
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepariwisataan merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang 

cukup potensial, yang mampu mendatangkan devisa yang cukup besar bagi 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu konsentrasi penuh dari 

pemerintah pusat, guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama 

didaerah yang memiliki potensi pariwisata, sehingga dapat dikelola semaksimal 

mungkin. Dengan demikian, sektor kepariwisataan merupakan salah satu usaha 

yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah terutama dalam rangka 

menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Untuk 

merealisasikan semua itu, maka pemerintah  mengeluarkan kebijakan dalam 

bidang kepariwisataan. Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung 

dunia kepariwisataan, maka tentunya akan memberikan peluang yang sangat besar 

untuk mengembangkan dunia kepariwisataan di Indonesia, khusunya bagi daerah 

yang memiliki sejumlah potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. 

 Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, maka 

dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Malang melakukan pemanfaatan 

potensi wilayah yang berbasis masyarakat, serta memberikan perlindungan 

kelestarian sumber hayati kepariwisataan. Sehingga tujuan pembangunan dapat 

menciptakan lapangan kerja produktifitas serta mempertahankan sumber daya 

alam dalam lingkup wilayah Kabupaten Malang.  
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Namun dalam upaya pemanfaatan potensi, terkadang muncul permasalahan 

yang berakar dari adanya kesenjangan kondisi lingkungan dan sistem sosial. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah sebagai perencana, pelaksanan, dan pengontrol 

dalam sebuah kebijakan daerah diharapkan mampu menganalisis dan memetakan 

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dalam mengeluarkan 

kebijakannya tidak terkesan sepihak, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

Pemberdayaan sektor pariwisata harus mempertimbangkan dampak dari 

berbagai aspek. Pemberdayaan sektor pariwisata memerlukan strategi yang 

terpadu dengan pola pengembangan pariwisata yang terencana secara menyeluruh. 

Pendekatan sistem dan keterpaduan yang bersifat indisipliner dan partisipatoris 

merupakan langkah antisipatif yang paling tepat untuk ditempuh. Dari sini dapat 

dilihat hubungannya dengan administrasi publik bahwa dengan adanya 

peningkatan jumlah pendapatan daerah maka semakin cepat realisasi dari program 

yang sudah direncanakan. Objek wisata yang dimiliki oleh kabupaten Malang  

yang menunjang pemasukan bagi daerah dipengaruhi oleh letak dan karakteristik 

daerah maka setiap objek wisata mempunyai kelebihan tersendiri, sehingga 

masing-masing daerah memiliki daya tarik tersendiri.  

Pengelolaan sektor pariwisata harus mempertimbangkan dampak dari 

berbagai aspek. Pengelolaan sektor pariwisata memerlukan strategi yang terpadu 

dengan pola pengembangan pariwisata yang terencana secara menyeluruh, 

pendekatan sistem dan keterpaduan yang tidak sesuai dengan aturan dan 

partisipasi dari masyarakat merupakan langkah antisipasi yang paling tepat untuk 

ditempuh. Dari sini dapat dilihat hubungannya dengan administrasi publik, bahwa 
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dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan daerah maka semakin cepat 

realisasi dari program yang sudah direncanakan.  

Potensi wisata kabupaten Malang akan menunjang pemasukan bagi daerah 

yang dipengaruhi oleh letak dan karakteristik daerah, maka setiap objek wisata 

mempunyai kelebihan tersendiri, sehingga masing-masing daerah memiliki daya 

tarik tersendiri. Pengelolaan sektor pariwisata selain dapat melestarikan 

lingkungan juga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi, masyarakat 

khususnya masyarakat kabupaten Malang sendiri. Salah satu agenda tahunan yang 

ada di kabupaten Malang adalah Festival Kampung Cempluk. Adanya Festival 

Kampung Cempluk merupakan fenomena tersendiri dalam kehidupan sosial 

kebudayaan. Di tempat itulah antar masyarakat setempat dengan wisatawan saling 

bertemu dan berinteraksi dengan baik. Fenomena Festival Kampung Cempluk 

yang terjadi di dusun Sumberjo menggambarkan kecintaan masyarakat setempat 

terhadap bentuk budaya yang berkaitan dengan seni kebudayaan itu sendiri, baik 

itu kebudayaan tradisional maupun kebudayaan kontemporer yang di 

selenggarakan di Festival Kampung Cempluk. 

