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ABSTRAK 

 

 Pariwisata merupakan salah satu aset yang dimiliki setiap daerah untuk 
memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi. Namun pada 
praktiknya, seringkali antara aparat dan masyarakat tidak mendapat keselarasan 
yang diinginkan. Masing-masing memiliki kepentingan yang sulit untuk 
disatukan. Pada realita yang terjadi di Desa Wisata Sembungan menunjukkan 
bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang memotivasi terjadinya penolakan. 
Akibatnya masyarakat membentuk ruangnya dalam bertindak. Bentuk ruang 
tersebut diwujudkan dengan usaha ekonomi dan pengekslusifan dirinya untuk 
menghindari Pemerintah Daerah.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk motivasi masyarakat 
Sembungan dalam melakukan resistensi terhadap Pemerintah Daerah Wonosobo. 
Tujuannya ialah untuk mengetahui motivasi masyarakat Sembungan melakukan 
resistensi terhadap Pemerintah Daerah dan rasionalitas tindakan masyarakat ketika 
melakukan tindakan resistensi. Penelitian yang dilakukan di Desa Sembungan, 
Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo  ini menggunakan teknik penelitian kualitatif 
dengan proses pengumpulan data berupa, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sumber data yang diperoleh melalui dua data, yakni data sekunder, yang 
diperoleh dari wawancara kepada tokoh masyarakat dan pengelola pariwisata dan 
data primer yang diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen yang didapatkan 
dari kantor desa dan internet. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 
menggunakan teori strukturasi Giddens untuk melihat motivasi, rasionalitas dan 
refleksifitas dari agen masyarakat Sembungan dalam bertindak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan resistensi masyarakat 
Sembungan disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk menaikan taraf 
perekonomian dan menjaga kestabilan kondisi pengelolaan sumber daya alam. 
Namun, pada praktiknya motivasi masyarakat tersebut terkendala oleh sesuatu 
diluar dirinya yakni Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas. Hal tersebut, 
menjadikan masyarakat memiliki kekhawatiran atas struktur yang telah dibangun. 
Masalah penolakan masyarakat atas Pemerintah Daerah untuk mengolah 
pariwisata secara bersama dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan kekhawatiran 
masyarakat atas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. Masyarakat 
bertindak dengan apa yang telah mereka ciptakan sendiri. Masyarakat membuat 
pagar pengetahuan untuk melindungi sekaligus membatasi ruang geraknya. 
Bersamaan dengan itu, Pemerintah Daerah saat ini tidak berdaya tanpa peraturan 
daerah sebagai senjatanya. 

 

 

Kata kunci: Resistensi, motivasi masyarakat Desa Sembungan dan Pemerintah 

Daerah Wonosobo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan fenomena yang sedang gencar dinaikkan oleh 

setiap daerah. Salah satu aset yang lazim di tempatkan sebagai bagian 

penting dalam proses pembangunan adalah kapital alam (nature recources).1 

Pada hakekatnya, kepariwisataan merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan suatu daerah, yang meliputi keindahan alam, adat, tradisi, 

sejarah, keragaman hayati dan lain sebagainya. Saat ini kepariwisataan 

sudah menjelma menjadi sebuah industri kreatif yang melibatkan 

masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan kerjasama dari 

beberapa pihak, dari pihak lokal, regional, bahkan sampai nasional. 

Pengembangan pariwisata harus memperhitungkan elemen-elemen 

pendukung keberhasilannya, seperti kerjasama yang baik antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat.  

UU nomor 22 tahun 1999 mengemukakan tentang otonomi daerah, 

Undang-Undang ini membuka peluang pemerintah daerah untuk mengelola 

sumber daya alam.2 Momen tersebut jelas menjadi kesempatan yang baik 

untuk meningkatkan pendapatan daerah.  Undang-Undang tersebut memberi 

peluang yang bagus bagi setiap daerah untuk bekerjasama dengan desa-desa 

yang mempunyai potensi pariwisata. Namun yang terjadi di lapangan, 

seringkali bertolak belakang dengan rencana yang sudah di canangkan. 

                                                           
1 Sunyoto Usman, Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), hlm. 102. 
2 Sunyoto Usman, Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial, hlm. 91. 
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Proses pembentukan sebuah pariwisata tidak selalu diikuti dengan 

kerjasama yang baik antara masyarakat dan birokrasi pemerintah selaku 

institusi pendukung. Seperti halnya Desa Sembungan, atas dasar 

kekhawatiran dengan otoritas Pemda, masyarakat lebih memilih memajukan 

aset wisata yang ada secara mandiri. 

Berdasarkan tipologi yang diketengahkan oleh Undang-undang No. 

