang menenun maka ibu tersebut akan 

mendapatkan komisi dari paket wisata yang dibeli oleh wisatawan. Selain itu, adanya 

peraturan bahwa wisatawan yang berkunjung di Desa Liya Togo diwajibkan untuk 

menggunakan sarung tenun Wakatobi. Keppo’oli akan meminjamkan sarung tersebut dengan 

menyewa sarung tenun milik kelompok tenun dan kelompok tenun akan mendapatakan 

komisi dari sarung yang disewa.  

Kelompok Sampan dan Nelayan 

Canoeing menjadi salah satu paket wisata yang dikembangkan di Desa Wisata Liya 

Togo. Kelompok ini akan memberikan dukungan jika terdapat wisatawan yang membeli 

paket wisata yang terkait dengan jasa mereka misalnya persewaan sampan bagi wisatawan 

yang ingin melakukan canoeing ataupun nelayan akan membantu wisatawan yang ingin 

memancing dengan cara tradisional.  

Kelompok Jus Sampalu 

Jus Sampalu merupakan bahasa Liya yang berarti Jus Asam. Pohon asam banyak 

ditemui di Desa Liya Togo dan asam ini diolah menjadi jus yang akan disajikan kepada 

wisatawan sebagai welcoming drink. Saat terdapat wisatawan yang datang, Keppo’oli akan 

langsung menghubungi kelompok yang membuat Jus Sampalu agar segera disajikan kepada 

wisatawan. 

Kelompok Pengrajin 

 Terdapat kelompok pengrajin seperti tikar pandan, gantungan kunci, gelang, kalung 

dan sebagainya. Namum peneliti hanya menemui masyarakat yang membuat tikar pandan dan 

sedangkan untuk kerajinan gantungan kunci dan aksesoris masih jarang ditemui masyarakat 

di Desa Liya Togo membuat kerajinan ini. 

Desa Liya Togo secara resmi melakukan launchingDesa Wisata dan Community 

Based Tourism Liya Togopada bulan April 2017 yang didukung oleh Swissconact. 

Launching tersebut juga di ikuti festival Mangania. Festival Mangania merupakan tradisi 

yang telah lebih dari 30 tahun tidak diadakan lagi di Desa Liya Togo. Seluruh masyarakat 

desa ikut berpartisipasi dalam festival ini dan tidak hanya masyarakat tetapi tokoh adat dan 

tokoh pemerintahan Wakatobi turut datang dalam festival ini. Dengan adanya ini, seluruh 

masyarakat di Desa Liya Togo dan bahkan Wakatobi mengerti bahwa Desa Liya Togo 

merupakan desa wisata dan termasuk dalam Community Based Tourism (Pariwisata berbasis 

komunitas).  

Pengembangan desa wisata dikatakan berhasil apabila masyarakat ikut serta dalam 

pengembangannya. Suksesnya pengembangan Desa Wisata Liya Togo ditempuh melalui 

upaya-upaya antara lain melalui:  



- Pengembangan sumber daya manusia 

Pengembangan sumber daya manusia sudah dilakukan dengan diadakannya pelatihan-

pelatihan,  pelatihan-pelatihan, diskusi, maupun kegiatan lain yang berhubungan 

dengan kepariwisataan. Pelatihan yang pernah diadak di Desa Liya Togo antara lain 

pelatihan pemandu wisata, pelatihan bahasa Inggris pemandu wisata, pelatihan 

disertivikasi produk, pelatihan tenun, pelatian keuangan dan  pelatihan penguatan 

kelompok organisasi yang terbuka untuk diikuti masyarakat lokal. Diskusi juga 

diadakan di Desa Wisata Liya Togo dalam memutuskan suatu keputusan contohnya 

saat replikasi pengurus. Kegiatan lain yang ada terkait kepariwisataan adalah 

sosialisasi mengenai keparwisataan seperti Sapta Pesona, program ITX Kementrian 

Pariwisata dan lain-lain.  

- Kemitraan,  

Desa Liya Togo telah banyak membangun mitra demi pengembangan desa wisata. 

