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ABSTRAK  

Parwisata budaya Wae Rebo merupakan salah satu desaowisataoyangomenerapkan 
konsepUcommunity Based Tourism,sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam 
pengembangnnya. Dengan keindahan Mbaru Niang(Rumah Kerucut) yang sangat skral 
sangat  membantu masyarakat Wae Rebo dalam bidang pariwsata, sehingga masyarakat 
sangat berperan atau berpartisipasi khusus dalam proses pengembangan  pariwisata 
budaya di Wae Rebo, sehinnga penelitian ini di lakukan untuk mengetahui hal tersebut. 
Metode penelitian yang digunakaan adalah deskriptif kualitatif, jenis data yangOberasal  
dariuhasiluobservasiidaniwawancara adalah data primer dan sekunder. Analisis data akan 
di lakukan secaraOdeskriptif  membahas partisipasi masyarakat dalam pengembangan 
pariwsata budaya Wae Rebo, hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Wae Rebo 
terlibat langsung dalam proses pengembangan pariwisata dan membawa dampak yang 
bagus untuk masyarakat sekitar. 

Kata kunci: CBT, Partisipasi, Pariwisata Budaya  

ABSTRACT 

Wae Rebo is one of the tourism villages that has applied “Community-Based 
Tourism” concept, which means that they would need the villagers , participation in its 
development. Villagers participation is needed to keep Mbaru Niang,s (Rumah Kerucut) 
beauty that is really important for tourism’s development in Wae Rebo. This study 
discusses about the villagers role in this development and uses qualitatative descriptive as 
the method. This study also uses the results of interview an observation as the primary and 
secondary data while using descriptive research as the data analysis method. The results 
based on the analysis shows that Wae Rebo’s villagers have been directly involved in its 
tourism development progress and have given positive impact for their surroundings. 

 

Keywords: CBT, Participation, Tourism Villages  
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PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tempat wisata seperti Danau Toba, Raja 

Empat, Danau Kelimtu, Pulau Komodo, Pulau Bali dan masih banyak yang bisa di kunjungi  

darioSabangosampaipMeraukeokitaibisaomenemukanUbanyakOsekaliPtempat wisata yang 

inginOkitaUkunjungi, di mulai dari pegunungan sampai lautan dan keanekaragaman budaya. 

PengembanganPpariwisata diUIndonesiaOyangOmenggunakanPkonsepsiHpariwsataIbudaya 

dirumuskanOdalam Undang-Undang  No 09 Tahun 1999, pariwsata adalah segala sesuatu 

yang behubungan denganOkegiatanUperjalananOyangIdilakukanjsecaraisukarela danibersifat 

sementaraountukomenikmatioobjekUdanUdayaOtarikOwisatausertaiusaha-usahaiyang terkait 

dibidangitersebut,ibudayaimerupakanosalah satu jenis kepariwisataan yang di kembangkan 

bertumpu pada kebudayaan Indonesia .  

  SebagaiImasyarakatoindonesiaosudahisepatutnyaobanggaoterhadapinegara  iniikarena 

indonesiaomerupakanoSurgaoPariwisata.iDenganobanyaknyaotempatowisataidiiindonesia ini 

merupakanosuatuipenghasilanolebihountukonegara  akanObanyakOwisatawaniasingijikaikita 

terusimengembangkanotempatiwisataiyangiadaodiinegaraiini. Selainipendapataninegaraiyang 

terusoberkembangiakibatidariiramainyaOwisatawan-wisatawaniasingidionegaraoini,ikita juga 

bisaimengenalkanisuatuociriokhasodariodaerah-daerah yangoada di Indonesia. 