5/1975, desa di Indonesia dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni: Desa 

Pemukiman Sementara, Swadaya, Swakarya dan Swasembada.3 pertama, 

Pemukiman Sementara, yakni pemukiman yang disinggahi orang yang 

sering berpindah-pindah (nomaden). kedua, Desa Swadaya, pada desa 

tersebut sudah ada anggota kelompok (keluarga) yang menetap, pemukiman 

ini tergolong masih sangat tradisional, dalam artian sumber penghidupan 

utama masyarakat adalah pertanian dan adat istiadat masih di junjung tinggi 

tanpa tersentuh pengaruh dari luar. Ketiga, Desa Swakarya, adat yang 

menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat sudah mengalami perubahan 

yang di akibatkan pengaruh unsur dari luar yang ikut mempengaruhi 

kebudayaan tersebut. Keempat, Desa Swasembada, merupakan pola desa 

yang terbaik, sarana dan prasarana seperti aspal, transportasi dan lain-lain 

sudah terpenuhi dengan baik, pendidikan juga sudah merata, dan pekerjaan 

penduduk mulai bervariatif. 

Masyarakat yang tidak lagi tergantung pada pertanian,4 adopsi akan 

teknologi berupa pemasaran Desa Wisata kedalam internet (blog, artikel, 

                                                           
3 Bahrein T. Sugihen, Sosiologi Pedesaan (suatu pengantar), (Jakarta: Rajawali 

pers, 1996), hlm. 25. 
4 Berdasarkan hasil wawancara dari wakil “POKDARWIS (kelompok sadar 

wisata) Cebongan Sikunir”, 16 Oktober 2015.  
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dan paket-paket wisata), dan adat istiadat yang sudah tidak terlalu ketat 

menentukan pola perilaku masyarakat.5 Atas dasar karakteristik tersebut 

bisa dikategorikan bahwa Desa Sembungan merupakan Desa Swakarya. 

Sebagai salah satu Desa Wisata yang terdapat di Kecamatan Kejajar, 

Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Desa Wisata Sembungan telah 

memberikan kontribusi yang cukup baik bagi masyarakat setempat. Letak 

geografis yang berada di area Wisata Pegunungan Dieng, menjadikan Desa 

Sembungan seringkali dijadikan sebagai rentetan perjalanan Pariwisata 

Dieng bagi wisatawan. Suguhan keindahan alam dan suasana tradisional 

pedesaan yang masih sangat kental menjadikan desa ini menjadi salah satu 

primadona bagi para wisatawan. Dalam satu pekan, tak lepas dari 300-400 

wisatawan memadati tempat tersebut. Hal ini, membuat masyarakat mulai 

berinisiatif untuk membuka usaha ekonomi berupa warung makan di 

pinggiran wisata, menjadi Tour Guide, dan membuka penginapan (Home 

Stay). Prosentase pengangguran di Desa Sembungan pun bisa teratasi. 

Tercatat 80% perekonomian masyarakat meningkat.6 

Proses pembentukan Desa Wisata Sembungan tak luput dari peran 

serta dari beberapa pihak, antara lain masyarakat setempat, organisasi desa, 

Dinas Pariwisata dan Swasta. Pembentukan Pariwisata di Wonosobo 

merupakan program yang dicanangkan oleh Dinas Pariwisata untuk 

meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat melalui jalur 

                                                           
5 Blog, artikel, dan paket wisata yang memasarkan desa wisata Sembungan di 

internet, khususnya tentang panorama keindahan bukit Sikunir (salah satu objek wisata 
yang terdapat di desa wisata Sembungan) sudah sangat banyak dijumpai. 

6 Berdasarkan hasil wawancara dari wakil “POKDARWIS (kelompok sadar 
wisata) Cebongan Sikunir”, 16 Oktober 2015. 
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perekonomian kreatif.7 Pembentukan Pariwisata tentunya melalui kolaborasi 

yang apik antar Dinas yang menangani sebuah Pariwisata, Dinas Pariwisata 

tidak berjalan sendiri, namun ada beberapa Dinas terkait yang membantu 

proses pembentukannya. Kepariwisataan yang baik tak dapat dilepaskan 

dari keterlibatan (kerjasama) pihak-pihak pendukung pariwisata 

didalamnya. 

Pemda sebagai organisasi pendukung sebuah pariwisata mempunyai 

peran yang cukup vital, sebab untuk mengelola sebuah pariwisata 

membutuhkan koordinasi yang baik antara beberapa Dinas terkait. Desa 

Wisata Sembungan merupakan salah satu wisata andalan Kabupaten 

Wonosobo yang belum mendapat kejelasan dalam struktur pengelolaan 

secara administratif daerah.8 Permasalahan tersebutlah  yang melandasi 

masyarakat Sembungan akhirnya bersikap “acuh” terhadap Pemda. Hal ini 

yang memicu pemikiran masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan 

diluar kendali dari Pemerintah Daerah.  

