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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan 

komunikasi partisipatif yang terjadi dalam pengelolaan desa wisata Sindoro Tlahab “Dewi 

Sinta” di Temanggung dan mengetahui beberapa faktor pendukung dan penghambat 

dengan adanya komunikasi partisipatif dalam pengelolaan desa wisata Tlahab di 

Temanggung. Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif 

supaya dapat memperoleh data dan informasi secara mendalam dari narasumber terpilih 

melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan konsep manajemen 

dan tahapannya mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Selain itu 

menggunakan konsep komunikasi partisipatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk manajemen desa wisata yang 

dilakukan pengelola desa wisata dalam menentukan keputusan terjadi pada tahap planning 

dan organizing, dalam melaksanakan kegiatan terjadi pada tahap actuating, dalam 

memantau dan evaluasi terjadi pada tahap controlling dan evaluasi kegiatan, dan dalam 

memanfaatkan hasil pembangunan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dalam 

upaya meningkatkan jumlah pengunjung wisata. Konsep komunikasi yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan, evaluasi kegiatan, dan pemanfaatan hasil membentuk 3 

konsep saja yakni heteroglasia, dialogis, dan poliponi. Sedangkan dalam pelaksanaan 

kegiatan memunculkan 2 konsep saja yaitu konsep heteroglasia dan karnaval. 

 

Kata kunci: Desa Wisata Sindoro Tlahab, Komunikasi Partisipatif, Manajemen desa wisata. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the application of participatory communication in the 

management of the Sindoro Tlahab “Dewi Sinta” tourist village and to find out several 

supporting and inhibiting factors with participatory communication in the management of 

the Tlahab tourist village. This research uses a qualitative approach in order to obtain in-

depth data and information from selected sources through observation and interviews.This 

study also uses the management concept and stages ranging from planning, organizing, 

actuating, and controlling In addition, it uses the concept of participatory communication. 

The results showed that the scheme of tourist village management carried out by the 

tourism village manager in determining decisions occurred at the planning and organizing 

stage, in carrying out activities it occurred at the actuating stage, in monitoring and 

evaluation occurred at the controlling and evaluation stages of activities, and in utilizing 

the results of development, facilities were increased. and infrastructure in an effort to 

increase the number of tourist visitors. The communication concept used in decision 
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making, evaluation of activities, and utilization of results forms only 3 concepts which are 

heteroglasia, dialogic, and polyphony. Meanwhile, in the implementation of the activity, 

only two concepts emerged which are the concept of heteroglasia and carnival. 

 

Keywords:, Participatory Communication, Sindoro Tlahab Tourist Village, Tourist Village 

Management. 

 

 

 PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan salah satu bidang potensi andalan yang dimanfaatkan oleh 

pemerintah Indonesia untuk pembangunan nasional. Di Indonesia terdapat banyak sekali potensi 

yang dapat dijadikan sebagai alat pariwisata yakni keberagaman seni, budaya, tradisi adat istiadat, 

dan potensi alam yang luar biasa.  

Berbagai potensi yang ada tersebut dapat dijadikan sebuah desa wisata yang dikelola oleh 

penanggung jawab masing-masing daerah yang akan menjadi daya tarik wisatawan atau 

pengunjung wisata. Desa wisata merupakan sebuah wilayah pedesaan yang mempunyai ciri khas 

yang dapat dijadikan pilihan daerah sebagai tujuan wisata. Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik 

(BPS) telah mencatat Potensi Desa (Podes) di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai desa wisata 

sebanyak 1.734 desa yang tersebar di masing-masing daerah (Putra, 2018) 

Berbagai desa wisata yang ada di Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan 

dengan pesat dari 1.302 menjadi 1.734 pada tahun 2018 (Untung, 2018). BPS memaparkan bahwa 

di Sumatera terdapat sebanyak 355 desa yang memiliki potensi sebagai desa wisata, Nusa Tenggara 

terdapat sekitar 189 desa wisata, dan Sulawesi sebanyak 199 desa wisata. Kemudian di Pulau 

Kalimantan terdapat 117 desa yang menjadi daerah desa wisata, lalu di Papua dan Maluku tercatat 

sebanyak 97 desa wisata. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali memiliki potensi desa yang dapat 

dijadikan sebagai desa wisata terbanyak di Indonesia yakni mencapai 857 desa (Reily, 2018). 