MelaluiwPeraturanWPemerintahMRepublikMIndonesiaMtentangMRencana Induk 

Pembangunan Keparawisataan Nasional (RIPPARNA) tahun 2010-2025,Nusa Tenggara 

Timur (NTT) dijadikanwsebagaiiKoridoreEkonomiibersamaoBaliedanoNusaiTenggara Barat. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki banyak potensi dan keunikan-keunikan dibidang 

pariwisata diantara tempat  yang sangat terkenal seperti danau Kelimutu, Pulau Komodo, dan 

hamparan perbukitan di kabupaten manggarai barat. Nusa Tenggara Timur (NTT) juga  

memiliki potensi di bidang pariwisata budaya yang terdapat di kabupaten Manggarai, yang 

sudah cukup terkenal yaitu Mbaru Niang (rumah kerucut) di Desa Wae Rebo .Wae Rebo 

terkenal dengan rumah adat yang memiliki history kebudayaan yang masih alami sejak 

dahulu kala sampai sekarang masyarakat setempat masih menjaga kesakralan dengan zaman 

moderniasi saat ini bagaimna masyarakat wae ebo menyikapi perubahan-perubahan yang 

terjadi sekarang dan yang akan datang.  

WaeoRebopterletakodiODesaoSatarpLendaoKecamatanoSatariMeseiBaratiKabupaten 

ManggaraiiTengah,iNusaiTenggaraiTimur.oWaeOReboOmerupakanOsebuahOdesaOkecil 

terpenciliyangiterletakoberadaodiOtengah-tengahihutan. PadaiawalnyaiWaeiReboimerupakan 

sebuahidestinasiiyangidiikunjungioolehOparaowisatawanogaungwpesonannyaehanyaWsayup

-sayupnnyacterdengarikarnailokasinyaiyangiterpencilyberadaydiitengah-tengah hutan lindung 

ManggaraiuTengah.iKeunikaniWaeiReboiadalahoMbaru Niang yangimerupakanirumah adat, 

atauirumahikhasimasyarakatoManggarai. 

Keuinikan Mbaru Niang inioterlihatOdari bentuk nya yang kerucutodan kostruksinya 

yang ini dan tidakomenggunakanopakuusebagaiopenguat, melaikan menggunakanikayu, yang 

https://www.kompasiana.com/tag/pariwisata
https://www.kompasiana.com/tag/asing
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bisa di sebut Ketilo, hal inilah yang menarik perhatian wisatawan ,untuk menempuh desa ini 

kita menempuh dengan mendaki selama 4-5 jam, daya tarik Wisata Wae Rebo juga terlihat 

dari kebiasaanodanoaktivitasomasyarakatwsetempatpyangpmasihpmempertahankanokeaslian 

budayakmanggaraiKdanBkondisiMhutanOyangOmasihKlebatLyangkmengelilingiMdesaOini

,iPengembanganopariwisataosaatkiniomampuoberkembangjsampaihkeopelosokwdaerah yang 

berawalosebagai daerahwpedesaanWyang hanyaWmengandalkanWhasilWpertaniaan dan 

perkebunan, kehidupanososialomasyarakat,osertaokearifanolokaloyangotelahjadaisejak masa 

lampau,wwisatawanotidakwhanyawmenaksikanwkebudayaanetradisionalitetapiibiasanyaiikut 

langsungoberpartisipasiodalamhkegiatanfsetempat.Denganidemikianiperan sosialimasyarakat 

sangatodiharapkan untukiikutiberpartisipasiidalamipengembanganidesaiwisata sehingga tidak 

terjadi kesenjangan antara masyarakat lokal daniwisatawan,isalahosatu bentuk partisipasi 

dalam pembangunanopariwisataoadalahodenganwmenerapkanwkonsepwCommunitywBased 

Tourism (CBT). KonsepiCommunityoBasediTourism (CBT).berkaitan.erat.dengan.sustainable 

tourism development  (pembangunan pariwisata berkelanjutan ) keduanyaomemberikan 

pengutamaanOyang berkaitan erat dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan 

memberikan  manfaatopembangunanobagiomasyarakatokhususnyaomanfaatoekonomi, sosial 

budaya ,danolingkungan. 