Mitra yang telah bergabung dengan Desa Liya Togo adalah British Council, PMPM 

Mandiri dan Swisscontact. Pihak pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten 

Wakatobi juga menjadi mitra desa terkait kegaitan wisata yang ada.  

- Kegiatan pemerintahan  

Kegiatan kepemerintahan terkait rapat atau diskusi mengenai kepariwisataan telah 

melibatkan Keppo’oli selaku kelompok pengelola pariwisata. Hal itu menjadi 

kesempatan untuk Liya Togo untuk memperluas jaringan bisnis serta bisa 

mendapatkan wawasan pengetahuan mengenai kondisi pengembangan 

kepariwisataan.  

- Promosi  

Promosi telah dilakukan di Desa Wisata Liya Togo baik promosi online dan offline. 

Promosi online yang dilakukan dengan menggunakan media Instagram dan Facebook 

namun sangat disayangkan bahwa promosi ini belum dilakukan secara maksimal. 

Promosi offline yang dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai pameran, business 

gatehring, televisi diliput oleh Trans7 dan Trans TV, pemasaran dari mulut ke mulut, 

publisitas, acara dan pengalaman. Desa Liya Togo memiliki brosur sendiri yang siap 

disebarkan saat mengikuti pameran pariwisata.  

- Festival 

Desa Liya Togo telah mengikuti beberapa festival pariwisata yang ada. Festival yang 

diikuti oleh Desa Liya Togo merupakan festival lokal yang diadakan di Wakatobi 

seperti WOWINE dan WAVE. Desa Liya Togo juga telah mengadakan festival desa 

yaitu festival Mangania yang diadakan di Desa Liya Togo.  

- Membina organisasi masyarakat.  

Pengelola kelompok desa dan tokoh adat melakukan pembinaan terhadap kelompok 

masyarakat yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan wisata, seperti 

kelompok tenun, kelompok kuliner dan kelompok kerajinan. Pembinaan juga 

dilakukan terhadap anak-anak muda dengan melibatkan pemuda pemudi dalam 

kegiatan kepariwisataan supaya terjadinya regenerasi sebagai generasi penerus.  

- Kerja sama dengan universitas.  

Universitas atau perguruan tinggi melakukan pengembangan dan pengabdian supaya 

dilaksanakan di desa wisata melalui program KKN Universitas. Telah beberapa 

universitas seperti Universitas Gadjah Mada di Yogayakarta, mengirimkan 

mahasiswanya untuk melakukan KKN di Desa Liya Togo.  

 

 

 



4.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Liya Togo  

4.2.1 Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

 Partisipasi masyarakat Desa Liya Togo dalam pengambilan keputusan belum 

melibatkan peran seluruh masyarakat seutuhnya di segala kegiatan atau aktivitas 

terkait dengan pengembangan desa wisata. Kurangnya pemahaman masyarakat akan 

kepariwisataan membuat masyarkat tidak ingin memberikan pemikiran mereka 

terkait pengembangan desa wisata. Pengambilan keputusan masih tergantung kepada 

tokoh adat, kepala dusun, kepala desa dan Keppo’oli. Keppo’oli yang menyusun 

perencanaan pengembangan desa wisata misalnya terkait pengembangan paket 

wisata. Paket wisata ini disusun oleh Keppo’oli dengan melibatkan peran-peran dari 

kelompok dalam paket wisata yang ditawarkan itu.  

Dalam partisipasi ini, partisipasi dalam bentuk pikiran perlu dilibatkan. 

Partisipasi dalam bentuk pikiran merupakan partisipasi dimana masyarakat 

memberikan sebuah ide, saran, maupun pendapat dengan tujuan untuk 

pengembangan program kegiatan desa wisata. Namun di Desa Wisata Liya Togo, 

masyarakat belum secara langsung memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran. 

Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang memberikan masukan mengenai paket 

wisata yang ditawarkan, agar dusun mereka juga dapat dijadikan paket wisata.  