Pulau Jawa dan Pulau Bali menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang berasal dari luar 

negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 75 desa wisata unggulan diantaranya adalah Desa 

Wisata Tlahab (Dewi Sinta) di Temanggung, Desa Wisata Bajo Mulyo di Pati, Desa Wisata Klopo 

Duwur di Blora, Desa Wisata Tujuh Bidadari di Semarang, Desa Wisata Ngloram Kulon di Kudus, 

Desa Wisata Tingkir Lor di Salatiga, Desa Wisata Gedongan di Sragen, dan masih banyak lagi 

yang lainnya. 
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Salah satu desa wisata yang paling menarik di Temanggung Jawa Tengah yakni Desa 

Wisata Sindoro Tlahab “Dewi Sinta”. Desa wisata Dewi Sinta ini mempunyai objek wisata alam 

yang terkenal mempunyai spot sunrise terbaik di Jawa Tengah yaitu Wisata Alam Posong. Desa 

wisata Dewi Sinta yang terletak di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung Temanggung tepatnya di kaki 

Gunung Sindoro ini dikelola oleh beberapa organisasi masyarakat setempat dan Bumdes 

(Wawancara Pemilik Objek Wisata Posong, Naufal 30 April 2020). 

Penelitian ini berfokus pada penerapan komunikasi partisipatif dalam pengelolaan desa 

wisata Dewi Sinta (Sindoro Tlahab). Unsur kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

penerapan komunikasi yang dilakukan oleh pengelola desa wisata lebih mengutamakan program 

rutin atau event tahunan yang dibentuk, di mana dalam penelitian sebelumnya mengacu pada 

bidang pemasaran atau promosi desa wisata. Selain itu, penelitian ini penting untuk diteliti karena 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh pengelola 

desa wisata dalam pengelolaan Dewi Sinta yang terus berupaya dengan berbagai cara untuk 

menjaga keaslian desa wisata dan mempertahankan desa wisata Tlahab agar tetap dikenal oleh 

masyarakat luas.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Creswell (2009:28) berpendapat bahwa dengan penelitian yang bersifat kualitatif 

peneliti berusaha membangun makna mengenai suatu fenomena berdasarkan pandangan dari 

adanya partisipan. Data yang dikumpulkan bersifat kontekstual berupa kata-kata, gambar, bukan 

angka-angka (Moleong, 2017:11). 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di Desa Wisata 

Sindoro Tlahab “Dewi Sinta” yang berlokasi di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten 

Temanggung Jawa Tengah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dianggap mampu 

memberikan sumber informasi yang mendalam, yaitu : 

a. Kepala Desa Tlahab (Irwan S.E) 

b. Ketua Desa Wisata Sindoro Tlahab “Dewi Sinta” (Agung Nugroho) 

c. Ketua Pokdarwis (Alam Hanafi) 

d. Anggota Pokdarwis (Widi) 
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e. Pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagai pelopor pembentukan Desa Wisata Sindoro 

Tlahab (Andi Windiantoro.) 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Penjelasan berikut adalah hasil temuan dan pembahasan penelitian: 

1. Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Pembahasan manajemen desa wisata menggunakan konsep manajemen yang sering 

disingkat P.O.A.C menurut George R. Terry (dalam Sepnadin, 2020:14) meliputi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakkan (actuating), dan pengawasan 

(controlling). 

a. Tahap Perencanaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Proses perencanaan yaitu sebuah tahap yang berkaitan dengan usaha yang harus dilakukan 

sebelum melaksanakan kegiatan seperti menetapkan tata cara dan strategi yang benar dan tepat 

untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan.  

Rencana program desa wisata Tlahab terbagi menjadi 3, yaitu program perencanaan jangka 

pendek berupa pemberian edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya 

pariwisata dan perencanaan mengenai pembuatan kalender event, program jangka menengah yaitu 

penggalian potensi yang ada di desa Tlahab yang dibedah secara detail dari manfaat dan tujuan 

potensi yang digali tersebut. Program jangka panjang yaitu program tentang penerapan sadar wisata 

yang dilakukan sejak dini terhadap anak-anak di desa Tlahab. 