 

KAJIAN TEORI 

 Pelayanan publik 

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undanganobagiisetiapiwargainegara 

dan pendudukwataswbarang,wjasa, danwpelayananoadministrasioyangwdisediakanooleh 

penyelenggaraanupelayaannpublik. Tujuan pelayana publik adalah memeberikan kepuasan 

dan layanan yang sesuai dengan keinginanomasyarakatiatauipelayananipadaiumuminya.iAgar  

mencapaiotargetitersebutomakawkualitaswpelayananwyangwsesuaiwdenganwkebutuhanidan 

keinginanomasyarakat harus menjadi target pemerintah 

CommunityiBasediTourism (CBT) 

CommunityiBasediTourismo(CBT) iyaituokonsepipengembanganisuatuidestinasiiwisata 

melaluiopemberdayaanomasyarakatilokal,idimanaimasyarakatoturutoadilidalamiperencanaan, 

pengelolaan, danopemberiaanosuaraoberupa keputusanodalamopembangunannya. Ada 3 

kegiatanipariwisataoyangidapatimendukungikonsepiCBT yaitu: 

 1. Bentukopariwisataoyangwmemberikanwkesempatanokepadapmasyarakatwlokal untuk 

mengontrolidaniterlibatidalamwmanajemenidanipembangunanwpariwisata  

2. Masyarakatwyangwtidak terlibat langsung dalamWusaha-usahaWpariwisataWjuga 

mendapatkanikeuntungan  
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3. Menuntutwpemberdayaanesecaraepolitisedanidemokratisasiedanedistribusiekeuntungan 

kepadaicommunitaseyangekurangeberuntungedi pedesaan   

 

KERANGKA BERPIKIR 

 
METODE PENELITIAN 

Tipe dan sumber.data.dalamipenelitianiiniimenggunakanidataiprimer dan data sekunder. 

TeknikoPengumpulanoData adalahowawancara, observasi dan dokumentasi. Mendefenisikan 

penelitian deskriptifikualitatifiadalahopenelitianiyangibermaksudiuntukimemahamifenomena 

tentangoapaeyangediralamieolehesubjekepenelitianemisalnya prilaku imotivasi,itindakan, dll. 

Secaraoholisticidanodenganocaraodeskripsiudalamobentukikata-kataidanobahasa, padaisuatu 

konteksikususiyangialamiahidan dengan memanfaatkan metode alamiah (moleong, 2007, p. 

4). 

Sesuai dengan Tipe penelitian maka, Analisa data penelitian ini mengacu kepada data 

yang di kumpulkan dan di olah deskriptif menggunakan kata-kata sehinggah menjadi sebuah 

kesimpulan yang ilmiah. Prosesianalisis data dengan menelaahiseluruhidata yang tersedia 

darioberbagaiosumber, yaitu dari wawancara,ipengamataniyangosudah diituliskan dalam 

cacatanolapangan,udokumenopribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun 

teknisoanalisisidatauyangUdigunakanodalamopenelitianoinioadalahoteknikianalisis data yang 

digunakanidalamipenelitianiiniiadalahiteknikianalisisidataidariimiles dan huberman (1992:16) 

 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Penyajian Data  

Partisipasi atau Keterlibatan

Masyarakat, Konsep Community
Based Tourism (CBT)

PARIWISATA BUDAYA

dampak yang di peroleh masyarakat 
dalam pengembangan pariwisata 

budaya

PENGEMBANGAN DESA 
WISATA 
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Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwsata Budaya Dengan Konsep 

Community Based Tourism(CBT) 

Dalamopengembanganipariwisataiyangoadaipartisipasiimasyarakat Wae Reboiterbilang 

cukupotinggiohal iniidi buktikan dengan responomasyarakatoterhadapopariwisata,isemua 

masyarakatomenjadiuanggotaudaniberkontribusi sesuaiikemampuan individuimasing-masing. 

