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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pedesaan identik dengan kawasan tertinggal bila dibandingkanodengan 

perkotaan, bila dilihat secara ekonomi maupunoaspek lain seperti kualitas 

kesehatan, pembangunan, pendidikan dan sebagainya.oData Departemen dalam 

Negeri tahun 2014 memperlihatkan bahwa jumlah desa di indonesia berjumlah 

74.093 dan kelurahan 8.412.1Data diatas menunjukan bahwa wilayah indonesia 

sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan 11% berupa pemerintahan kelurahan. 

BerdasarkanoIndeks Pembangunan Desa yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2014 menjukkanpterdapat 20.168 desa yang tertinggal.nAngka ini 

menjukkano27,22 persen dari jumlahbtotallyang ada di indonesia. Mengacu pada 

data diatas memperlihatkan kondisi bahwa pemerataan kesejahteraan desa 

dibandingkan kota belum merata. Tentunya dengan adanya permasalahan ini 

kondisiodesa yangodemikian harus dipdorong untuk melakukan upaya 

pemberdayaan sehingga masyarakat dapato mencapai keberfungsian sosialnya. 

Upaya pemberdayaan desa yang dilakukan dengan perbaikan mutu kehidupan 

masyarakat pedesaan yang melibatkan banyakopihak belum memberikan 

dampakpsignifikan. 

Pada tahun 2014 muncul gagasan baru untuk memberdayakan masyarakat 

dengan mengembangkan sektor pariwisata. Dewasa ini dianggap bahwa sektor 

pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dioindonesia yang mampu 

memberikan dampak yang cukup banyak dalam pemanfaatnya. Hal ini dapat 
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dibuktikan dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan 

pariwisata. Indonesia memiliki banyak warisan sejarah budaya dan kehidupan 

masyakat yang beragam, seperti ras, suku, bahasa yang di gunakan dalam 

keseharian. Tidak hanya itu dimasing-masing desa memiliki keunggulan sendiri 

dalam potensi alam yang terus di gali dan dikembangkan dalam pemanfaatanya. 

Dapat dilihat dari beberapa potensi alam yang dimilikinya seperti : (1) Alamnya 

yang indah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, (2) Sumber daya manusia 

yang bisa di kembangkan, (3) Seni budaya yang beranekaragam, (4) Letak 

geografis strategis, (5) Kondisi iklim yang relatif baik sepanjang tahun untuk 

kegiatan wisata. Kelima potensi tersebut merupakan modal utama yang dapat 

memberikan sumbangan besar dalam pembangunan pariwisata. 

Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan pendapat bahwa 

alternatif meningkat kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan mengembangkan 

sektor pariwisata pedesaan yang berbasis pemanfaatan potensi lokal,pbaik itu 

potensi alam maupun keanekaragaampbudaya. Beriringan dengan meningkatkan 

pariwisata muncul industri kreatif wisata diantaranya seni pertunjukan, kuliner, 

Handcraft, desain dll. Gagasan tersebutomelibatkan masyarakat desapuntuk turun 

langsung dalam kegiataan pemberdayaan di lapangan yang diharapkan hasilnya 

dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Manfaat yang dapat dirasakan 

oleh masyaralat baik secara ekonomi maupun non ekonomi. 

Dalam kegiatan pemberdayaan di desa sebagai upaya mengentaskan 

permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, kualitas pendidikan yang berbeda 

dengan kota, kualitas kesehatan dan pembangunan ini dengan solusiomenetapkan 

desa wisata sebagai modal utama adalah potensi yang dimiliki setiap desa. 
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Pemanfaatan potensi dariopedesaan tersebutojika dilakukan dengan maksimal, 

cermat danokonsisten dapat mendorong pesatnya perkembangan pedesaan untuk 

upaya peningkatan keberfungsian sosial, perkembangan ekonomi,dan kemandirian 

masyarakat desa. Potensi yang ada di pedesaanpdapat dikelompokkanpmenjadi 

dua, yakni potensioyang sudah ada secarapalamibdari alam dan potensi 

yangbdiusahakanoserta dikembangkanooleh penduduk dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia. Pemanfaatan potensi yang diharapkan tidak sesuka hati 

atau mengeksploitasi kekayaan alam secara besar-besaran tanpa peduli aspek 

lingkungan di sekitar. 