Salah satu strategi dalam mencapai tujuan desa wisata yang dilakukan Pokdarwis Sepitu 

ataupun kelompok desa wisata Dewi Sinta yaitu pembuatan konten media sosial yang diunggah 

dalam  media sosial facebook, instagram, dan youtube sebagai cara memperkenalkan desa wisata 

atau mempromosikan desa wisata Tlahab. 
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Gambar 1 Media Sosial Instagram dan Youtube Desa Wisata Tlahab  

(Sumber : Instagram dan Youtube Desa Wisata Tlahab) 

 

Selain itu Pokdarwis melakukan upaya dalam meningkatkan jumlah pengunjung dengan 

menambahkan fasilitas pendukung, sarana dan pra sarana yang menerapkan SAPTA PESONA, 

seperti pelayanan homestay ditambahkan dengan fasilitas free kopi hangat, penambahan water 

heater karena desa wisata Tlahab berada di lereng pegunungan dengan udara yang sangat dingin.  

b. Tahap Pengorganisasian dalam Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Pokdarwis Sepitu sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pelatihan yang berkaitan 

dengan peningkatan kualitas SDM masyarakat desa Tlahab dan pelatihan menjadi tour guide yang 

baik dan benar terhadap masyarakat desa Tlahab yang terpilih. Dalam pelatihan tour guide, desa 

wisata Tlahab bekerjasama dengan HPI (Himpunan Pariwisata Indonesia). 

c. Tahap Pelaksanaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Beberapa program yang telah dilaksanakan yakni festival desa wisata se-Kabupaten 

Temanggung yang dilaksanakan di desa Tlahab, program Sadranan Kali yang merupakan tradisi 

tahunan desa wisata Tlahab, acara Desember Tradisional yakni program penanaman pohon yang 

dilakukan setahun sekali, event Kopi Sakmareme yang dilakukan sebulan sekali di desa wisata 

Tlahab. Selain itu terdapat beberapa program kesenian yang juga menjadi ciri khas dan mempunyai 
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sejarah tersendiri dari Desa Tlahab seperti kesenian Angguk, Sendra Tari Dumadining Desa 

Tlahab, dan kesenian Kuda Lumping. 

  

Gambar 2 Program Kesenian Angguk Desa dan Sendra Tari Dumadining Desa Tlahab 2020 

(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis Sepitu) 

 

d. Tahap Controlling atau Pengawasan dalam Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Controlling atau pengawasan dalam pengelolaan desa wisata Tlahab dilakukan untuk 

melihat keefektifan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan juga nantinya bisa 

digunakan sebagai cara dalam mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan dengan 

perbaikan yang tepat agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  

Dalam melakukan evaluasi terbagi atas 2 macam dimana evaluasi kecil dilakukan dalam 

rapat internal oleh Pokdarwis Sepitu yang dilakukan dalam sebulan sekali. Sedangkan evaluasi 

besar dilakukan dalam rapat rutin yang diikuti oleh pemerintah desa mengenai evaluasi secara 

menyeluruh yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. 

 

Gambar 3 Rapat rutin di gedung pertemuan Desa Tlahab  

(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis Sepitu) 
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2. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Komunikasi partisipatif terbagi atas komunikasi dan partisipatif di mana komunikasi 

berasal dari proses perpindahan gagasan/ide, emosi, keterampilan, dan informasi dengan 

penggunaan kata-kata, gambar, grafik, dan simbol-simbol tertentu. Proses komunikasi merupakan 

sebuah penyampaian pesan atau informasi yang berasal dari komunikator sebagai pengirim pesan 

ke komunikan sebagai pihak penerima pesan. Dalam bertukar informasi, gagasan/ide, maupun 

pesan, komunikasi menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Bareleson 

dan Gary (dalam Mulyana, 2014: 68) peran komunikasi salah satunya yakni bidang pembangunan. 

Sedangkan pengertian partisipatif adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan 

tertentu untuk mwujudkan tujuan yang hendak dicapai (Theresia at al, 2015:196). 