 

4.2.2 Partisipasi dalam pelaksanaan  

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan guna mendukung pengembangan 

Desa Wisata Liya Togo sudah ada dan masyarakat terlibat secara langsung. Hal itu 

terbukti saat ada wisatawan yang telah melakukan reservasi paket wisata untuk 

berkunjung di Desa Wisata Liya Togo sistem yang telah terbentuk melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kelompok yang 

telah terbentuk dimasyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

wisata. Misalnya saat wisatawan berkunjung dan melakukan reservasi paket wisata 

maka setiap kelompok akan melakukan perannya. Kelompok tenun akan menenun, 

kelompok kuliner akan membuat makanan untuk tamu, kelompok jus sampalu akan 

membuat minuman jus sampalau sebagai hidangan pembuka saat tamu datang. Jadi 

peran dari kelompok Keppo’oli hanya mengkoordinasi kegiatan wisata yang ada 

supaya dapat berjalan dengan lancar dan masyarakatlah yang mengambil peran 

dalam kegiatan wisata tersebut.  

Dalam partisipasi ini, partisipasi dalam bentuk keahlianperlu dilibatkan. 

Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa suatu kemampuan keahlian yang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam program kegiatan  yang mana keahlian 

tersebut tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. Partisipasi 

masyarakat dalam keahlihan sudah terlihat di Desa Liya Togo terbukti dengan 

adanya kelompok-kelompok yang telah terbagi-bagi sesuai dengan keahlian mereka 

baik dari keahlian memandu wisata, memasak dan lain sebagainya.  

Partisipasi dalam bentuk tenaga juga terlibat dalam proses partisipasi ini.. 

Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga yang  masyarakat miliki 

untuk membantu dalam berjalannya suatu program  kegiatan. Masyarakat Desa Liya 

Togo telah siap memberikan tenaganya dalam setiap kegiatan kepariwisataan di 

desa. Contohnya pada saat Festival Mangania berbarengan dengan launching CBT / 

Desa Wisata Liya Togo pada April 2017. Seluruh lapisan masyrakat ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan festival ini dan ikut memeriahkan. 

 

 



4.2.3 Partisipasi dalam pengambilan manfaat 

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya dalam hal kuantitas 

namun juga halnya kualitas. Dengan dijadikannya Liya Togo menjadi desa wisata, 

banyaknya mitra yang ingin membantu dalam pengembangan Desa Wisata hingga 

memberikan pelatihan pelatihan pengembangan ketrampilan dan kemampuan 

sumber daya masyarakat. Contohnya seperti pelatihan bahasa Inggris, pelatihan tour 

guide, pelatihan membuat suatu kerajinan, pelatihan mengenai penguatan suatu 

komunitas dan kelembagaan dan masih banyak lagi. Selain itu juga telah banyaknya 

sosialisasi yang dilakukan oleh Kementrian Pariwisata mengenai program Sapta 

Pesona agar Sapta Pesona dapat diaplikasikan oleh masyarakat.  

Manfaat kuantitas juga didapatkan khususnya dalam segi perekonomian, 

dengan adanya wisatawan yang melukan reservasi paket wisata maka akan terjadi 

perputaran ekonomi di masyarakat. Dimulai dari masyarakat yang memiliki kain 

atau sarung akan disewakan kepada wisatawan, tamu akan menggunakan jasa 

kelompok pemandu wisata, tamu akan mengunjungi rumah tenun yang ada, dan 

lainnya. Hal tersebut sudah ada perjanjian retribusi yang akan diberikan kepada 

kelompok masyarakat saat terdapat tamu yang melakukan reservasi pembelian paket 

wisata di Keppo’oli.   

Selain manfaat kualitas dan kuantitas, manfaat sosial juga dirasakan oleh 

masyarakat desa. Masyarakat lebih terbuka dengan dijadikannya Desa Liya Togo 

sebagai desa wisata, dikarenakan adanya wisatawan yang berkunjung.  