Penetapan desa wisataokiranya menjadi solusi yang cukupotepat untuk 

membantu mengentaskan permalasahan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat 

desa dengan kota selain itu juga dapat membantu pembangunan nasional di 

kawasan pedesaan. Desa kini dapat dikemas dan dijadikan objek wisata yang 

indah dan menarik untuk di kunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara 

secara tidak langsung ini mampu menambah pendapatan daerah. 

Pemanfaatan potensi yang dimiliki setiap desa kini dikembangkan oleh 

Pemerintah Daerah salah satunya Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi adalah 

sebuah Kabupaten yang terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi memilki 

luas wilayah 1.298,58 km
2

, sekitar 40% atau sekitar 506,5 km
2
 berupa lahan 

sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 

desa. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 

4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan 

Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Jogorogo merupakan salah satu 
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kecamatan yang langsung menghubungkan antara Sragen-Ngawi, Magetan-

Ngawi, dan Glodog-Ponorogo. Kecamatan Jogorogo berbatasan langsung dengan 

hutan Gunung Lawu yang memilki 12 Desa, di antara 12 Desa tersebut terdapat 

bagian dari sistem utama Gunung Lawu yaitu Desa Girimulyo dan Desa 

Ngrayudan.2 

Ngrayudan merupakan desa berpotensi karena letaknya yang berada tepat 

di bawah kaki gunung Lawu sehingga memiliki kekayaan alam dan budaya  yang 

dapat dikembangkan sebagai desa wisata yang mempunyai daya saing. Desa 

Ngrayudan memiliki potensi wisata alam maupun wisata buatan. Meskipun 

sebagian besar objek masih sebagai potensi dalam arti belum dikembangkan 

secara optimal menjadi obyek pariwisata, namun keberadaannya sudah mampu 

menarik wisatawan domestik antara lain hutan pinus, Goa, sumber mata air, 

beberapa hutan yang memiliki spot menarik, dan air terjun, hal ini tentunya akan 

menjadi modal utama untuk pengembangan desa. 

Meskipun Ngrayudan memiliki begitu banyak potensi alam karena letak 

geografisnya ini belum memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. 

Beberapa potensi alam yang dimiliki belum dioptimalkan dalam pemanfaatnya. 

Fenomena yang ditemui di lapangan, masyarakat sekitar masih rendahnya mutu 

sumber daya manusia masyarakat lokal menyebabkan sumber daya alam dan 

budaya yang ada tidak dapat dikelola secara efektif dan mandiri. Apabila dikelola 

sesuai dengan standart potensi yang dimiliki untuk dijadikan desa wisata akan 

sangat menarik untuk wisatawan sehingga mampu meningkatkan kehidupan 

masyarakat desa. 

                                                           
2
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Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa Ngrayudan, 

melatar belakangi terbentuknya Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata 

Ngrayudan yang bernama Selo Ondo untuk membentuk desa wisata. Pengertian 

Pokdarwis menurut Buku Pedoman Pokdarwis yang di keluarkan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang 

anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan 

tanggung jawab, serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya 

iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan3. 

Pokdarwis Selo Ondo merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang berasal dari masyarakat sebagai 

penggerak sadar wisata dan pengembangan. Pokdarwis Selo Ondon yang berdiri 

atas keinginan 5 pemuda desa  pada tahun 2014 ini menginginkan desa Ngrayudan 

berkembang dan tidak tertinggal oleh daerah lain. Bukan hanya tentang peduli 

kesadaraan wisata semata, namun akan lebih kepada pemberdayaan dan 

pembangunan  desa Ngrayudan sendiri. Pokdarwis Selo Ondo berusaha 

memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dengan menjadikan desa mereka 

menjadi desa wisata dengan menonjolkan keindahan alam. Seperti kutipan dari 

berita online, Pemberdayaan Desa melalui kiprah Pokdarwis di Ngawi ini sudah 

mulai menggeliat. Dengan adanya gebrakan-gebrakan baru oleh Pokdarwis cukup 

memberikan peluang bisnis disambut baik oleh pemerintah daerah dengan 

menyelenggaran sosialisasi sadar wisata beberapa waktu lalu4. 