Secara garis besar, komunikasi partisipatif menurut Bessette (dalam Hidayat, 2018:13) 

menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif adalah suatu aktivitas yang terdiri atas dua komponen 

penting yakni partisipatif dan media komunikasi termasuk komunikasi personal dalam mendukung 

percakapan antara pihak pemegang kepentingan dalam kegiatan pembangunan dan pemangku 

kepentingan yang berbeda dengan merumuskan suatu masalah, mengembangkan dan 

menggerakkan kegiatan yang sudah ditentukan dan menetapkan solusi yang sesuai dengan tujuan 

bersama. 

Dalam hal ini, komunikasi partisipatif akan dikaji berdasarkan 4 bentuk komunikasi 

partisipatif pembangunan menurut Warnock et al (dalam Hidayat, 2018:18) yakni partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan, partisipasi dalam 

monitoring dan evaluasi, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil.  

Pembahasan komunikasi partisipatif dalam pengelolaan desa wisata Tlahab menggunakan 

konsep heteroglasia, dialogis, poliponi, dan karnaval. Dimana pengertian dari heteroglasia 

menurut Rahim (dalam Kusumadinata, 2012: 40) mengungkapkan komunikasi partisipatif 

heteroglasia yaitu proses memaparkan fakta atau kenyataan dimana sistem pembangunan yang ada 

berlandaskan komunitas atau kelompok yang beranekaragam di bidang ekonomi, sosial dan budaya 

yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya. 

Konsep dialogis merupakan sebuah komunikasi yang melibatkan proses transaksi. Dalam 

hal ini konsep dialogis memungkinkan terjadinya interaksi antara pengirim dan penerima pesan 

dalam rentan waktu tertentu dengan saling berbagi makna satu sama lain. Selanjutnya konsep yang 

ketiga, poliponi yakni tingkat tertinggi dari proses dialog atau puncaknya suatu dialog dimana 
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terjadinya perbedaan pendapat yang meningkat sehingga terpisahnya suara atau pendapat yang ada 

menjadi terbuka. Keterbukaan tersebut menyebabkan saling memahami dan memperjelas satu 

sama lain tanpa menutupi perbedaan yang ada. Konsep yang terakhir, karnaval yaitu proses 

membawa semua perbedaan baik legenda, festival, komik, parodi, ataupun hiburan yang lainnya 

dengan bersamaan. Dalam tingkat karnaval tidak dilakukan secara formal sehingga sering diselingi 

dengan humor sebagai hiburan.  

Analisis konsep komunikasi partisipatif tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan 

Konsep heteroglasia dalam tahap penentuan keputusan yang ditandai dengan beberapa 

organisasi pengelola desa wisata maupun dewan penasehat seperti pemerintah desa dan BUMDes 

yang mempunyai  pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin yang berbeda dalam rapat maupun 

diskusi penentuan keputusan kegiatan desa wisata Tlahab. Perbedaan dalam bidang pendidikan dan 

jenis kelamin ditunjukkan dalam data desa Tlahab yakni bidang pendidikan yang terdiri dari SLTP 

sebanyak 45%, SLTA sebanyak 40%, D1 5%, dan S1 sebanyak 10%. Sedangkan perbedaan jenis 

kelamin tediri dari laki-laki sebanyak 65% dan perempuan sebanyak 35%.  

Konsep dialogis juga muncul dalam penentuan keputusan ditandai dengan beberapa 

anggota pengelola desa wisata Tlahab yang secara rutin mengadakan rapat atau diskusi bersama 

dengan musyawarah dimana setiap anggota mengeluarkan pendapat atau ide sehingga tercapainya 

keputusan dan kesepakatan bersama mengenai program kegiatan dalam pengelolaan desa wisata. 

Pada waktu rapat atau diskusi mengenai event atau program desa wisata dilakukan musyawarah 

oleh Pokdarwis, kelompok desa wisata Dewi Sinta, Bumdes maupun masyarakat desa Tlahab 

dimana semuanya menyampaikan ide dan terjadinya perdebatan sampai akhirnya menemukan titik 

temu atau kesepakatan dalam pengambilan keputusan bersama. 

