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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara dengan kepulauan sangat besar, yang dihuni 

berbagai macam suku, ras, dan etnis berbeda-beda. Kekayaan sumber daya alam 

sangat melimpah serta keindahan alam di setiap daerah menjadikannya lebih 

unggul. Hal ini, tentunya sangat menguntungkan terutama dibidang 

kepariwisataan. Didukung dengan potensi keindahan alam tersebut maka akan 

menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan dapat menambah 

kontribusi melalui devisa. 

Pariwisata sering dipandang sebagai sektor unggulan yang diharapkan 

mampu mempercepat laju perekonomian. Jika sektor tersebut berkembang 

pesat maupun mengalami kegagalan maka akan sangat berpengaruh terhadap 

negara secara ekonomis. Pada hakikatnya kegiatan pariwisata merupakan hal 

yang sifatnya sementara, dilakukan secara sengaja tanpa adanya paksaan. 

Tujuannya menikmati sejumlah obyek maupun atraksi wisata untuk 

mendapatkan kepuasan tersendiri. Selain itu, kegiatan pariwisata juga berperan 

sebagai bentuk perkembangan industri yang mampu menambah pendapatan 

negara. 

Perkembangan industri pariwisata tidak hanya difokuskan pada peningkatan 

pendapatan negara. Namun, juga harus berperan sebagai katalisator 

pembangunan seperti meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, 

serta menstimulasi pemerataan pendapatan agar lebih cepat. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang 
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menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kepariwisataan 

diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan 

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global. 

Upaya pembangunan kepariwisataan tersebut dipertegas oleh Presiden 

Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mencangkan Nawacita bahwa 

pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi) pada perkotaan, melainkan harus 

menyebar dilakukan di seluruh pelosok (desentralisasi). Artinya pembangunan 

ekonomi harus dilakukan dari desa dengan menyalurkan dana dari pemerintah 

pusat yang langsung direalokasikan ke desa. Pembangunan pada kawasan 

perdesaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa yang sebelumnya sering terjadi kesenjangan sosial antar desa 

dan kota. Peningkatan dilakukan dengan cara mendorong pembangunan desa-

desa mandiri yang berkelanjutan dengan memiliki ketahanan sosial, ekonomi 

dan lingkungan (Sumber: PresidenRI.go.id). 

Ketahanan sosial merupakan kemampuan untuk menekan resiko akibat dari 

perubahan sosial, dan ekonomi. Melakukan kerjasama dalam jaringan sosial 

masyarakan untuk mengembangkan mekanisme secara efektif guna mengelola 

konflik akibat kesenjangn sosial. Memanfaatkan sumber daya alam sebagai 

ketahanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mampu menjaga 

lingkungan serta mengembangkan kearifan lokal dalam pembangunan.  

Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dalam membangun 

masyarakat agar lebih maju dengan disertai lingkungannya untuk menciptakan   
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kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Melalui pemberdayaan masyarakat, 

perbaikan infrastruktur, penambahan sarana dan prasarana untuk melancarkan 

jalannya kegiatan ekonomi. Salah satu upaya pembangunan pada desa mandiri 

adalah dengan cara mengandalkan potensi alam yang dimiliki, kemudian 

dikelola sebagai obyek desa wisata. 

Desa wisata merupakan obyek wisata dengan menyajikan beragam 

keunikan yang dimiliki masing-masing daerah serta bernuansa alami pedesaan 

mulai dari budaya, sumber daya alam, sampai pada masyarakat itu sendiri yaitu 

interaksi sosial dalam bentuk kerjasama. Karena para wisatawan kini mulai 

menggemari tempat wisata yang tidak hanya menyajikan keindahan alamnya 

saja, tetapi lebih kepada interaksi masyarakat. Sesuai penjelasan diatas yang 

menyatakan bahwa pembangunan desa harus disertai masyarakat dan 

lingkungan. Oleh karena itu, didalam pembangunan desa wisata peran 

masyarakat sangat penting untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan para 

wisatawan serta penambahan sarana sebagai penunjang daerah tujuan wisata. 

Pembangunan desa wisata harus memperhatikan tingkat penerimaan dan 

kemampuan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa 

wisata. Hal ini sangat diperlukan untuk mengambil tindakan dengan 

memperhatikan karakter masyarakat dan lingkungan sekitar yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan 

tingkat pemberdayaan masyarakat yang secara tepat. Untuk mengetahui tingkat 

penerimaan masyarakat tersebut, dalam pengembangan desa wisata harus 

memperhatikan; 1) pola adat budaya; 2) tidak merubah keaslian desa; 3) 
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pengembangan untuk meningkatkan kualitas desa; 4) memperhatikan daya 

tampung dan daya dukung.  

Pembangunan desa hal pertama yang harus diperhatikan adalah pola 

budaya. Jika dalam proses pembangunan bertentangan, maka secara langsung 

masyarakat menolak. Karena budaya merupakan unsur terpenting yang harus 

dijaga kelestarianya. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai wisata budaya. 

Meskipun sifatnya musiman atau hanya pada acara tertentu, namun jika 

dimanfaatkan secara tepat akan mendatangkan kontribusi terhadap masyarakat 

itu sendiri maupun pendapatan desa. 

Pembangunan desa yang kedua harus memperhatikan keaslian dari desa. 

Perubahan unsur yang terdapat pada desa dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan jika cara pemanfaatannya tidak sesuai kearifan lokal. Namun jika 

pengelolaan lingkungan dilakukan secara baik, maka kelestariannya dari unsur 

keaslian desa akan tetap terjaga serta dapat menjadi ciri khas dari desa tersebut 

yang bernuansa asri dan sejuk.  