Dimanauhal iniijugaisama yang dilakukan oleh masyarakat Wae Rebo untuk pengembangan  

pariwisata dengan menerapakan konsep CommunityiBasediTourism(CBT). Bentuk partisipasi 

yang dilakukan masyarakat untuk pengembangan pariwisata ialah: 

 1.  Bentukwpariwisataoyangumemberikanykesempatanekepadacmasyarakatvlokaliuntuk 

mengontrolidaniterlibatidalamomanajemenodanopembangunanopariwisata, yaitu :  

a) Partisipasi dalam bentuk Pikiran  

Mayarakat ikut serta meingikuti forumopengembanganipariwisata, 

masyrakatwberperan aktif dalamwpengambilanwkeputusan, masyarakat 

berperanoaktifidalamomemberikanisaran danipendapat dalam pengembangan 

pariwisata budaya Wae Rebo, salah satunya perencanaan aksesbilitas yang 

ada di Wae Rebo bahwa masyarakat berpartisipasi langsung dalam 

mengantarkan wisatwan  dengan menggunakan kendaraannya sendiri tanpa 

harus di pungut biaya atau seiklhasnya wisatawan memberi . 

b) Partisipasi dalam bentuk pendanaan  

  Masyarakatwberpartisipasiwdengan memberikan sumbangan beberapa 

makanan atau mendukungodalamiberbagaiikegiatanipengembanganipariwisata 

,masayarakat Wae Rebo ikut berpatisipasi dalam menyiapkan jamuan khusus, 

ibu-ibu berpartisipasi menyiapkan makan untuk wisatawan yang hendak 

menginap, partisipasi yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu menyedikan makanan 

yang berasal dari hasil perkebunan tanpa harus membeli ke kota  

2. Masyarakatwyangwtidakwterlibatwlangsung dalam usaha-usaha pariwisatawjuga 

mendapatkanokeuntunganiyaitu: 

a) Partisipasi keterampilan   

Masyarakatiterlibatolangsungidalamikegiatan/usahaidiidesa Wae Rebo 

seperti jualan peralatan pendakian, dan souvenir, seperti menjual hasil tongkat 
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kayu serta hasil tetunan khas daerah manggarai yang dinakan kain Songket 

yang kisaran harganya mulai dari 300- 700 permeter atau sesuia jenismotif  

3. Menuntutwpemberdayaanisecaraopolitisidanodemokratisasi danidistribusi keuntungan 

kepadaicommunitasiyangikurangiberuntungudi pedesaan yaitu; 

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga  

Masyarakat terlibat dalam bebrbagai kegiatan perbaiakan atau pebuatan 

Mbaru Niang akibat termakan usia, gotong royong, ikut serta dalam program 

kegiatan dari pihak pengurus pariwsata , partisipasi yang di lakukan oleh 

masyarakat Wae Rebo dalam proses pembuatan Mbaru Niang  yang di lakukan 

dalam 1 tahun sekali tapi dalam proses pembuatannya harus melakukan 

upacara adat terlebih dahulu  

 

Dampak  pengembangan Pariwisata Budaya Wae Rebo Bagi Masyarakat 

 Pengembanganisebuahidesaoyangimemilikiipotensiwisata baikidari bentang alamnya, 

produkilokalnyaomaupunokeunikaniadatidanibudayanyaitentu saja salah satunya didasarkan 

padawpeningkatanekesejahteraanrmasayarakat di bidang ekonomi,odampakopostif dalam 

pengembanganidesa wisataoyangimenjadi salahosatu acuan dalam pengembangan 

1. Dampak Positif 

    1. Peningkatan Penjualan Produk lokal  

 Meningkatnya penjualan produk lokal sehingga meningkatnya 

perekonomian warga desa Wae Rebo danomemberikanokemudahanwakses 

untukwwargausertaemelakukanRpenjualanekeluar daerah atau bahkan keluar 

negeri, salah satunya adalah penjualan songket dan selendang yang berasal 

dari hasil tenunan ibu-ibu di desa Wae Rebo   

 

2. MeningkatnyaoPendapataneEkonomi Masyarakat Wae Rebo  

Pemilihan lokasi dan minat masayarakat untukwberkembangwdemi 

kemajuanekebutuhaneekonomiemerekaedianggapesebagaiisebuah strategi baik 

yang diambil oleh pengelola. Kebesaran hati masayrakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan wisata iniomembuat 

tempatoini akan disambut baik oleh masayarakat setempat atas kedatangan 

pengunjung,selain hasil tenun yang di jual ,masyarakat juga menjual hasil 

alam lainnya seperti: Kopi Robusta, Kayu Manis, serta hasil buahan-buhan 

lainnya   

Kehadiran tempat pariwisata budaya Wae Rebo mendapatkan hal 

positif bagi masyarakat yang kini makin meningkat nilai jual untuk mereka, 

partisipasi masayarakat sangat di perlukan untuk pengembangan tempat wisata  
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 2. Dampak Negative  