Menurut Tufte, model komunikasi pembangunan partisipasi tidak hanya membuat sebuah 

perubahan pada tingkat individu namun juga dalam tingkatan struktural dan sosial. Dalam model 

ini lebih berfokus pada proses dialogis bukan komunikasi yang bersifat linier atau satu arah. Tufte 

juga mengemukakan adanya perbedaan antara komunikasi model difusi inovasi dan model 

partisiatif yaitu model difusi inovasi dapat diterapkan apabila minimnya pertukaran informasi 

dalam kehidupan masyarakat, adapun pada model partisipatif bisa implementasikan jika 

partisipasti atau keterlibatan anggota masyarakat yang dilakukan dalam pembangunan masih 

sangat kurang (Rusadi, 2014: 93). Dimana dalam konsep komunikasi partisipatif dialogis ini 
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terjadinya komunikasi dua arah (dialog) antar anggota pengelola desa wisata untuk menciptakan 

kesepakatan bersama yang sesuai dengan model komunikasi pembangunan partisipatif. 

Konsep komunikasi partisipatif selanjutnya yang muncul adalah konsep poliponi. Dimana 

beberapa pengelola desa wisata yang mempunyai peran masing-masing dalam menyampaikan ide 

atau gagasan, kegiatan sosialisasi atau pelatihan sehingga menemukan keputusan bersama. Konsep 

poliponi muncul ditunjukkan dengan beberapa organisasi pengelola desa wisata yang sudah 

disahkan secara resmi dengan SK masing-masing dari Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung 

dimana masing-masing organisasi saling bergantung pada proses penentuan keputusan. Walaupun 

keputusan tertinggi berada di tangan ketua organisasi akan tetapi jika salah satu anggota organisasi 

berhalangan hadir mengakibatkan tujuan musyawarah tidak tercapai dengan baik. Dengan 

demikian organisasi pengelola desa wisata harus bisa saling memahami dan saling terbuka agar 

mampu menutupi segala perbedaan yang ada. 

b. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Konsep komunikasi partisipatif heteroglasia muncul pada setiap pelaksanaan program 

kegiatan desa wisata Tlahab. Dimana pengelola desa wisata Tlahab baik itu Pokdarwis Sepitu, 

kelompok desa wisata Dewi Sinta, ataupun BUMDes mempunyai beberapa serangkaian program 

kegiatan dalam pelaksanaan komunikasi partisipatif yakni pelatihan, event, sosialisasi ataupun 

pendampingan. Dalam beberapa pelaksanaan beberapa program kegiatan tersebut antar anggota 

pengelola desa wisata saling bekerjasama dengan berbagai perbedaan dalam hal peran dan latar 

belakang satu sama lain. Dengan adanya perbedaan dalam hal peran tentunya membentuk  tujuan 

dari program kegiatan desa wisata dimana adanya rasa ketergantungan antara satu dengan yang 

lainnya.  

Pada pelaksanaan event desa wisata Tlahab seperti Desember Tradisonal, Panen Wiwit 

Kopi, Sadranan Kali saling bekerjasama baik dengan pihak internal antar anggota maupun pihak 

eksternal untuk kebutuhan tertentu. Selain itu pada pelaksanaan program kegiatan Festival Desa 

Wisata dimana Pokdarwis Sepitu dan kelompok desa wisata Dewi Sinta mengatur segala 

managemennya baik dari merancang kegiatan pelaksaanaan maupun evaluasi tentunya dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut antar anggota saling bekerjasama dengan peran/tugas masing-

masing dan latar belakang yang berbeda. Pada waktu pelaksanaan program kegiatan kesenian 

seperti Angguk atau Kuda Lumping dimana Pokdarwis memberikan pendampingan dimana selama 
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program kegiatan berlangsung saling bekerjasama dengan peran masing-masing juga untuk 

mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam tahap pelaksanaan program kegiatan desa wisata Tlahab tidak memunculkan konsep 

dialogis karena tidak adanya interaksi atau hubungan antar anggota pengelola desa wisata maupun 

masyarakat. Dimana proses interaksi dan penyampaian ide atau gagasan hanya terjadi dalam 

perencanaan kegiatan melalui rapat rutin pengelola desa wisata Tlahab mengenai program kegiatan 

atau event apa saja yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan juga tidak memunculkan konsep komunikasi 

partisipatif poliponi. Dimana dalam tahap ini tidak terjadi interaksi dan penyampaian ide juga 

sehingga pemecahan masalah terhadap berbagai pendapat atau ide gagasan yang terpecah hingga 

menemukan kesepakatan bersama tidak terjadi dalam tahap pelaksanaan kegiatan. 