Pembangunan desa yang ketiga yaitu upaya meningkatkan kualitas desa. 

Setelah memperhatikan pola adat istiadat budaya dan unsur keaslian kelestarian 

desa pada proses ini harus memperhatikan unsur apa yang masih kurang dalam 

desa tersebut. Penambahahan fasilitas sarana dan prasana perlu dilakukan untuk 

menunjang aksesbilitas desa. Jika pembangunan desa telah dilaksanakan secara 

keseluruhan. 

 Hal terakhir adalah memperhatikan unsur dari dalam yaitu masyarakat yang 

berada di desa tersebut, proses pembangunan desa harus melihat daya tampung 

masyarakat, apakah masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya alam yang 
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dimiliki untuk membuka peluang usaha. Daya tampung ini, artinya wawasan 

masyarakat yang berbasis lingkungan. Maka diperlukan penyuluhan untuk 

menunjang kualitas masyarakat guna memanfaatkan lingkungan untuk 

dijadikan obyek sebagai sumber pendapatan. 

Pembangunan desa wisata diharuskan menekan resiko dari perubahan 

lingkungan agar tidak merusak ekosistem desa, melestarikan budaya melalui 

media dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan guna 

menciptakan ide kreatif untuk mengelola potensi sebagai obyek desa wisata 

yang inovatif. 

Desa Wisata Pujonkidul merupakan desa percontohan yang berada di 

kabupaten Malang dan dikembangkan sejak tahun 2014. Dimana desa ini 

merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Dengan didukung 

potensi alam berupa air terjun, lahan sawah dan pegunungan, masyarakat mulai 

mengelola potensi tersebut menjadi kawasan wisata. Hal ini, mampu 

menumbuhkan kreatifitas warga sekitar dengan memadukan beberapa obyek 

yang menarik (Sumber: Liputan6). 

 Perpaduan antara kafe, sawah, dan dikelilingi pegunungan menjadikan 

obyek wisata pujon kidul lebih inovatif. Menggunakan modal canopy dan 

gazebo yang ditempatkan pada area lahan pertanian semi organik, Desa Wisata 

Pujonkidul sukses menarik wisatawan untuk datang menikmati panorama yang 

disuguhkan. Didukung dengan pernyataan Bapak Udi Hardoko selaku kepala 

desa Pujonkidul bahwa jumlah pengunjung ke Desa Wisata Pujonkidul pada 

hari sabtu-minggu mencapai rata-rata 2.700 dan hari biasa 500 orang. Jumlah 
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tersebut berasal dari berbagai kalangan mulai dari keluarga, pelajar, mahasiswa 

hingga pegawai kantoran (Sumber: Malang TIMES). 

Selain kafe sawah yang menjadi andalan, juga tersedia wisata edukasi yang 

memiliki aktivitas produktif seperti peternakan sapi, budidaya penanaman toga 

dan petik buah. Tingginya semangat masyarakat Desa Wisata Pujonkidul dalam 

menjadikan kawasan desa wisata yang produktif, telah diverifikasi usahanya 

oleh Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang salah satunya adalah 

BUMN yang telah mendistribusikan hasil pertanian milik masyarakat desa. 

Semangat yang dimiliki masyarakat tersebut mampu meningkatkan hasil 

pendapatan desa. 

Pendapatan asli yang diterima desa di sektor wisatanya mecapai Rp. 80 juta 

pada tahun 2016. Pencapaian ini merupakan pendapatan tertinggi dibandingan 

dengan desa lain di Kabupaten Malang yang hanya mendapatkan PADes antara 

Rp. 8 juta – 10 juta. Berdasarkan nilai tersebut, dapat memberi gambaran bahwa 

obyek wisata sangat berperan penting dalam pembangunan desa Pujonkidul. 

Selain itu, obyek desa wisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat baik dibidang sosial mapun ekonomi melalui kesempatan kerja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Desa Wisata Pujonkidul kini berkembang pesat, dengan didukung potensi 

yang dimiliki menjadikan wisata ini populer di Kabupaten Malang pada tahun 

2017. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk menikmati suasana perpaduan 

antara kafe dan panorama alam. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peran obyek Desa Wisata Pujonkidul terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitar? 

2. Apakah dengan adanya obyek Desa Wisata Pujonkidul terdapat perbedaan 

pendapatan masyarakat, sesudah dan sebelum dibangunnya destinasi desa 

wisata? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memberi batasan 

terhadap penulisan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar obyek desa 

wisata Pujonkidul. Kondisi sosial ekonomi yang dimaksudkan adalah untuk 

mengetahui apakah ada perubahan terhadap kesenjangan sosial, pengangguran, 

kesempatan kerja, dan pendapatan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan peran obyek wisata terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitar Desa Wisata Pujonkidul.  

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan masyarakat sesudah 

dan sebelum dibangunnya destinasi wisata di Desa Wisata Pujonkidul 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak yaitu sebagai berikut : 
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1. Teoritis

Sebagai bahan referensi dan diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang

dapat digunakan peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya 

secara mendalam.  

2. Praktis

a. Pemerintah desa

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam

pengambilan kebijakan sebagai upaya menyusun perencanaan

pengembangan desa.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang upaya peningkatan

mutu tenaga kerja dalam bidang wisata.

c. Peneliti

Meningkatkan wawasan dan ilmu dalam bidang ekonomi yang diperoleh

dari perkuliahan dalam bentuk skripsi.




