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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan, kesahatan, tingkat pendidikan yang rendah dan 

pembangunan infrastruktur untuk fasilitas umum menjadi isu yang 

tidak ada habisnya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Saat ini Indonesia sebagai Negara berkembang telah berupaya untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Pada tahun 

2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berhasil mengalami 

penurunan. 

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, pada bulan Maret 

2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 

25,95 juta orang (9,82 persen), jumlah tersebut berkurang sebesar 

633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang 

sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Dari jumlah tersebut, jumlah 

penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang 

(dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang 

pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 

ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 

juta orang pada Maret 2018). Penurunan angka kemiskinan tersebut 

dapat terjadi karena program-program yang dilaksanakan pemerintah 

cukup berhasil. 
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Pemerintah telah menciptakan berbagai macam program untuk 

mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan. Salah satu program 

yang dilaksanakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan 

kemiskinan adalah Dana Desa. Menurut kementrian keuangan Dana 

Desa adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah untuk 

mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan 

pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha perikanan dan 

peternakan, dan pengembangan kawasan wisata desa melalui 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci utama keberhasilan untuk 

mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya 

sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa 

dengan masyarakat. Dalam mewujudkan ide-ide pembangunan desa 

yang menjadi cita-cita bersama, pembangunan tidak mungkin dapat 

dilaksanakan oleh aparat desa sendiri, tetapi membutuhkan dukungan, 

prakarsa dan peran aktif dari masyarakat. 

Salah satu implementasi program pembangunan desa adalah 

konsep Desa Wisata. Meurut Kementrian Pariwisata Kabupate 

Gianyar Desa Wisata adalah masyarakat atau komunitas yang terdiri 

dari penduduk suatu wilayah yang dapat saling berinteraksi secara 

langsung didalam sebuah pengelolaan dan memiliki kesadaran dan 

kepedulian untuk berperan sesuai dengan keterampilan dan 

kemampuan yang dimiliki untuk memberdayakan potensi bagi 

perkembangan kepariwisataan sehingga tercapai peningkatan 
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pembangunan desa melalui kepariwisataan serta memberdayakan bagi 

kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. 

Desa Wisata dibentuk dalam rangka memberdayakan 

masyarakat untuk kemudian dapat memberikan peran sebagai pelaku 

langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam 

menyikapi potensi pariwisata atau daya tarik dari lokasi wisata di desa 

mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi 

wisatawan yang berkunjung. Pemberdayaan yang dilakukan juga 

bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran akan peluang dan siap 

dalam mengambil manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan 

pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk 

meningkatkan posisi dan peran yang dimiliki masyarakat sebagai 

subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan. 

Kemudian masyarakat dapat bermitra dan bekerjasama dengan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di daerah dan 

menumbuhkan sikap dan dukungan yang positif dari masyarakat 

sebagai tuan rumah bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan 

di daerah. 

Pendekatan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam 

program-program pembangunan selama ini dirasakan bersifat top 

down, komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah dimana tidak ada 

mekanisme untuk memberikan umpan balik (feedback) dari 

masyarakat (Satriani, 2011:01). Masyarakat seringkali hanya 
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dijadikan obyek pembangunan. Masyarakat diwajibkan terhimpun 

dalam kelompok yang dibetuk dan dikontrol oleh pemerintah, 

sehingga kelompok sulit sekali mandiri karena pengelolaanya harus 

megikuti petunjuk pemerintah. Akibatnya  kelompok biasa bekerja 

degan instruksi dari atas dan hampir tidak memiliki peluang pada 

proses pengambilan keputusan yang meyangkut kehidupan mereka. 

Pada era munculnya paradigma baru komunikasi pembangunan 

yang partisipatif ini, semua pihak diajak untuk bepartisipasi dalam 

proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan. 

Komunikasi pembangunan partisisipatif dilaksanakan dalam model 

komunikasi horizontal, inteaksi komunikasi dilakukan secara lebih 

demokratis. Kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan 

menerima tetapi berbagi dan berdialog. 

Peningkatan komunikasi pembangunan sangat penting untuk 

meningkatan program-program pembangunan. Pegembangan 

komunikasi pembangunan perlu dilakukan dengan mengubah 

paradigma komunikasi pembangunan  dari yang bersifat linier 

(searah) dari atas ke bawah menjadi komunikasi yang beciri 

konvergen (dua arah). Agar program yang dilaksanakan sesuai degan  

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu prinsip dari program 

pembangunan adalah partisipasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam 

pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga 

masyarkat akan minat dan kepentingan yang sama. 
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Selama ini, partisipasi masyarakat hanya dilihat dalam konteks 

yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar 

untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan kondisi ini, 

peran-peran tebatas pada implementasi atau pelaksanaan program, 

masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam 

dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. 

