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Abstract 

Community-based tourism (CBT) as an approach in the development of tourism can be viewed as an 

alternative to the development of tourism which have so far has been widely acknowledged. As a relatively 

new approach to tourism development, it’s interesting then to study and analyze its application in a 

community which has strong tradition such as the community of Kampung Naga, Tasikmalaya. This 

research aimed to identifying values of local wisdom of Kampung Naga, and then review it using the 

principles of community based tourism that has been implemented in Kampung Naga. This study adopted 

qualitative approaches, with data collection through observation, interviews and literature review. The 

results of the analysis shows that the values of the local wisdom of Kampung Naga indigenous people, 

especially the value of togetherness, simplicity, independent, and specific pattern on spacial and agriculture, 

are able to encourage implementation of CBT principles in Kampung Naga. 
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PENDAHULUAN 

Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community 

Based Tourism) menjadi perhatian pariwisata global 

dan juga telah menjadi arahan pembangunan pariwisata 

nasional. UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan 

secara tegas menyatakan bahwa tujuan pembangunan 

pariwisata Indonesia adalah memberdayakan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pariwisata Berbasis Masyarakat (PBM) atau 

Community Based Tourism (CBT) sebagai sebuah 

pendekatan dalam pengembangan pariwisata, dinilai 

sebagai jawaban alternatif dari pengembangan 

pariwisata yang selama ini telah dikenal luas. 

Goodwin-Santili (2009: 11) mengemukakan 

sebagai berikut: 

…CBT emerged as an alternative to mainstream 

tourism. Whilst CBT is largely dependent upon 

the same tourism infrastructure as mainstream 

tourism, particularly for transport, CBT is seen 

as an alternative and very few CBT initiatives 

are connected with the mainstream tourism 

industry, the market access of CBT projects 

is therefore generally poor. Associated with 

this rejection of the market is a commitment 

to collective community benefit and community 

governance (Goodwin & Santili, 2009). 

 

Secara konseptual Community Based Tourism 

menurut Pantin dan Francis (dalam Nurhidayati, 2012) 

diartikan sebagai pendekatan alternatif yang 

menekankan pada partisipasi/keterlibatan masyarakat 

serta merupakan alat pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Sudut pandang pemberdayaan ini 

juga diutarakan oleh Isnaini (dalam Hadiwijoyo, 2012) 

yang mengemukakan CBT sebagai pengembangan 

masyarakat dengan menggunakan pariwisata 

sebagai alat untuk memperkuat kemampuan 

organisasi masyarakat lokal.  

Tak jauh berbeda, Prasiasa (2013: 98) menyebutkan 

bahwa model pembangunan pariwisata berbasis 

masyarakat (CBT) menjadikan masyarakat sebagai 

pemain kunci, dan mendorong terciptanya interaksi 

yang harmonis antara sumber daya, penduduk 

lokal dan pengunjung. Sebagai model pengembangan 

pariwisata, Pinel (dalam Hadiwijoyo, 2012) juga 

menyebutkan Community Based Tourism sebagai 

model pengembangan pariwisata yang berasumsi 

bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran 

nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya 

membangun pariwisata yang lebih bermanfaat 

bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. 

Goodwin & Santili (2009: 12) memaparkan lebih 

tegas sebagai berikut: CBT can therefore be defined 

as tourism owned and/or managed by communities 

and intended to deliver wider community benefit. 

The large majority of community-based tourism 

initiatives are based on the development of 

community-owned and managed lodges or homestays. 
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Sementara Ciole (dalam Lopez-Guzman, 

Sanches-Canizares, Pavon, 2011) mendeskripsikan 

Community Based Tourism lebih detil:  

CBT is based on the creation of tourist products 

characterised by community participation in their 

development. CBT emerged as a possible solution 

to the negative effects of mass tourism in developing 

countries, and was, and the same time, a strategy 

for community organisation in order to attain better 

living conditions. Its core idea is the integration of 

hotel management, food and beverages, complementary 

services and tourism management, but also includes 

other subsystems (infrastructure, health, education 

and environment) as main characteristics, thus 

presenting a sustainable development project created 

by the community, and encouraging interrelation 

between the local community and visitors as a key 

element in the development of a tourist product  

(Ciole et al., 2007 dalam Lopez-Guzman, Sanches-

Canizares, Pavon, 2011). 