Konsep komunikasi partisipatif yang kedua dalam pelaksanaan program kegiatan desa 

wisata yang keempat yakni konsep karnaval dimana konsep komunikasi partisipatif ini dilakukan 

secara informal. Komunikasi partisipatif karnaval muncul pada acara festival dan program kegiatan 

event desa wisata Tlahab. Dimana acara festival maupun kegiatan event yang dibentuk dan 

dilaksanakan oleh Pokdarwis Sepitu dan kelompok desa wisata Tlahab terjadinya koordinasi antar 

anggota dengan penggunaan bahasa sehari-hari desa Tlahab secara informal dan menyajikan event 

atau acara yang bersifat menghibur masyarakat setempat. 

c. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Pemantauan dan Evaluasi 

Konsep partisipasi dalam monitoring dan evaluasi program kegiatan desa wisata muncul 

konsep heteroglasia. Uraian wawancara di atas menunjukkan adanya pihak atau komunitas yang 

berbeda-beda dalam rapat evaluasi yakni Pokdarwis Sepitu, kelompok desa wisata Dewi Sinta, 

bahkan masyarakat desa Tlahab walaupun jarang terlibat. Adapun dalam rapat evaluasi besar 

diikuti oleh tokoh penting masyarakat yaitu BUMDes, kepala desa dan sekretaris desa sebagai 

dewan penanggung jawab dalam kegiatan evaluasi desa wisata.  

Dalam rapat evaluasi tersebut dengan melibatkan berbagai pihak atau komunitas yang 

berbeda-beda tentunya akan menimbulkan terjadinya interaksi diantara pihak yang terlibat. Dalam 

hal ini munculnya komunikasi partisipatif dialogis. Konsep komunikasi partisipatif dialogis 

ditunjukkan dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam rapat evaluasi yakni menyampaikan 

permasalahan yang dialami dalam program kegiatan desa wisata Tlahab yeng telah dilaksanakan 

seperti kendala, hambatan atau apa saja yang perlu diperbaiki dan masalah tersebut dipecahkan 
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secara bersama-sama agar menemukan titik temu sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam 

melaksanakan program kegiatan desa wisata selanjutnya.  

Selanjutnya yang ketiga munculnya konsep komunikasi partisipatif poliponi dalam tahap 

monitoring atau evaluasi kegiatan desa wisata. Dalam rapat rutin untuk menyelesaikan hambatan 

atau permasalahan yang diahadapi masing-masing pihak, selain menampung permasalahan dari 

pihak internal juga menerima kritik dan saran dari dewan penanggung jawab yakni pemerintah 

desa yang memungkinkan bisa dijadikan solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam 

kegiatan desa wisata. 

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis komunikasi partisipatif 

dalam tahap monitoring dan evaluasi program kegiatan desa wisata Tlahab terdapat 3 konsep yang 

muncul yakni heteroglasia, dialogis dan poliponi. Sedangkan konsep komunikasi partisipatif 

karnaval tidak muncul dalam tahap pemantauan dan evaluasi ini. 

d. Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Analisis komunikasi partisipatif dalam tahap pemanfaatan hasil memunculkan tiga konsep 

komunikasi partisipatif yakni heteroglasia, dialogis, dan poliponi. 

Komunikasi partisipatif heteroglasia dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan ditandai 

dengan beberapa program desa wisata yang dibentuk oleh pengelola desa wisata seperti kegiatan 

sosialisasi dan pelatihan, prestasi yang diraih oleh desa wisata Tlahab, hubungan kerjasama dengan 

kelompok tani, dan upaya peningkatan sarana dan pra sarana dalam pengelolaan desa wisata 

Tlahab. Dari beberapa hasil pemanfaatan pembangunan tersebut digunakan untuk keperluan 

bersama demi mewujudkan tujuan desa wisata yang hendak dicapai sesuai dengan yang sudah 

dimusyawarahkan oleh pengelola desa wisata dalam rapat rutin dimana anggotanya terdiri dari 

berbagai perbedaaan dari segi jenis kelamin, pekerjaan, ekonomi maupun sosial. 