 

4.2.4 Partisipasi dalam evaluasi 

 

 Evaluasi terhadap kegiatan atau program berkaitan dengan pengembangan 

desa wisata belum melibatkan partisipasi masyarakat seluruhnya. Evaluasi terbatas 

dilakukan secara tidak langsung oleh beberapa kelompok. Salah satu kelompok 

tersebut ialah kelompok Pemandu Wisata. Setelah pemandu wisata selesai   

membawa tamu yang berkunjung dan berkeliling di desa wisata, maka akan 

dibahasnya performa pemandu wisatayang telah melayaniwisatawa  selama 

berkunjung. Kelompok pemandu wisata yang berkumpul akan melakukan evaluasi 

terhadap perjalanan wisata yang diberikan kepada wisatawan dan hal-hal yang perlu 

ditingkatkan kedepannya. Evaluasi itupun hanyalah evaluasi kecil yang tidak ada 

tidak lanjutnya.  

 Evaluasi yang dilakukan oleh kelompok pengelola yaitu Keppo’oli yang 

melibatkan seluruh kelompok di masyarakat dan para stakeholder belum pernah 

dilakukan. Sedangkan evaluasi itu penting dilakukan agar seluruh stakeholder 

mengerti peningkatan serta permasalahan yang ada di Desa Wisata Liya Togo 

sehingga adanya keterbukaan antra pengelola desa wisata dan masyarakat.  

 

4.3 Hambatan Partisipasi Masyarakat Desa Liya Togo 

Terdapat faktor penghambat yang menghambat partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan Desa Wisata sehingga menyebabkan mundurnya kegiatan pembangunan 

desa wisata di Desa Liya Togo. Dari hasil observasi dan wawancara, faktor yang 

menghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Liya Togo ialah:  

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat akan Desa Wisata. Tidak seluruh 

masyarakat memahami akan konsep dasar desa wisata begitu pula dengan kelompok 

pengelola. Namun dengan dukungan dari pemerintah dan mitra yang ada, membantu 

kelompok pengelola dan masyarakat dalam sosialisasi meskipun cukup sulitnya 



menanamkan pemahaman kepada masyarakat lokal khususnya mengenai kebersihan. 

Kementrian pariwisata telah mensosialisasikan Sapta Pesona terhadap seluruh 

masyarakat Desa Liya Togo tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah di 

kebun dan meninggalkannya begitu saja.  

Kedua, komitmen masyarakat. Berdasarkan temuan dari peneliti bahwa komitmen 

masyarakat kurang dalam pengembangan desa wisata. Banyak yang datang dan pergi 

terkait pengembangan desa wisata khususnya juga terhadap kelompok Keppo’oli. Hanya 

beberapa anggota saja yang aktif gencar terhadap pengembangan pariwisata.  

Ketiga, pendanaan. Dana menjadi salah satu sumber penting dalam menopang 

pengembangan desa wisata, hal ini pun menjadi hambatan bagi pengembangan Desa 

Wisata Liya Togo. Pembangunan gazebo, toilet dan fasilitas lainnya mendapatkan 

bantuan dari PMPM Mandiri pada tahun 2014, pembangunan TIC juga merupakan 

dukungan dari pemerintah, pendanaan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan 

mengikuti pameran merupakan dukungan dari Swisscontact. Kas keuangan kelompok 

didapatkan dari wisatawan yang melakukan reservasi paket wisata. Pendanaan 

pengembangan desa wisata ini masih bergantung terhadap mitra yang menawarkan 

kerjasama terhadap desa. Partisipasi masyarakat terkadang terhambat dikarenakan untuk 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan masyarakat membutuhkan dana sebagai modal 

misalnya untuk memasak, sedangkan keuangan menjadi salah satu masalah bagi 

masyarakat lokal.    