  1. Sepinya pengunjung saat musim hujan  

Pada bulan-bulan tertentu pengnjung wisata Desa Wae Rebo sangat 

sepi karna musim hujan, yang paling parah dalam sejarah pada tahun 

2020 karna dengan adanya Virus Corona masyarakat menutup total 

akses bagi wisatawan yang berkunjung  

  

Pembahasan  

1. Pelayanan publik yang berpartisipasi sangat di perlukan bahkan pelayanan publik yang 

partisipatif dapat menjadikan kekuatan utama perbaikan dalam pelayanan publik, 

keterlibatan masyarakat terlihat dari keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya 

kemampuan-kemampuan masayrakat Wae Rebo, Wae Rebo merupakan salah satu 

pariwsata budaya yang masih memegang adat istiadat yang sangat sakral partisipasi atau 

keterlibatanomasyarakatwlokalwtidak bisa diwabaikanwbegituwsajawmasyarakatwlokal 

merupakanworangopertamaeyang mengetahuiotentangekondisiedaerahnyaedari pada dari 

luar daerah. Huraerah ( 2011:116) menyebutkan bentuk partisipasi ada 5 yaitu: 

 pikiran, tenaga, harta benda, keahlian, sosial. Dimana hal ini juga sama yang 

dilakukan oleh masyarakat Wae Rebo untuk pengembangan  pariwisata Wae Rebo. 

2. Kampung Wae Rebo merupakan destinasi yang sepenuhnya di kelolah dan 

dikembangakan olehomasyarakat,oselainwpengembanganodanwpengelolaaneWae Rebo 

sepenuhnya beradaedalamecontrolemasyarakatesetempat. Bentuk partisipasi masyarakat 

ada karna dorongan oleh perkembangan daya Tarik wisata yang ada, yaituimasyarakat 

ikutisertaodalamurapatikomunitasiuntukumembahasipenataan daya tarik Wae Rebo, serta 

melaksanakan segala keputusan bersamaountukimengelolaidayaiTarikiwisataiWae Rebo, 

yang di antaranya ikutoberpartisipasiimenjagaikebersihanilingkungan, keamanan, menata 

bangunan, danwmenyediakanwfasilitas penunjang serta ikut berpartisipasi dalam 

memperolehemanfaatryaituwmasyarakatwmembukawtoko oleh-olehwkhaswWae Rebo. 

Manfaat yang di peroleh masyarakatuWaeeRebo dariepartisipasi secara langsungodalam 

pengembanganepariwisataemasyarakatetidakeharusepergi jauh untuk mencari pekerjaan, 

tetapi langsung bekerja di desa sendiri adapun masyarakata secara langsung menjaga dan 

melestraikan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki dan hasil dari pembagian 

biaya penginapan dan souvenir,seperti hasil tenunan masyarakat Wae rebo atau dengan 

nama khasnya Lipa (songket), selendang dan hasil alam lainnya seperti kopi Wae Rebo 

yang di olah secara manual tanpa menggunakan mesin,dengan adanya Pariwisata sangat 

membantu perekonomian masyarakat, Wae Rebo dengan keunikannya dilihat dari model 

rumah adat atau mbaru Niang yang sangat unik membuat wisatawan banyak berkunjung 

bahkan ada yang menginap. 

1.  Bentuk partisipasi  dalamupengembanganupariwisataudenganomenerapkan 

CommunitywBasedwTourismw(CBT)wyangwmemberikanwkesempatanwikepada 

masyarakatilokalidaneterlibatolangsungedalameusahaepariwisata  
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1. Bentuk pariwsataeyangwmemberikanwkesempatan pada masayarakar 

lokaleuntukemengontroledalam pengembangan pariwisata dari segi 

keterampilan dan tenaga yang dimiliki sangat membantuk dalam dalam 

proses kelancaran dari pariwsata Wae Rebo,   

2.  Masyarakat yang terlibat langsung atau yang tidak sama-sama 

mendapatkan keuntungan walaupun hasil dari keuntungan yang di 

peroleh tidak sama anatara masyarakat yang terlibat secara aktif dan 

hanya sekedar mencari keuntungan sementara.  