Peraturan daerah terkait tata ruang wilayah memang sudah 

ditetapkan tentang kepariwisataan. Tercatat pada peraturan daerah 

Kabupaten Wonosobo nomor 2 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah 

(RTRW) Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2031 pasal 3 ayat 2 huruf b 

tentang pariwisata yang berkelanjutan, dengan strategi meliputi: (a) 

mengembangkan kawasan objek wisata unggulan, (b) mengembangkan 

agrowisata, (c) meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan warisan budaya, (d) mengembangkan industri pariwisata yang 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan petugas dinas pariwisata. 7 maret 2016 pkl. 14.00 WIB. 
8
 Ibid. 
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berdaya saing dan ramah lingkungan, (e) meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana penunjang kepariwisataan.9 Hal tersebut seharusnya menjadikan 

pariwisata sebagai aset pemasukan perekonomian daerah, namun kurang 

jelasnya komunikasi antar dinas, menjadikan pariwisata khususnya di Desa 

Sembungan menjadi kurang stabil.   

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Sembungan atas 

Pemerintah Daerah untuk mengelola pariwisata secara bersama merupakan 

hasil dari carut marutnya birokrasi yang menangani.10 Penolakan tersebut 

terlihat jelas, dari penjaga tiket,  jalan yang rusak dan infrastruktur yang 

belum tertata rapi. Menurut pemaparan wakil ketua POKDARWIS Desa 

Sembungan, pernah ada sebuah perjanjian antara Pemda dengan masyarakat 

terkait pariwisata Desa Sembungan, masyarakat akan memperbolehkan 

Pemda masuk dan ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, namun 

masyarakat meminta agar segala macam infrastruktur pendukung pariwisata 

dari jalan sampai aspek-aspek pendukung lainnya harus dibenahi.11  

Penolakan tersebut bukan berarti membawa hasil yang positif, 

namun ada dampak signifikan yang bisa dirasakan dan bisa dilihat seperti 

infrastruktur jalan menuju akses lokasi yang sampai sekarang belum di 

benahi. Pengelolaan wisata yang 100 % dijalankan oleh masyarakat desa 

setempat, menjadikan infrastruktur pendukung area wisata tersebut terkesan 

                                                           
9 http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120424114235.pdf di akses 

pada 9 Mei 2016 pkl. 11.38. 
10

 Hasil wawancara dengan petugas dinas pariwisata. 7 maret 2016 pkl. 14.00 
WIB. 

11
 Berdasarkan hasil wawancara dari wakil “POKDARWIS (kelompok sadar 

wisata) Cebongan Sikunir”, 16 Oktober 2015. 

http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120424114235.pdf
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sangat lambat.12 Sampai saat ini, masyarakat masih menggunakan aturan-

aturan yang mereka bentuk, masih menikmati hasil wisata dan 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, seperti pemanfaatan Telaga 

sebagai sarana pengairan perkebunan. Masyarakat Desa Sembungan 

cenderung memproteksi wisata alam desanya secara ketat untuk 

kepentingannya sendiri (masyarakat lokal). Saat ini, masyarakat telah 

membentuk strukturnya sendiri, menjadikan usaha ekonomi sebagai ruang 

untuk mempertahankan pariwisata dari gangguan pihak luar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan batasan-batasan 

agar penelitian yang dilakukan ini bisa terarah, dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapa masyarakat melakukan resistensi terhadap Pemerintah 

Daerah Wonososbo? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah Wonosobo? 

3. Apa target yang bisa dicapai oleh masyarakat dalam melakukan 

aksi? 

 

 

 

 

                                                           
12

 Berdasarkan hasil wawancara dari wakil “POKDARWIS (kelompok sadar 
wisata) Cebongan Sikunir”, 16 Oktober 2015. 



7 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab atas 

kegelisahan-kegelisaan yang muncul dari pertanyaan yang ada: 

a. Untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan resistensi terhadap 

Pemerintah Daerah Wonosobo.  

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang program 

pemerintah. 

c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah Wonosobo. 

d. Untuk mengetahui karakter pemikiran masyarakat 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi dua kategori, yakni: 

a. Secara Akademis, pertama, dapat memberikan sumbangan bagi 

Sosiologi Pedesaan dengan memberikan informasi tentang tindakan 

masyarakat desa wisata atas sikap resistensi terhadap Pemerintah 

Daerah. Kedua, dapat menjadi tambahan informasi ilmiah yang 

dapat dijadikan kajian bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan 

dengan penolakan masyarakat desa wisata atas Pemerintah Daerah. 

b. Secara Praktis, memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti 

dan para pembaca tentang alasan dan bentuk-bentuk penolakan 

masyarakat desa wisata terhadap Pemerintah Daerah yang berkaitan 

dengan pariwisata. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan elemen penelitian yang penting untuk 

mengetahui keorisinilan sebuah rancangan penelitian. Dalam tinjauan 

pustaka, terdapat penelitian terdahulu yang mengandung kesamaan gagasan, 

tetapi berbeda latar penelitian, ide, dan pokok kajian dari setiap penelitian. 

Tinjauan pustaka juga bisa digunakan sebagai rujukan penyusun dan 

perbandingan dari penelitian yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil 

penelusuran tinjauan pustaka yang dilakukan, ada beberapa penelitian 

memiliki kesamaan dengan penelitian ini. 