Pada akhirnya partisipasi yang terjadi hanya dalam bentuk pasif. 

Desa Wisata memiliki fungsi sebagai wadah bagi masyarakat 

tentang kesadaran adanya potensi pariwisata di lingkungan wilayah 

desa dan sebagai unsur kemitraan bagi pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata 

pedesaan. Pengembangan Desa Wisata memiliki beberapa kriteria, 

yaitu Memiliki atraksi wisata unggulan, Memiliki lembaga, Memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai, Memiliki akomodasi wisata yang 

mendukung, dan memiliki keterliabatan masyarakat secara langsung. 

Salah satu desa yang saat ini mengalami perkembangan yang pesat 

adalah Desa Wisata Pujon Kidul. Desa Wisata Pujon Kidul berada di 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dan memiliki luas sekitar 

323.159 hektar. Desa Wisata Pujon Kidul memiliki potensi wisata 

yang besar. Desa ini dikelilingi oleh perbukitan dan memiliki udara 

yang sejuk. Terdapat juga persawahan yang luas membuat Desa ini 

memiliki pemandangan yang indah. Sehingga pemerintah desa dan 

masyarakat pada akhirnya mengembangkan desa Pujon Kidul menjadi 

Desa Wisata.  
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Meurut Pengurus Desa Wisata Pujon Kidul, pengembangan 

Desa Wisata Pujon Kidul ini terwujud berkat dana desa yang diberikan 

pada tahun 2015. Dana tersebut digunakan untuk membuat Badan 

Usaha Milik Desa dan mengelola potensi pariwisata yang ada. Sejak 

itu, masyarakat desa Pujon Kidul bergerak dan memanfaatkan peluang 

yang ada. Kebangkitan tersebut membuat desa pujon kidul menjadi 

desa wisata yang terus berkembang. Pertanian, peternakan, usaha 

rumah tangga ikut menerima manfaatnya. Pemuda-pemuda desa yang 

menganggur kini dapat bekerja di unit-unit wisata desa. Desa ini juga 

menjadi sarana edukatif bagi masyarakat setempat maupun wisatawan 

yang berkunjung. Kegiatan-kegiatan berbasis alam yang bisa 

dilakukan di desa wisata Pujon Kidul adalah memetik sayur, 

wahana outbond, air terjun dan wisata alam lainnya. Salah satu 

fasilitas unggulan yang menjadi daya tarik di Desa Wisata Pujon Kidul 

adalah kafe sawah. Kafe sawah memanfaat kan keindahan alam yang 

ada di Desa Wisata Pujon Kidul agar wisatawan yang datang dapat 

makan sambil bersantai menikmati suasana pedesaan. 

Keberhasilan Desa Wisata Pujon Kidul dalam mengembangkan 

potensi yang ada dan membuat masyarakat memiliki kemampuan 

untuk mengerjakan dan mendapatkan manfaat secara langsung tentu 

saja tidak lepas dari program-program pemberdayaan yang dilakukan. 

Proses komunikasi yang dilakukan dari mulai tahapan perencanaan, 

pengerjaan, pelatihan, pengontrolan dan pengevaluasian menjadi 
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salah satu bagian penting dalam suksesnya program pengembangan 

Desa Wisata di pujon Kidul.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti seberapa besar partisipasi masyarkat dalam komunikasi 

pemberdayaan  masyarakat desa wisata Pujon Kidul Kecamatn Pujon 

Kabupaten Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa besar partisipasi 

masyarakat dalam aktifitas komunikasi pemberdayaan masyarakat 

Desa Wisata Pujon Kidul? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat dalam aktifitas komunikasi pemberdayaan di Desa Wisata 

Pujon Kidul. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait untuk dapat mengetahui partisipasi 

masyarakat dalam komunikasi pemberdayaan di Desa Wisata Pujon 

Kidul. 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif dari model 

komunikasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

Desa Wisata dan menjadi salah satu panduan bagi desa-desa 
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lain dalam mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang 

dimiliki. 

1.4.2. Manfaat Akademis 

Peneliian ini dapat dijadikan landasan teoritis dalam 

mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam 

tentang kajian komunikasi pemberdayaan masyarakat di 

Indonesia, khususnya megenai partisipasi masyarakat dalam 

komunikasi pemberdayan Desa Wisata. 

 