Keempat, belum adanya peraturan desa  khusus yang berbicara mengenai 

kepariwisataan. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan kelompok pengelola untuk 

bertindak lebih, misalnya dalam hal retribusi tiket masuk. Masyarakat tidak dapat 

memberlakukan pembayaran tiket masuk desa wisata dikarenakan tidak adanya 

peraturan yang mengikat akan hal itu. Akan menjadi ilegal atau pungutan liar jika 

masyarakat memberlakukan pembayaran tiket masuk, tiket parkir atau retribusi-retribusi 

yang lain.  Sedangkan memberlakukan tiket masuk itu penting untuk mengukur dan 

mengetahu wisatawan yang berkunjung di desa wisata karena saat ini hanya dapat 

mengukur kunjungan wisatawan berdasarkan tamu yang melakukan reservasi paket 

wisata terhadapa kelompok Keppo’oli. Selain itu juga dapat melibatkan masyarakat 

lokal untuk menjaga loket tiket dan memanfaatkan dana retribusi tiket masuk ke 

pengembangan desa yang lain misalnya terhadap perbaikan lahan parkir, pembenahan 

bangunan yang sudah rusak atau hal lainnya. 

 

4.4.Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Liya Togo 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh konsep partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Liya Togo yang direkomendasikan yaitu :  

1. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata mulai dari 

proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan juga evaluasi 

- Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

Hal yang dilakukan agar meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan adalah dengan dibentuknya koordinator pada setiap dusun yang bertugas 

untuk mendengarkan pendapat masyarakat disetiap dusun. Koordinator tersebut 

dinaungi oleh Keppo’oli sebagai kelompok pengembangan pariwisata desa. 

Koordinator tersebut bukanlah Kepala Dusun dari setiap dusun namun merupakan 



masyarakat desa yang dipercayai oleh masyarakat sekitar untuk mengkoordinir 

keparwisataan. Tugas dari koordinator ini untuk mengadakan pertemuan kecil antar 

kelompok di setiap dusun dikarenakan biasanya masyrakat biasa tidak terlalu percaya 

diri jika menyampaikan pendapat mereka di pertemuan yang diikuti oleh banyak 

orang, mereka biasanya juga malu jika menyampaikan pendapat didepan para 

peninggi-peninggi desa. Akan lebih baik jika koordinator yang mendengarkan 

pemikiran dari masyarakat di setiap dusun dan disampaikan ke kelompok Keppo’oli 

terkait pengembangan kepariwisataan sehingga keputusan yang dibuat tidak berpihak 

kepada salah satu pihak saja namun juga keputusan tersebut dibentuk dari adanya 

aspirasi dari masyarakat.  

- Partisipasi dalam pelaksanaan 

Partipasi dalam pelaksanaan juga dapat dilakukan dengan masyarakat setempat 

menyediakan rumahnya sebagai tempat penginapan para wisatawan yang ingin 

menginap di Desa Liya Togo; masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembuatan 

souvenir dan penjualan berbagai usaha makanan dan minuman bagi wisataawan, 

sebagai petugas penjaga parkir, pemandu wisata.  

Dengan adanya koordinator desa wisata di setiap dusun memudahkan komunikasi 

Keppo’oli, pemerintah dan masyarakat. Sehingga jika membutuhkan suatu hal terkait 

pelaksaan kepariwisataan, koordinator tersebut yang bertugas untuk menyampaikan 

ke kelompok yang ada di dusun.  

- Partisipasi dalam pengambilan manfaat 

Pengambilan manfaat dapat dirasakan bagi masayarakat yang telah turut berpartisipasi 

dalam pengembangannya sehingga manfaat yang didapatkan itu merata bagi setiap 

masyarakat. 

- Partisipasi dalam tahap evaluasi  

Melakukan evalusi setiap tahunnya terkait pengembangan desa wisata yang diikuti 

oleh masyarakat Desa Liya Togo, sehingga terjadinya keterbukaan dan transparansi 

agar kedepannya pengembangan desa ini dapat lebih baik lagi. 

2. Menggali potensi potensi alam, budaya dan kebiasaaan yang masih dapat diangkat 

kembali 

Masih banyak potensi potensi daya tarik wisata yang dapat ditawarkan kepada 

masyarakat. Potensi itu seperti tarian, musik, makanan khas dan kebiasaan masyarakat 

sehari-hari.  