Penelitian terkait resistensi tentunya sudah banyak dilakukan oleh 

sejumlah peneliti. Berikut adalah sebagian hasil penelitian yang memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini. Penyusun sendiri belum menemukan 

penelitian yang mengupas tentang resistensi masyarakat Desa Sembungan 

Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.  

Pertama, karya Skripsi dari Bohhori, mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan studi tentang “Resistensi 

Masyarakat terhadap kehadiran PT. THEP (Study di Desa Silpang Yul, Kec. 

Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung).
13 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan dua pendekatan teori, Pertama, teori Rasionalisasi petani, 

asumsinya bahwa setiap individu mengacu pada rasionalisasi yang dimiliki 

baik secara ekonomi maupun moral, begitupun para petani yang melakukan 

                                                           
13 Bohhori, Resistensi Masyarakat Terhadap Kehadiran PT, THEP (Studi di Desa 

Simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung), Skripsi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 
2012. 
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tindakan defensive terhadap PT. THEEP sebagai tindakan rasionalitas dari 

masyarakat. Kedua, teori perlawanan petani, teori yang kedua ini mengacu 

pada konsep james C. Scott, yang melihat gaya perlawanan petani sehari-

hari, yaitu mereka melakukan perlawanan kecil-kecilan setiap hari, seperti 

mengambil makanan, menipu, pura-pura tidak tahu, dan lain sebagainya. 

Penelitian yang berlokasi di Desa Simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. 

Bangka Barat ini mendapatkan temuan bahwa resistensi yang terjadi di Desa 

Simpang Yul sangat beragam, karena resistensi tesebut mencakup persoalan 

sosial, politik, budaya dan ekonomi. 

Kedua, Skripsi dari Arif Rohman, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dengan Studi yang berjudul Peran Kelompok Sadar Wisata 

Terhadap Perkembangan Pariwisata Pantai Baron dan Goa Pindul (Studi 

Komparasi Kelompok Sadar Wisata Pantai Baron dan Dewa Bejo).
14

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan teori Fungsional Struktural, dari Telcott 

Parsons. Penelitian ini mengacu pada konsep AGIL (Adaptation, Goal 

attainment, Integration, Latency). Penelitian ini menitik beratkan pada dua 

kelompok sadar wisata dari pantai Baron dan Goa Pindul. Penelitian ini 

mendapat temuan bahwa kelompok sadar wisata sebagai bagian dari 

kepariwisataan yang memegang peranan yang penting terhadap 

perkembangan kawasan pariwisata dan menjaga pariwisata.  

                                                           
14 Arif Rohman, Peran Kelompok Sadar wisata Terhadap Perkembangan 

Pariwisata Pantai baron dan Goa Pindul (Studi Komparasi Kelompok Sadar Wisata Pantai 

Baron dan Dewa Bejo), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014. 
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lubabun Ni‟am dengan tema 

Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kaus Warga Watugajah Pasca 

Gunung Merapi Tahun 2011-2013.
15 Penelitian ini menggali permasalahan 

mengenai bagaimana kontestasi di antar para aktor yang terjadi dalam kasus 

penolakan warga Watugajah terhadap relokasi pascabencana Gunung 

Merapi. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa penolakan warga 

bukanlah bentuk antipati terhadap otoritas kepengaturan. Penelitian ini 

menemukan bahwa sebenarnya warga justru menunjukan gabungan antara 

sikap mempertahankan keinginan mereka untuk kehidupan yang lebih baik 

sekaligus bersikap taktis atas hadirnya program, bantuan, maupun kebijakan 

dari berbagai pihak. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Alfani dengan 

judul Isu, Problematika dan Program Alternatif Membangun Desa Berdaya, 

Mandiri dan Sejahtera.
16 Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan, 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran asli dan 

kebutuhan desa disaat ini. Penelitian ini juga membicarakan mengenai 

pentingnya pengelolaan desa secara bersama antara berbagai pihak agar 

terjalin desa yang bermartabat. 

 

 

 

                                                           
15 Lubabun Ni‟am, Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kasus Warga 

Watugajah Pascabencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013, (Jurnal Ilmu Sosial dan 
Politik: UGM, Volume 18, Nomor 1, Juli 2014). 

16 Hendra Alfani, Isu, Problematika dan Program Alternatif Membangun Desa 

Berdaya, Mandiri dan Sejahtera, (Jurnal Ilmu Sosial Alternatif: APMD, Volume IX, No. 2, 
Desember 2008). 
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E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian sosial tentu sangatlah membutuhkan kerangka 

teori, sebagai batu pijakan ketika hendak melihat sebuah permasalahan di 

dalam masyarakat. Teori digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diteliti supaya permasalahan bisa lebih jelas dan menghindarkan pada 

pembicaraan yang tak sesuai dengan objek kajian. Pada penelitian kualititif, 

teori merupakan suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan 

seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara 

empiris.17  

Teori Strukturasi 

Umat manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi bukan dalam 

kondisi yang mereka pilih.18 Argumen dari Marx yang di tuliskan kembali 

oleh Anthony Giddens dan Jonathan Turner, sedikitnya bisa 

menggambarkan pola yang terjadi pada kasus resistensi masyarakat 

Sembungan yang di telaah menggunakan teori Strukturasi. Pada penelitian 

ini, penulis menggunakan teori strukturasi untuk melihat pelaku 

(masyarakat) dalam membuat pilihan dalam kondisi struktural, agar 

penelitian ini lebih mengerucut pada masyarakat Sembungan.  