3. Pemberdayaanesecaraepolitisedanudistribusiikeuntungan kepadaukomunitas 

yangwkurangWberuntung di Wae Rebo, karna pada dasarnya 

penduduknya petani, walaupun tidak mendapatkan keuntungan dari 

adanya pariwisata Wae Rebo masyarakat mendapatkan keuntungan 

dari hasil alam yang mereka miliki. 

 

3. Dampak adanya pengembangan pariwsata Budaya Wae Rebo di aspekoekonomioadalah 

ketersedian danawyang di perolehwdari kegiatan pariwisatawuntukwpenggunaan 

pengembanganepariwisatawdi Wae Rebo,sehinggaemenambahwlapanganipekerjaan bagi 

masyarakat setempat salah satunya menjadi pemandu lokal atau menjual souvenir. 

Pengembangan pariwisata selalu melekat dengan budaya lokal, partisipasi masyarakat 

terusimeningkatesejakeadanya kegiatan pariwisata hingga saat ini.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Dariihasilopenelitianiyangidiwlakukan oleh peneliti di Desa Wae Rebo Kabupaten 

Manggarai, masyarakat Wae Rebo mengembangkan Pariwista dengan menerapkan Konsep 

Community Based Tourism(CBT) yaitu pikiran, tenaga, harta benda, dan keahlian sosial, 

pengelolaan Wisata Budaya Wae Rebo telah sesuia dengan kriteria  Community Based 

Tourism(CBT), yaitu mendapat dukungan dari partisipasi masayrakat lokal ,memberikan 

manfaatwekonomisiberupaepenambahanependapatanebagiemasyarakatisetempat dan aktifitas 

kepariwisataanemelindungiebudaya dan lingkungan alam   

1.  Dilihat dari konsepwCommunityiBasediTourismi(CBT Partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata diiWaeiReboiyang di bentuk sejak awal yaitu pikiran, tenaga, 

harta benda, keahlian, dan sosial, pengembanganipariwisataudi WaeuRebo dengan 

meningkatkanikualitasidayaiTarikiberdasarkanikomponeniprodukuwisata,meningkatkan 

sumber daya manusia 

2.   Partisipasi masyarakatwdalamepengembanganepariwisataidi WaerRebo yangidi bentuk 

sejakeawal yaituepikiran,etenaga, harta benda, keahlian, dan sosial, pengembangan 

pariwisata di Wae Rebo dengan meningkatkan kualitas daya Tarik berdasarkan 

komponen produk wisata, meningkatkan sumber daya manusia 
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3.  Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ialah  dengan membangun rumah 

penginapan bagi wisatawan yang semakin meningkat dan bahkan memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk wisatawan  

 

 

 

Penelitian yang dilakukan di Desa Wae Rebo berdasarkan hasil Observasi dan 

wawancara yang telak kami lakukan masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang 

kurang dan harus di benahi. Penulis memberikan saran agar pengembangan pariwsata 

berjalan dengan baik, antara lain: 

1. Kepada Pihak Pengelola, diharapkan agar menyedian inovasi-inovasi baru yang 

sekiranya membuat desa Wae Rebo ini menjadi lebih menarik lagi;  

2. Aksesbilitas yang masih kurang memadai karna banyak  jalan yang sudah rusak; 

3. Ibu-ibu Selaluuberperaneaktifedalamemenerimaiwisatawan,iagar terlibat secara lansung 

dalameproseswmenenunwsecarawtradisional, agarwmendukung inovasioproduk olehidi 

ciptakan olehwpelakuwpariwisataodi WaeeRebo sepertiiberpartisipasi dalamimengajari 

menenunesecaraetradisionalebersamaewisatawan.  
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