Sebagai sebuah konsep pengembangan 

pariwisata yang relatif “baru,” menjadi menarik 

kemudian untuk mengkaji dan menganalisis 

penerapannya dalam sebuah komunitas/masyarakat 

yang memiliki adat dan tradisi kuat seperti di 

masyarakat adat Kampung Naga, Tasikmalaya.  

Masyarakat  Kampung Naga menunjukkan 

pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan 

kemampuan berpikir dan perilaku bijaksana 

(Mundarjitno, 1986) hingga mampu tetap eksis 

dalam tatanan hidup bermasyarakat dan kondisi 

alam saat ini. Cara dan kebiasaan yang bersifat 

praktis-pragmatis dalam mengatasi permasalahan 

dan memiliki kebenaran normatif  telah melembaga 

menjadi adat istiadat dan menjadi pedoman hidup 

adalah refleksi dari nilai-nilai kearifan lokal (Gobyah 

dalam Ningrum dan Rukhimat, 2012). Nilai-nilai kearifan 

lokal dilahirkan dari suatu masyarakat, diwariskan 

dari generasi ke generasi berikutnya, dan dilestarikan 

melalui pembiasaan yang melembaga (tradisi) 

hingga membentuk kepribadian sesuai norma.  

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu 

kearifan (wisdom), dan lokal (local). Secara umum 

maka local wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami 

sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya 

(Qodariah dan Army, 2013). Sementara Prasiasa 

(2013) menyebut kearifan lokal bersama dengan 

keunggulan lokal (local genius) merupakan bagian 

dari kebudayaan. Kearifan lokal diartikan sebagai 

kebijakan manusia dan komunitas yang mengacu  

pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku 

yang melembaga secara tradisional untuk mengelola 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan 

sumberdaya budaya bagi kelestarian hal-hal tersebut. 

Dari sisi fungsi, kearifan lokal memiliki beberapa 

fungsi. Seperti yang dituliskan Sartini (2006), fungsi 

kearifan lokal adalah (1) konservasi dan pelestarian 

sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya 

manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan; (4) petuah, kepercayaan, sastra 

dan pantangan; (5) bermakna sosial misalnya 

upacara integrasi komunal/kerabat; (6) bermakna 

etika dan moral; (7) bermakna politik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Naga, 

dan selanjutnya mengkajinya dengan prinsip-

prinsip pariwisata berbasis masyarakat  (CBT) 

yang telah diterapkan di Kampung Naga. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan studi literatur. 

Observasi dilakukan dua kali pada bulan Mei 2015 

dan April 2016. Yang menjadi informan wawancara 

adalah pemandu senior Pak Tatang dan kuncen/ 

tetua adat Kampung Naga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai sebuah desa yang memiliki adat dan 

tradisi unik, Kampung Naga menjadi salah satu 

destinasi wisata budaya yang utama di Jawa 

Barat. Meskipun masyarakat Kampung Naga 

menolak predikat sebagai atraksi wisata, namun 

wisatawan yang berkunjung ke Kampung Naga 

selalu ramai mengalir sepanjang tahun. Pada 

tahun 2010, tercatat jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara mencapai 38.555 orang. Pada tahun 

2011 dan 2012, angka kunjungan menunjukkan 

peningkatan yaitu mencapai 51.861 dan 70.751. 

Berikutnya terjadi fluktuasi jumlah kunjungan, 

yaitu 38.675 kunjungan pada 2013 dan 32.703 

kunjungan pada 2014 (Rachman, 2015).   

Kampung Naga masuk dalam pemerintahan 

Desa/Kelurahan Neglasari, Kecamatan Salawu, 

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara 

geografis, Kampung Naga terletak di sebuah 

lembah yang jaraknya ± 1 km dari jalan raya 
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dengan ketinggian 488 meter dari permukaaan 

laut. Wilayah ini terdiri atas lahan permukiman, 

lahan persawahan, empang, bukit dan hutan. Di 

sebelah barat, Kampung Naga berbatasan 

dengan bukit Naga. Sebelah timur berbatasan 

dengan Sungai Ciwulan dan hutan lindung 

(pembatas antara Kampung Naga dan Kampung 

Babakan). Sebelah selatan berbatasan dengan 

bukit dan jalan raya Tasikmalaya Bandung, lewat 

Garut. Luas areal Kampung Naga ± 10 hektar, 

terdiri dari hutan, pertanian, dan perikanan. 