Pelaksanaan pemberdayaan Pokdarwis Selo Ondo telah menggali beberapa 

potensi yang kini telah menjadi tujuan wisata. Salah satunya wisata Selo Ondo, 

                                                           
3
 Kemenpar.go.id/Pokdarwis.pdf (diakses pada 24 desember 2017) 

4
 Pokdarwis.kampoengngawi.com diakses 20 Desember 2017 
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berasal dari kata selo (Jawa) yang mempunyai arti batu dan ondo (Jawa) yang 

mempunyai arti tangga, Selondo berarti tangga batu. Kawasan ini biasa digunakan 

sebagai Bumi Perkemahan (buper) oleh berbagai komunitas. Pemandangan yang 

indah berlatar belakang hutan pinus serta kesejukan udara pegunungan 

mendukung kegiatan adventure dan penjelajahan serta outbound. Sebagai media 

pengenalan budaya dan pelestarian Desa Ngrayudan, setiap tahunnya digelar 

festival Gravitasi Bumi. Festival ini menjadi satu-satunya di dunia. Terbukti 

dengan diperolehnya penghargaan dari Museum Original Rekor Indonesia, karena 

prestasi menumpuk batu dengan peserta terbanyak dan original. Festival Grafitasi 

ini terinspirasi karena adanya budaya unik yang ada sejak dahulu yakni berlomba 

menumpuk batu batu di sungai, Siapa yang menumpuk batu paling tinggi inilah 

pemenangnya. Pengenalan budaya yang dikemas dalam festival ini tidak hanya 

menarik  wisatawan lokal namun wisatawan manca negara. Pemberdayaan yang 

lain tidak hanya menggali objek wisata untuk menambah nilai ekonomi, namun 

juga menambah sumber daya manusia masyarakat sekitar ngrayudan dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang berkembangnya skill mereka. 

Sasaran yang dituju semua element masyarakat baik pemuda desa maupun lansia. 

Salah satu contoh lansia yang masih produktif diberikan pelatihan pembuatan tas 

anyaman dan mengepack kopi. Kopi yang dipack merupakan hasil olahan asli 

desa wisata yang di tanam di pekarangan rumah. Sedangkan pelatihan yang 

diberikan pemuda desa yakni dengan memberikan pelatihan pemandu wisata dan 

berlatih bahasa inggris. 

Kurun waktu 3 tahun Pokdarwisa Ngrayudan berhasil memberdayakan 

masyarkatnya terlihat dengan meningkatnya beberapa objek wisata dengan begitu 
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ekonomi masyarakat juga meningkat. Kini desa wisata Ngrayudan memiliki 

beberapa objek wisata yang telah menarik banyak wisatawan domestik yang 

terdapat di desa wisata Ngrayudan. Wisata Selondo merupakan salah satu wisata 

yang mendapatkan penghargaan ketiga sebagai Wisata Favotit Jawa Timur di 

tahun 2017 lalu.  Selain itu yang dapat dirasakan dengan adanya pemberdayaan 

ini meningkatnya skill masyarakat ngrayudan dengan beberapa usaha yang dapat 

meraka lakukan. Produksi tas anyaman bambu, batu lukis ngrayudan dimana 

pengrajin batu melukis dimedia batu yang menjadi sovenir andalan desa wisata. 

Dari latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui bagimana model 

pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata Ngrayudan dan bagaimana peran 

kelompok sadar wisata Selo Ondo dalam pelaksanaan pemberdayaan. Maka dari 

itu peneliti menjadikan Kelompok Sadar wisata Ngrayudan sebagai obyek peneliti 

karena Kelompok Sadar Wisata merupakan lembaga informal masyarakat yang 

bergerak dalam bidang pariwisata yang memiliki peran dalam pemanfaatan 

potensi wisata untuk dikembangkan menjadi desa wisata sebagai bentuk 

pemberdayaan masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang ada 

di desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana peran kelompok sadar wisata Ngrayudan dalam proses 

pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat yang ada di desa 

Ngrayudan. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kelompok Sadar Wisata dalam 

implementasi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat/kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Akademis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian Mahasiswa 

Universitas Muhammadiya Malang, khususnya Program Studi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial tentang model-model pemberdayaan masyarakat 

terutama pemberdayaan melalui desa wisata. 

b. Hasil penelitian diharapkan dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian 

selanjutnta yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan 

tentang model pemberdayaan desa wisata. 

b. Sebagai syarat untuk menempuh tugas akhir dan mendapatkan gelar 

Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun untuk penulisan skripsi ini, peneliti memiliki batasan ruang 

lingkup penelitian : 

a. Model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan melalui desa wisata. 
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b. Bagaimana peranan Kelompok Sadar Wisata Selo Ondo sebagai salah satu 

pemangku kepentingan dalam proses implementasi pemberdayan 

masyarakat yang dilakuakan di desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi. 

c. Apa saja dampak dari adanya pengembangan desa wisata  

Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan 