 

 

 

                                                           
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 14. 
18 Anthony Giddens dan Jonathan Turner, Social Theory Today, (Yogyakarta: 

Putaka Pelajar, 2008), hlm. 471. 
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Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teori strukturasi Anthony Giddens19 

 

Skema dari Giddens tersebut menerangkan bahwa perilaku tindakan 

individu didasarkan atas tahapan dalam membentuk stratifikasi agen. 

Mativasi tindakan merupakan sebuah upaya untuk melihat potensi dari 

sebuah tindakan.20 Motivasi tindakan mengacu pada keinginan-keinginan 

yang mendorongnya dan tidak dibatasi oleh apapun, sehingga motivasi 

tindakan merupakan awal atau akhir dimana setiap individu mulai 

membentuk penjaranya sendiri yang bisa melindungi sekaligus membatasi.  

Rasionalisasi tindakan merupakan sebuah pemahaman teoretis dari 

seorang aktor yang terus menerus tentang landasan aktivitas mereka.21 

Artinya setiap aktor memiliki alasan dalam setiap tindakannya, dalam 

alasan-alasan yang dikemukakan oleh aktor selalu merujuk pada dasar-dasr 

tindakannya. Rasionalisasi tindakan inilah yang selalu diterapkan oleh aktor 

dalam perilakunya sehari-hari. Rasionalisasi tindakan merupakan hasil dari 

                                                           
19

 Anthony Giddens, Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial 

Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 8. 
20

 Ibid, hlm. 9. 
21

 Ibid, hlm. 8. 
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capaian aktifitas keseharian manusia yang sudah terwadai dalam sebuah 

struktur. 

Sedangkan monitoring refleksif terhadap tindakan merupakan satu 

unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya pelaku si 

individu, namun juga perilaku dari individu-individu lain.22 Artinya, 

monitoring refleksif merupakan aktifitas individu yang dilakukan secara 

kontinuitas dalam struktur yang telah dibangun. Disini, aktor tidak hanya 

memonitor dirinya dalam setiap aktivitasnya namun juga para aktor selalu 

memonitor aktifitas dimana dia bergerak. monitoring refleksif terhadap 

tindakan merupakan hasil dari motivasi agen yang sudah diproyeksikan. 

Pembahasan selanjutnya mengenai kondisi-kondisi tindakan tak 

dikenali dan konsekuensi-konsekuensi tindakan tak dikehendaki. Tindakan 

manusia setiap hari merupakan kegiatan yang berlangsung dengan 

kesadaran atas struktur yang di jalaninya, atau dalam bahasa lain bahwa 

aktivitas manusia setiap harinya merupakan sebuah tindakan yang di 

sengaja, namun disisi lain tindakan-tindakan manusia tersebut juga memiliki 

konsekuensi tidak disengaja. Seperti yang sudah dirumuskan Giddens pada 

Gambar 1 di atas, bahwasanya konsekuensi-konsekuensi tindakan tidak 

disengaja bisa secara sistematis memberikan umpan balik untuk menjadi 

kondisi-kondisi tindakan tidak dikenali.23  

Agensi sering ditetapkan berdasarkan maksud-maksud dari manusia 

dalam berperilaku. Agar sebuah kejadian yang melibatkan manusia bisa di 

anggap sebagai contoh agensi, paling tidak perlu bahwa apa yang dilakukan 

                                                           
22

 Ibid, hlm. 7. 
23

 Ibid, hlm. 12. 
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orang itu disengaja berdasarkan deskripsi, sekalipun agen itu keliru 

mengenai deskripsi itu.24 Sebagai contah: tindakan masyarakat Sembungan 

dalam upayanya membuka pariwisata memiliki kemungkinan-kemungkinan 

terkait peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut menjadikan masyarakat 

melakukan tindakan resistens yang berimbas pada monitoring refleksi 

masyarakat tersebut. 

Menurut Giddens, konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan para 

aktor, sengaja maupun tidak disengaja, adalah kejadian-kejadian yang tidak 

akan pernah terjadi andai si aktor bersangkutan bertindak berbeda, dan tidak 

berada dalam lingkup kuasa si agen untuk melakukannya (tidak soal apa 

maksud si agen itu).25 Tindakan ini merupakan tindakan sepele yang 

memiliki efek ruang dan waktu.   