Sedangkan untuk lahan pemukiman luasnya 

sebesar 1,5 hektar yang dihuni warga masyarakat 

Kampung Naga (seuweu siwi Naga) yang 

jumlahnya 310 jiwa dengan 99 kepala keluarga 

(2010). Penduduk Kampung Naga mendiami 

rumah berbentuk panggung yang berjumlah 113 

buah, membujur dari barat ke timur dengan pintu 

rumah menghadap ke utara atau ke selatan. 

Terdapat banyak versi terkait asal muasal 

masyarakat Kampung Naga. Bukti tertulis yang 

konon ditulis di atas daun lontar sudah terbakar 

habis pada peristiwa 1956, yaitu peristiwa dibakarnya 

Kampung Naga oleh gerombolan DI Kartosuwiryo. 

Kampung Naga kemudian dibangun kembali dengan 

tetap menerapkan ketentuan dan bentuk pemukiman 

seperti sebelumnya. Berdasarkan sejumlah versi 

yang ada, terdapat benang merah sebagai berikut. 

Pertama, adanya sosok Eyang Singaparna yang 

dipercayai sebagai karuhun (nenek moyang) atau 

primus interpares masyarakat Kampung Naga. 

Saat ini terdapat sebuah makam yang dipercayai 

adalah makan Singaparna, dan selalu diikutsertakan 

dalam berbagai kegiatan upacara. Kedua, Islam 

telah menjadi agama masyarakat Kampung Naga 

sejak abad 16 hingga 17 Masehi. Ketiga, masyarakat 

Kampung Naga berasal dari suku Sunda, karena 

merupakan keturunan kerajaan Galunggung, kemudian 

terjadi pertemuan budaya dengan Jawa ketika 

pasukan Mataram yang menyerang Batavia singgah 

dan meminta bantuan penduduk sekitar. 

Kepribadian masyarakat kampung Naga 

terbentuk melalui proses belajar sepanjang hayat 

(long-life learning) yang dilaksanakan secara 

terintegrasi antara lembaga adat, masyarakat, dan 

keluarga. Nilai-nilai kearifan lokal terinternalisasi 

pada setiap individu hingga membentuk kepribadian 

yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya. 

Sesungguhnya, kepribadian warga masyarakat 

Kampung Naga memiliki nilai-nilai universal yang 

tercermin dalam berbagai aspek kehidupan (act locally), 

namun memiliki kemampuan berpikir global (think 

globally), dan memberikan kontribusi terhadap 

pembentukan identitas budaya bangsa sebagai 

perwujudan integritas hidup berbangsa dan bernegara 

(commit nationally), (Ningrum dan Rukhimat, 2012). 

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kampung 

Naga menunjukkan kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, 

dan berkarya, sehingga mereka menunjukkan jati 

diri yang mandiri. 

Nilai-nilai kearifan lokal yang mendasari  cara 

berpikir dan berperilaku terefleksikan di dalam tatanan 

hidup bermasyarakat, yaitu pola hidup sederhana, 

kebersamaan, pola pemukiman dan rumah, tata 

ruang, dan cara bertani. Nilai-nilai budaya tersebut 

terus dipertahankan karena telah menunjukkan 

keunggulan secara lokalitas bagi masyarakat 

Kampung Naga (Ningrum dan Rukhimat, 2012). 

  Pola hidup sederhana tercermin dalam 

ungkapan: teu saba, teu boga, teu banda teu 

boga, teu weduk teu bedas, teu gagah teu pinter, 

dan amanat ti kolot sacekap-cekapna sakieu 

wae (tidak bepergian, tidak punya, tidak memiliki 

harta kekayaan, tidak kebal tidak kuat, tidak 

gagah tidak pandai, dan sekian amanat dari 

leluhur). Ungkapan tersebut memiliki nilai filosofis 

sebagai landasan berperilaku.  Hidup sederhana 

tidak menjadikan mereka hidup miskin, melainkan 

menunjukkan kemandirian dengan mengelola 

sumber daya alam sesuai kebutuhan dan budaya 

yang tersedia di lingkungannya.   