Konsep komunikasi partisipatif dialogis pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan 

muncul seperti pada saat kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan yang diadakan oleh Pokdarwis 

Sepitu dimana terjadinya komunikasi formal maupun informal antara pemberi pesan dan penerima 

pesan yang menyebabkan dialogis yakni adanya perbenturan pendapat satu sama lain yang dapat 

terpecahkan. Pada kegiatan pelatihan dan sosialisasi memungkinkan terjadinya pro dan kontra 

diantara anggota-anggota yang bertugas sebagai penyelenggara sosialisasi maupun pelatihan. Akan 

tetapi perbedaan pendapat ataupun pro dan kontra yang terjadi antar anggota dapat dipercahkan 
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sehingga kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan desa wisata Tlahab bisa berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

Selanjutnya konsep komunikasi partisipatif yang muncul yakni konsep poliponi dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan yang ditandai dengan musyawarah secara dialogis dalam 

menyampaikan pendapat dan tujuan masing-masing serta melakukan kerjasama dengan baik 

diantara anggota pengelola desa wisata Tlahab seperti kerjasama yang dilakukan dengan kelompok 

tani dalam kegiatan field trip kopi pada tahun 2020. Dengan adanya kesepakatan diantara kedua 

belah pihak dari hasil proses dialogis disitulah konsep komunikasi poliponi muncul akibat dari 

kegiatan komunikasi antara penngirim dan penerima pesan yang dapat saling menguntungkan 

karena program kerja dan tujuan tercapai dalam meningkatkan upaya pengelolaan desa wisata 

Tlahab seperti usaha untuk meningkatkan pengunjung wisata. 

Tabel 1 Analisis Konsep Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Desa Wisata Tlahab 

Penentuan 

Keputusan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pemanfaatan Hasil 

Heteroglasia Heteroglasia Heteroglasia Heteroglasia 

Dialogis - Dialogis Dialogis 

Poliponi - Poliponi Poliponi 

- Karnaval - - 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada sebelumnya, peneliti dapat membuat 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Desa Wisata Tlahab yang dilakukan 

oleh pengelola desa wisata yakni BUMDes, Kelompok Desa Wisata Dewi Sinta, dan 

Pokdarwis Sepitu mengacu pada program rutin atau event tahunan. Program tersebut juga 

sebagai ajang promosi dari desa wisata Tlahab itu sendiri. Pengelola desa wisata Tlahab 

menerapkan konsep komunikasi partisipatif dalam pengelolaan desa wisata Tlahab mulai 

dari tahap penentuan keputusan menerapkan konsep heteroglasia, dialogis, dan poliponi. 

Pada pelaksanaan kegiatan menggunakan konsep heteroglasia dan karnaval. Kemudian 

tahap evaluasi dan pemanfaatan hasil menerapkan konsep heteroglasia, dialogis, dan 

poliponi. Beberapa program atau event rutin Desa Wisata Tlahab yaitu Sadranan Kali, 
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Desember Tradisional, event Kopi Sakmareme, Festival Desa Wisata yang melibatkan 

pengelola desa wisata dan masyarakat. Dengan adanya event tahunan tersebut, pengelola 

desa wisata Tlahab mempromosikan Desa Wisata Tlahab dari segi sosial, budaya, dan 

potensi wisata yang dikemas dalam event tersebut. Dengan demikian, tamu atau 

pengunjung wisata semakin meningkat dan masyarakat bisa memperoleh keuntungan dari 

program kegiatan desa wisata tersebut demi mewujudkan pengelolaan dan pengembangan 

desa wisata yang berkelanjutan.  

2. Faktor pendukung komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Desa Wisata Sindoro Tlahab 

yakni Desa Wisata Sindoro Tlahab mempunyai potensi wisata yang luar biasa dalam segi 

kesenian/budaya, potensi alam, dan potensi sejarah yang sangat memungkinkan untuk lebih 

digali dan dikembangkan dengan baik. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dari 

komunikasi partisipatif itu sendiri yaitu komunikasi antara pemerintah desa, pengelola desa 

wisata masyarakat yang belum efektif. 
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