Teori strukturasi yang di kemukakan Anthony Giddens pada 

dasarnya merujuk pada “dualitas struktur”, artinya, ada sebuah hubungan 

antara struktur dan agen. Anthony Giddens mengatakan bahwa; struktur, 

sebagai perangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara 

rutin, berada di luar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan 

instansiasinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan, dan ditandai dengan 

„ketidakhadiran si subjek‟.26 Struktur itu menghambat dan menentukan 

bentuk-bentuk tertentu perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi 

pelaku, struktur memberi kemampuan dan batasan sekaligus.27 Untuk itu, 

                                                           
24

 Ibid, hlm. 13 
25

 Ibid, hlm. 17. 
26 Ibid, hlm. 40. 
27 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga 

Post-modernisme, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 240. 
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penelitian ini mencoba melihat agen yang bertindak resistens atas motivasi 

yang di inginkannya.  

Giddens menggunakan istilah struktur pada seperangkat aturan yang 

digunakan oleh agen untuk bertindak. Inti teori strukturasi Giddens, dengan 

fokusnya pada praktik-praktik sosial, adalah suatu teori mengenai hubungan 

antara agensi dan struktur.28 Oleh sebab itu, agensi dan struktur tidak dapat 

dianggap sebagai kesatuan, mereka adalah dualitas, mereka diibaratkan 

sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Agensi dan struktur terjalin tidak 

terpisahkan didalam kegiatan atau praktik-praktik manusia yang 

berkelanjutan.29 Perilaku yang dilakukan aktor-aktor sosial tidak didasarkan 

atas kesadaran, namun atas konstruksi sosial atas realitas yang telah 

diciptakan. Lebih tepatnya, orang-orang meyakini atas praktik-praktik sosial 

yang diciptakannya sendiri. 

John Loflan juga mengemukakan pendapatnya dalam Perjuangan 

protes yang dilakukan masyarakat. Dia membagi jenis-jenis perjuangan 

melalui protes, salah satunya adalah perjuangan protes “anti kerja sama”. 

Anti kerja sama yakni penolakan untuk meneruskan tatanan sosial yang 

ada.30 Menurut teori strukturasi bahwa masyarakat melakukan tindakan atas 

dasar perubahan struktur yang terjadi. Teori strukturasi  menekankan bahwa 

pilihan-pilihan selalu dibuat dalam kondisi struktural dan tindakan memiliki 

                                                           
28 George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai perkembangan 

terakhir post modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 889. 
29 Ibid, hlm. 889. 
30 John Lofland, Protes Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial, 

(Jogjakarta: Resist Book, 2015), hlm. 290.  
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selalu mengandung implikasi terhadap hakikat dari kondisi-kondisi ini.31 

Struktur tidak boleh disamakan dengan kekangan namun meskipun 

demikian ia bersifat mengekang dan membolehkan.32 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif.  

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sembungan. Desa Sembungan 

merupakan desa yang terletak di kawasan Pegunungan Dieng, berada di 

Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Desa Sembungan terkenal 

sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa. Terletak sekitar 31 km dari kota 

Wonosobo,33 atau bisa ditempuh menggunakan kendaraan dengan waktu 

sekitar dua jam perjalanan. Desa Sembungan masuk dalam kategori desa 

Swakarya, desa yang masih tradisional namun sudah mulai tercampur 

dengan kebudayaan modern. Desa Sembungan mempunyai bentang alam 

yang Eksotis, dan variatif, karena diolah dengan baik, membuat wisatawan 

yang bereuforia kesana tak kunjung bosan, dan jarak yang tidak terlalu jauh 

dengan area Wisata Dieng. 

  

                                                           
31 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga 

Post-modernisme, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 16. 
32 Anthony Giddens, Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial 

Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 41. 
33 http://desawisatasembungan.blogspot.co.id/ diakses pada hari Senin, 07 

Desember 2015, pukul: 12:29 WIB. 

http://desawisatasembungan.blogspot.co.id/
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2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sembungan yang 

terlibat secara aktif dalam melakukan penolakan atau resistensi, serta 

masyarakat sekitar yang dianggap bisa memberikan penjelasan terkait 

penolakan atas kerja sama dari Pemda seperti: kepala desa Sembungan, 

Ketua organisasi-organisasi yang mendukung terbentuknya Pariwisata Desa 

Sembungan, elit-elit sosial yang terdapat di Desa Sembungan serta 

masyarakat awam. Atas dasar landasan etika sebuah penelitian, sehubungan 

permasalahan yang diangkat ini merupakan kasus yang sensitif, maka jika 

narasumber menginginkan kerahasiaan sumber data, penulis akan 

menyamarkan nama dari narasumber tersebut. Namun yang terjadi di 

lapangan bahwa narasumber memperbolehkan namanya tidak di samarkan. 

3. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

penggalian data untuk memperoleh data yang di butuhkan, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.34 Observasi dilakukan 

oleh peneliti untuk mengamati Resistensi atau penolakan masyarakat 

                                                           
34 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2014), hlm. 165. 
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Desa Sembungan terhadap Pemda Wonosobo, seperti rutinitas 

pengelolaan pariwisata, kondisi pariwisata dan melontarkan 

beberapa pertanyaan kepada narasumber yang mengetahui seluk 

beluk pariwisata untuk mencari permasalahan yang ingin di kaji. 