Kebersamaan atau keguyuban/gotong royong 

merupakan hakikat kehidupan manusia yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Mereka sangat 

menyadari keterbatasan dapat diatasi dengan 

kebersamaan. Ketaatan terhadap adat istiadat 

adalah wujud kepedulian terhadap para leluhur 

yang telah menciptakannya, mempertahankan 

kebersamaan, mengutamakan kedamaian antar 

warga, dan menghindari konflik internal. Gotong 

royong dan kebersamaan dalam kegiatan sosial 

seperti mendirikan rumah, pelaksanaan upacara 

dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan 

kebersamaan, mentaati tata tertib, dan kesamaan 

derajat atau status sebagai warga masyarakat 

Kampung Naga. 

Tata ruang Kampung Naga mencerminkan 

nilai-nilai kearifan lokal yang ditunjukkan dengan 

adanya pembagian wilayah. Tata ruang terbagi ke 
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dalam tiga wilayah adat, yakni: (1) wilayah terlarang, 

yaitu kawasan makam (pasarean) dan hutan naga 

yang tidak boleh dijamah oleh siapapun; (2) wilayah 

produktif, yakni kawasan pertanian sawah; dan (3) 

wilayah inti (legana sa naga), yakni kawasan 

pemukiman dan wahana berlangsungnya aktivitas 

kemasyarakatan. Secara morfologis, Kampung Naga 

berada di lereng bukit yang potensial terjadinya 

longsor. Wilayah terlarang berada di bagian atas 

pemukiman sehingga menjadi daerah konservasi 

dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Wilayah 

produktif berada di gerbang memasuki Kampung 

Naga (wilayah inti). Ketiga wilayah tersebut dipergunakan 

sesuai dengan peruntukkannya dan sampai sekarang 

tidak mengalami perubahan.  Prinsip pelestarian 

lingkungan yang dilakukan masyarakat berdasarkan 

etika lingkungan yang berkelanjutan bahwa lingkungan 

sebagai sumberdaya memiliki keterbatasan. 

Padi bagi masyarakat Kampung Naga tidak 

hanya menjadi bahan makan pokok, melainkan 

memiliki nilai spiritual sebagai penghormatan dan 

ungkapan terima kasih terhadap Dewi Sri. Padi 

diperlakukan dengan bijaksana mulai dari penanaman, 

pemeliharaan, panen sampai pasca panen dan 

mengkonsumsinya. Bertani, tidak hanya sebagai 

mata pencaharian melainkan tradisi yang terus 

dilestarikan. Bibit padi minggu jalan jenis padi lokal 

dengan masa tanam enam bulan (pare gede), tidak 

menggunakan pupuk kimia dan pestisida, dan 

hasil panen disimpan di lumbung padi kampung. 

Kegiatan bertani diawali dan diakhiri dengan upacara. 

Dalam bahasa yang sedikit berbeda, Qodariah 

dan Armi (2013) memaparkan nilai kearifan lokal 

masyarakat Kampung Naga terdiri dari: mencintai 

lingkungan, seperti yang terefleksi melalui adanya 

ketentuan “hutan larangan” dan tidak diperbolehkannya 

membuat bangunan melebihi batas yang sudah 

ditentukan oleh adat. Kerjasama (gotong-royong), 

selalu mengutamakan gotong royong antar warga 

apabila ada hajat yang diselenggarakan; kebersamaan, 

seperti ditunjukkan pada kegiatan gotong royong 

dan menyiapkan makanan bersama, serta tradisi 

pamulang sambung. Kesederhanaan dan Kesetaraan, 

kesederhanaan ditunjukkan dengan tidak adanya 

listrik, sementara nilai kesetaraan tampak pada 

struktur rumah yang sama, pakaian dan gaya 

hidup yang sama (tidak berbeda antara kuncen, 

RT, dan warga biasa). Kemandirian, ditunjukkan 

melalui prinsip “apabila diberi ya diterima, jika 

tidak, itu bukan masalah”. Kreatif, yang ditunjukkan 

melalui aneka kerajinan tangan yang diproduksi, 

cara bertani dan pengolahan lahan dengan sistem 

terasering.Tanggungjawab, dengan mematuhi 

segala aturan adat, agama dan pemerintah; serta 

Konsisten dan Berprinsip. 