Sesuai dengan budaya masyarakat setempat, kebudayaan diwujudkan 

dalam berbagai bentuk, diantaranya festival di Kampung Cempluk. Yang 

dimaksud festival dalam hal ini berasal dari kata dasar "festa" atau pesta dalam 

bahasa Indonesia. Festival biasanya berarti "pesta besar" atau sebuah acara meriah 

yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu. Atau juga bisa diartikan 

dengan hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting atau 

bersejarah, atau pesta rakyat. (wikipedia.org) 
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Aktifitas Festival Kampung Cempluk merupakan wadah untuk para 

penggiat seni untuk menyalurkan kreativitas mereka. Dengan adanya kegiatan ini 

baik penggiat seni maupun masyarakat pada umumnya memiliki agenda tahunan 

yang tetap menjadi tradisi kebudayaan yang mempunyai daya tarik istimewa 

untuk lebih mengenal dan mengerti akan kebudayaan yang ada di Malang. Bahkan  

aktivitas acara ini sebagai media informasi dan komunikasi seputar budaya di kota 

Malang untuk dikenalkan di kota lain bahkan dunia internasional. Dari penelitian 

awal, selain festival kampung cempluk, di sekitar daerah setempat juga terdapat 

beberapa peninggalan-peninggalan zaman dulu seperti prasasti dan lain 

sebagainya yang memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. 

Adanya pendatang di kampung cempluk itu tidak saja menandai aktifitas 

personal, akan tetapi ada interaksi yang turut memberikan pengaruh kepada 

berlangsungnya tatanan dan gerak sosial yang ada di sana, khususnya dalam 

tradisi festival kampung cempluk. Festival Kampung Cempluk hanyalah salah 

satu contoh betapa interaksi itu juga turut menyumbangkan pengaruh terhadap 

keberlangsungan suatu tradisi masyarakat yang berlaku secara terus-menerus. 

tidak menutup kemungkinan jika di Kampung Cempluk kedepannya menjadi 

obyek wisata budaya di tengah kota. 

Merefleksi hal di atas, tentu ada semacam simbiosis mutualisme yang 

terjadi dalam interaksi antara penduduk lokal dengan para pendatang. Maksudnya, 

sebagaimana telah disebut di atas, salah satu kasus misalnya tradisi festival 

kampung cempluk, dapat dilihat sebagai satu sebab mengapa masyarakat setempat 

yang berinteraksi dengan wisatawan dan sebaliknya berupaya untuk melestarikan 

tradisi masyarakat setempat, di dalam ruang festival kampung cempluk, dan saling 
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mengapresiasinya. Selain menjadi ajang pelestarian budaya festival ini juga 

menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan kedatangan 

wisatawan memberikan dampak pada perekonomian. Masyarakat menyediakan 

tempat menginap, cindera mata dan membuat makanan tradisional untuk dijajakan 

sehingga memberikan dampak kesejahteraan masyarakat di Kampung Cempluk 

pada waktu festival berlangsung.  

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya wisata budaya dengan 

mengambil judul “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

KELUARGA DI MASYARAKAT KAMPUNG CEMPLUK MELALUI 

TRADISI FESTIVAL KAMPUNG CEMPLUK DESA KALISONGO 

KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana upaya 

peningkatan kesejahteraan keluarga di masyarakat Kampung Cempluk melalui 

tradisi Festival Kampung Cempluk Desa kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

peningkatan kesejahteraan keluarga di masyarakat Kampung Cempluk melalui 

tradisi Festival Kampung Cempluk Desa kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 

pemahaman mengenai upaya peningkatan kesejahteran masyarakat melalui 

festival Kampung Cempluk di desa Kalisongo. Sehingga dapat sebagai referensi 

pada peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan khususnya pada 

masyarakat Kampung Cempluk mengenai manfaat Festival Kampung Cempluk 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga Kampung Cempluk 

khususnya masyarakat yang lebih luas di Desa Kalisongo pada umumnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini ruang lingkup yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

1. Potensi wisata desa Kalisongo melalui tradisi Festival Kampung Cempluk. 

- Sejarah kemunculan tradisi Festival Kampung Cempluk 

- Daya tarik dan potensi Festival Kampung Cempluk terhadap minat 

wisatawan isatawan untuk datang  

- Bentuk-bentuk aktivitas dan kegiatan Festival Kampung Cempluk 

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kalisongo di Festival 

Kampung Cempluk 
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2. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Cempluk melalui 

tradisi Festival Kampung Cempluk 

- Bentuk usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Cempluk 

melalui tradisi Festival Kampung Cempluk 

- Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dalam Festival Kampung 

Cempluk  

- Hambatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung 

Cempluk  

 