3. Memaksimalkan kinerja dari kelompok pengelola pariwisata yang ada di Desa Liya 

Togo dan kelompok-kelompok yang terkait pengembangan desa wisata Liya Togo 

Setiap bidang yang ada dalam Keppo’oli dimaksimalkan kinerjanya dengan dibuatnya 

Visi, Misi dan Tujuan Keppo’oli serta dibuatnya Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) 

dari setiap bidang yang ada dalam organisasi. Selain itu juga memperkuat kelompok 

yang ada di masyarakat seperti kelompok Kuliner, kelompok pemandu wisata, 

kelompok nelayan, kelompok pengrajin dengan memperjelas susunan organisasi agar 

dapat lebih terarah dan jelas. 

4. Membangun koordiasi antara pemerintah, kelompok, mitra dan masyarakat dengan 

peningkatan kapasitas lembaga desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan 



efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu 

tujuan, efektifitas dan responsifitas dar kinerja.  

Hal ini dapat dengan diselesaikannya Peraturan Desa terkait pengembangan 

kepariwisataan dan desa wisata Liya Togo.  

5. Pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan 

Dalam menjalankan pengembangan desa wisata dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat pastilah tidak dapat berjalan dengan instan namun membutuhkan 

dampingan dalam mengembangkan desa wisata ini. Tentunya pendampingan 

dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, pendampingan 

ini dapat dengan memfasilitasi dan membina masyarakat agar lebih mandiri yang bisa 

dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan mitra terkait.  

6. Peningkatan kemampuan SDM masyarakat Desa Liya Togo dengan mengadakan 

pelatihan terutama yang menunjang kegiatan kepariwisataan 

Diperlukan pelatihan untuk peningkatan SDM masyarakat Desa Liya Togo, seperti :  

a. Pelatihan pelayanan prima usaha pariwisata 

b. Pelatihan dan peningkatan seni budaya lokal baik musik dan tarian  

c. Pelatihan pengembangan produk pariwisata 

d. Pelatihan pembuatan souvenir 

e. Pelatihan pengelolaan desa wisata  

f. Pelatihan pengelolaan homestay 

g. Pelatihan bahasa Inggris untuk pemandu wisata 

7. Memberikan penyuluhan, pengarah dan penjelasan kepada masyarakatmengenai 

pentingnya pembangunan pariwisata yang mampu menunjang perekomomian daerah 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa wisata 

Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat akan lebih paham mengenai 

kepariwisataan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga 

lingkungan demi kemajuan desa wisata.  

 

5 KESIMPULAN 

 

Desa Wisata Liya Togo merupakan desa yang kaya akan daya tarik alam dan budayanya. 

Desa wisata ini dikelola oleh Keppo’oli (Kelompok Pengelola Pariwisata Desa Liya Togo) 

dengan berbasis pada komunitas (Community Based Tourism) yang melibatkan peran 

partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangannya. Partisipasi dalam pengembangan Desa 

Wisata Liya Togo terdiri dari empat macam, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan yang belum melibatkan peran seluruh masyarakat desa, partisipasi dalam 

pelaksanaan yang sudah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan yang sudah dirasakan oleh masyarakat baik dalam bentuk kualitas 

serta kuantitas, dan partisipasi dalam evaluasi yang dilihat belum melibatkan partisipasi dari 

keseluruhan masyarakat. Faktor yang menghambat pengembangan Desa Wisata Liya Togo 

antara lain kurangnya pemahaman masyarakat akan Desa Wisata kurangnya komitmen dari 

masyarakat desa, pendanaan serta belum adanya peraturan desa terkait pengembangan desa 

wisata. Strategi yang dapat digunakan agar meningkatnya partisipasi masyarakat dengan 



melibatkan masarakat seutuhnya dalam proses pengambilan keputusan, pelaksaan, 

pengambilan manfaat dan evaluasi; menggali potensi yang ada; memaksimalkan kinerja 

Keppo’oli dan kelompok masyarakat yang ada; membangun koordinasi antara pemerintah, 

mitra, kelompok dan masyarakat; adanya pendampingan kepada masyarakat; peningkatan 

SDM; dan diadaknnya penyuluhan terkait pariwisata.  
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