Sementara itu, As’sari-Hendriawan (2016) 

menunjukkan  nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat 

di Kampung Naga sebagai berikut: disiplin dan 

jujur, religius, patuh, gotong-royong/kebersamaan, 

dan sederhana, ramah dan mandiri. Meskipun ada 

sedikit perbedaan, namun nilai-nilai kearifan lokal 

yang disebutkan banyak memiliki kesamaan. 

Masyarakat Kampung Naga dipersatukan 

oleh adat istiadat yang terus dipertahankan dan 

dilestarikan sebagai pedoman hidup warganya 

yang dinamakan “papagon hirup” yang terdiri atas 

empat nilai, yaitu wasiat, amanat, akibat dan 

pamali atau tabu. Papagon tersebut sekaligus 

berperan sebagai fungsi pengawasan  kegiatan 

pengelolaan (Hidayat, 2015) 

Sebagai atraksi wisata budaya, masyarakat 

Kampung Naga mengambil peran penting sebagai 

pelaku utama dalam aktivitas wisata yang ada. 

Hampir seluruh aspek atraksi, amenitas dan 

kelembagaan pariwisata seperti pemandu wisata, 

homestay, cenderamata, kios makanan, secara 

eksklusif semua dikelola dan dimiliki oleh warga 

adat Kampung Naga. Hal ini menunjukkan bahwa 

wisata budaya di Kampung Naga yang memiliki 

kearifan lokal unik memenuhi prinsip utama 

sebagai pariwisata berbasis masyarakat atau 

community based tourism (CBT).  

Dalam hal pengaturan CBT, Yaman dan 

Mohd (dalam Nurhidayati, 2012) mengemukakan 

beberapa kunci pengaturan pariwisata dengan 

pendekatan Community Based Tourism, antara lain:  

Adanya dukungan pemerintah. Community 

based tourism membutuhkan dukungan struktur 

yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. 

Pendekatan Community Based Tourism berorientasi 

pada masyarakat yang mendukung pembagian 

keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung 

pengentasan kemiskinan dengan mendorong 

pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga 

sumberdaya alam dan budaya. Pemerintah berfungsi 

sebagai fasilitator, koordinator atau badan 

penasehat SDM dan penguatan kelembagaan. 

Partisipasi dari stakeholder CBT dideskripsikan 

sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan 

dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan 
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ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasisum 

berdaya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi 

dalam hal memperbaiki mata pencaharian masyarakat. 

CBT secara umum bertujuan untuk penganeka 

ragaman industri, peningkatan partisipasi yang 

lebih luas termasuk partisipasi dalam sektor 

informal, hak dan hubungan langsung dan tidak 

langsung dari sector lainnya. Anggota masyarakat 

dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/ 

membuat kontak bisnis dengan tour operator, 

travel agent untuk memulai bisnis baru. Dengan 

ini partisipasi dari stakeholder sangat diperlukan 

untuk pendekatan Community Based Tourism. 

Pembagian Keuntungan yang adil. Dengan 

keuntungan yang diterima oleh masyarakat secara 

langsung yang memiliki usaha di sector pariwisata 

tetapi juga keuntungan tidak langsung yang diterima 

dan dinikmati masyarakat dari kegiatan pariwisata 

jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan 

yang dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata. 

Penggunaan sumberdaya local secara 

berkesinambungan. Pariwisata sangat bergantung 

pada sumberdaya alam dan budaya setempat. 

Dimana asset tersebut dimiliki dan dikelola oleh 

seluruh anggota masyarakat, baik secara individu 

maupun kelompok. 

Penguatan institusi lokal. Usaha pariwisata di 

daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. 

Maka dari itu penting untuk melibatkan komite dengan 

anggota yang berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya 

adalah mengatur hubungan antar penduduk, sumberdaya 

dan pengunjung. Hal ini sangat membutuhkan 

perkembangan kelembagaan yang ada di suatu 

desa tersebut, yang paling baik adalah terbentuknya 

lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima 

semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan 

dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan 

individu dengan keterampilan kerjanya. 