Tidak semua hal diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang berkaitan 

dan di anggap relavan untuk mendukung penelitian ini. Peneliti 

terlibat secara pasif, artinya dalam obserfasi ini peneliti tidak terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian. Peneliti hanya 

mengamati interaksi sosial masyarakat.  

Kasus yang di angkat dalam penelitian ini cenderung kasap 

mata, jadi teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan 

observasi menggunakan teknik ngobrol tak terarah namun menuju 

poin yang ingin di cari. Sebab, jika tidak memakai teknik tersebut, 

akar permasalahan tidak bisa terlihat secara jelas. 

2. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam 

karena dalam penelitian ini membutuhkan data-data yang sifatnya 

rahasia (bukan konsumsi publik). Informan yang diwawancarai 

merupakan orang yang di anggap bisa memberi keterangan terhadap 

kasus ini, tentunya atas himbauan dari kelapa desa dan ketua institusi 

atau organisasi yang mendukung Desa Wisata Sembungan, seperti: 

lurah, ketua Pokdarwis, masyarakat yang terlibat secara aktif dalam 

pariwisata, kelompok tani, dan masyarakat awam. Peneliti memilih 

informan dengan pertimbangan atas keaktifan warga dalam kegiatan-
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kegiatan yang sifatnya komunal dan warga-warga yang dianggap 

mempunyai peran dan visi untuk kemajuan mereka bersama, 

sehingga bisa lebih mempermudah peneliti dalam mengumpulan 

informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Desa 

Sembungan dan pokok permasalahan yang menjadi gagasan utama 

penelitian ini. Wawancara yang dilakukan terkait topik yang relevan 

dan sesuai dengan tujuan penelitian, seperti alasan-alasan terkait 

penolakan masuknya Pemda, bentuk-bentuk penolakan yang 

dilakukan dan lain sebagainya. Dalam metode wawancara ini, 

peneliti mencatat dan merekam semua data yang didapatkan dari 

narasumber. Metode wawancara yang dilakukan melalui panduan 

wawancara berupa Interview Guide, sebagai bahan acuan pertanyaan 

yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian 

ini.  

Wawancara yang terjadi di lapangan berjalan sesuai dengan 

yang di rencanakan, namun dalam perjalanannya, beberapa informan 

yang menjadi target data tidak ditelusuri lebih lanjut, sebab peneliti 

merasa bahwa data yang di peroleh sudah mengalami kejenuhan 

data. Artinya, peneliti rata-rata mendapatkan keterangan yang sama 

atas data yang diinginkan dari setiap informan, jadi peneliti putuskan 

untuk menghentikan wawancara selanjutnya. Target awal sepuluh 

orang, namun peneliti hanya mewawancarai enam informan, karena 

data yang diperoleh sudah dianggap cukup.  
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Wawancara mendalam ini memperoleh data-data terkait 

sejarah pariwisata, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi 

masyarakat dan perubahan rutinitas yang terjadi setelah masyarakat 

melakukan resistensi. Selain itu, peneliti juga memperoleh data 

terkait hubungan antara masyarakat dengan Pemda yang menjadi 

titik persoalan dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang berkaitan dengan 

subyek penelitian sebagai data pendukung. Data sekunder ini 

diperoleh melalui telaah pustaka, literatur, serta dokumen yang 

membahas mengenai obyek penelitian. Dokumen-dokumen yang 

menjadi pendukung berupa buku, majalah, Koran, jurnal, makalah, 

internet, foto, dan surat-surat yang pernah membahas dan mengulas 

terkait obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendukung data 

primer yang telah didapatkan dilapangan. 

 

G. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan yakni menggunakan analisis 

kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif ini dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang sudah didapatkan, baik berupa hasil wawancara, 

dokumentasi, maupun data dari pengamatan lapangan (observasi). Analisis 

data dilakukan sebelum penyusun terjun kelapangan sampai penulisan hasil 

penelitian. 
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 Setelah itu ada beberapa tahap yang dilakukakan, yakni, (satu) 

Reduksi data, yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, atau usaha 

membuat rangkuman inti, (dua) display data atau penyajian data, 

menyusunnya dalam satuan-satuan, satuan-satuan tersebut kemudian 

dikategorisasikan pada langkah berikutnya, kategori-kategori tersebut dibuat 

sambil melakukan koding, (tiga) penarikan kesimpulan.35 Data yang telah 

dikumpulkan berupa hasil wawancara, dokumentasi dan obserfasi akan 

ditampilkan dan dikategorikan untuk membahas dan membedah terkait 

rumusan masalah yang sudah dibentuk. Selanjutnya data dipilih berdasarkan 

kategorisasi yang dibuat untuk menjelaskan target yang ingin dicapai 

masyarakat dalam melakukan resistensi, alasan dan bentuk-bentuk resistensi 

masyarakat Desa Sembungan terhadap Pemda Wonosobo. Terakhir, dengan 

memanfaatkan kerangka teori yang telah dibangun, analisis kemudian 

dikerucutkan pada penarikan kesimpulan yang diharapkan mampu 

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan deskripsi secara mudah dan jelas mengenai 

penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis menggunakan sistematika 

dengan membagi pembahasan kedalam bab-bab sebagai berikut: 

Bab Pertama, memuat latar belakang, yang didalamnya mencakup 

sebagian kecil permasalahan yang dikaji lebih dalam, Setelah itu mencakup 

                                                           
35 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 247. 
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rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang setting lokasi yang akan menjadi objek 

kajian penelitian yang meliputi profil desa Sembungan, kemudian 

dilanjutkan dengan kondisi demografi, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

dari Desa Sembungan. 