Isnaini (dalam Hadiwijoyo, 2012) menambahkan 

konsep Community Based Tourism mempunyai prinsip-

prinsip yang dapat digunakan sebagai tool of community 

development bagi masyarakat lokal, yaitu: 

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan 

pariwisata yang dimiliki masyarakat, 

2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal 

pada setiap aspek 

3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat 

4. Meningkatkan kualitas hidup 

5. Menjamin keberlanjutan lingkungan 

6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik 

7. Membantu mengembangkan cross-cultural learning 

8. Menghormati perbedaan-perbedaan budaya 

dan kehormatan manusia 

9. Mendistribusikan keuntungan secara adil 

diantara anggota masyarakat 

10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi 

income proyek masyarakat. 

 

Menurut Suansri (2003), dalam pembangunan 

community based tourism  ada lima aspek yang 

harus diberdayakan, yakni: 

1. Asset sosial yang dimiliki oleh komunitas tersebut, 

seperti: budaya, adat-istiadat, social network, 

gaya hidup;  

2. Sarana dan prasarana, bagaimana sarana dan 

prasarana destinasi wisata tersebut apakah sudah 

ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan;  

3. Organisasi, apakah telah ada organisasi 

masyarakat yang mampu secara mandiri 

mengelola daya tarik wisata tersebut; 

4. Aktivitas ekonomi, bagaimanakah aktivitas 

ekonomi dalam rantai ekonomi pariwisata di 

komunitas tersebut, apakah secara empiris 

telah menimbulkan distribution of economic benefit di 

antara penduduk lokal, ataukah manfaat tersebut 

masih dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu;  

5. Proses pembelajaran, satu hal yang tak kalah 

pentingnya dari komunitas tersebut dalam 

mewujudkan objek dan dayatarik wisata. 

 

Secara ringkas, kesesuaian antara nilai kearifan 

lokal Kampung Naga dengan prinsip-prinsip CBT, 

dapat dituangkan pada matriks yang disusun 

berdasarkan hasil obervasi dan kajian berikut ini: 

 

Tabel 1. Matriks Kearifan Lokal dan Prinsip CBT 

                   Kearifan lokal 
Prinsip CBT 

Sederhana Kebersamaan Pola Ruang Pola Bertani 

Dukungan Pemerintah -  - - 

Partisipasi Stakeholder -  -  

Pembagian Keuntungan yang Fair   - - 

Penggunaan Sumber Daya yang Lestari     

Penguatan Institusi Lokal     

Sumber: Hasil Observasi dan Intrepretasi Penulis 
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Pada matriks di atas, terlihat poin-poin yang 

menunjukkan kesesuaian atau persinggungan antara 

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung 

Naga dengan prinsip-prinsip community based tourism. 

Berdasarkan praksis wisata yang sudah berjalan 

dan diterapkan di Kampung Naga selama ini, terlihat 

bahwa prinsip-prinsip community based tourism memiliki 

singgungan dan kesesuaian setidaknya dengan satu 

nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Naga. Pada 

prinsip penggunaan sumberdaya yang lestari (sustainable) 

dan prinsip penguatan institusi lokal bahkan memiliki 

kesesuaian dan singgungan dengan seluruh ke 

empat nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Naga.  

Banyaknya singgungan antara nilai kearifan 

lokal Kampung Naga dengan prinsip CBT setidaknya 

menunjukkan dua hal : pertama, bahwa terdapat 

kesesuaian antara nilai tradisi (lama) masyarakat 

Kampung Naga dengan prinsip modern/masa kini 

tentang CBT; kedua, adanya kesesuaian antara 

kedua nilai tersebut mampu mendorong terlaksananya 

penerapan prinsip community based tourism 

secara konsisten dan terjaga di Kampung Naga.  

 

SIMPULAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan 

wisata budaya di Kampung Naga telah 

mengimplementasikan prinsip-prinsip utama dari 

pariwisata berbasis masyarakat atau community 

based tourism (CBT). Nilai-nilai kearifan lokal 

khususnya nilai kebersamaan, kesederhanaan, 

kemandirian, pola pengaturan ruang dan pola 

bertani yang berakar pada tradisi masyarakat adat 

Kampung Naga, ternyata mampu mendorong 

penerapan prinsip-prinsip masa kini tentang 

community based tourism berlangsung secara 

konsisten dan terjaga di Kampung Naga. 
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