Bab Ketiga, masuk pada pembahasan mengenai temuan dilapangan 

mengenai gejala-gejala sosial berupa resistensi masyarakat Desa 

Sembungan terhadap Pemda Wonosobo. 

Bab Keempat, berisi tentang pendekatan secara analisis teoritis dan 

pembahasan mengenai alasan dan bentuk-bentuk resistensi masyarakat Desa 

Sembungan terhadap Pemda Wonosobo. 

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini 

berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, dalam bab ini juga 

dicantumkan lampiran-lampiran serta daftar pustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Desa Sembungan terletar di area Dataran Tinggi Dieng Kecamatan 

Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Penelitian ini di lakukan 

untuk menjawab beberapa pertanyaan peneliti yang telah diajukan, dan 

hasilnya telah didapatkan, sebagai berikut: 

Pertama, Resistensi yang terjadi di Desa Sembungan sangat kasap 

mata, karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sampai di 

bawa ke ranah hukum dan tidak sampai disentuh oleh media setempat. 

Reistensi masyarakat Sembungan sejatinya lahir dari anggapan 

masyarakat yang menginginkan pembentukan sebuah pariwisata secara 

mandiri. Namun dalam perjalanannya terdapat sebuah otoritas 

pemerintah daerah yang menjadi sandungan bagi masyarakat. Atas hal 

tersebut masyarakat merasa khawatir terhadap sebuah kebijakan yang 

dimiliki Pemda, resistensi menjadi jalan yang di tempuh masyarakat 

untuk mencapai tujuannya. Resistensi yang dilakukan mencakup 

permasalahan ekonomi dan sumber daya alam. Secara ekonomi, 

resistensi tersebut lahir dari perilaku masyarakat yang sudah merasa 

nyaman dengan keadaan yang sedang mereka rasakan, masyarakat 

merasa khawatir jikalau kedatangan Pemerintah Daerah justru akan 

merubah tatanan struktur yang sudah di bangun.  
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Kedua, masyarakat memiliki target atas pariwisata yang di kelola, 

yakni untuk mengoptimalkan tenaga kerja muda yang masih 

pengangguran. Kekecewaan atas pembacaan masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah daerah menjadikan masyarakat enggan untuk 

bekerjasama, sebab bagi mereka pariwisata merupakan lahan basah yang 

sangat menguntungkan. 

Ketiga, otoritas Pemda sebagai kondisi yang tak dikenali 

masyarakat menjadikan masyarakat khawatir atas sebuah dugaan. 

Bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah 

terstruktur, artinya penolakan tersebut terjadi atas motivasi komunal yang 

di miliki oleh masyarakat. Penolakan yang di lakukan masyarakat lebih 

bersifat rasional dan tertutup. Penolakan tersebut sangat halus. Penolakan 

yang di lakukan oleh masyarakat Sembungan di dasarkan oleh 

rasionalitas dan kesadaran kolektif yang dimiliki. 

 

B. Saran 

Resistensi yang terjadi di Desa Wisata Sembungan bukanlah terjadi 

secara kebetulan. Namun di belakang itu semua terdapan permainan dari 

segelintir aktor yang mencoba mencari ruang agensinya. Pengaruh 

ekonomi menjadi lakon besar dalam narasi tersebut. 

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Sembungan terhadap 

Pemerintah Daerah Wonosobo terkait kerjasama dalam hal pariwisata 

tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Namun ketika masuk lebih jauh 

terdapat pertarungan kepentingan yang sangat luar bisa. Perlu pendekatan 
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yang intensif dalam memecahkan kasus ini. Banyak terjadi perbedaan 

tujuan yang mengakibatkan masyarakat melakukan resistensi. Banyak 

pihak yang harus mengerti kasus ini dan ikut memikirkannya terutama 

pemerintah daerah yang mencakup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

Dinas Pekerjaan Umum, DIPPEDA, dan beberapa dinas terkait lainnya. 

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan terkait resistensi 

masyarakat Sembungan terhadap Pemerintah Daerah Wonosobo. 

Kebijakan pemerintah daerah sampai saat ini masih dianggap bertolak 

belakang dengan kepentingan masyarakat. Padahal sejatinya kemajuan 

suatu daerah tak lain untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bukan malah 

menghilangkan kepentingan masyarakatnya. 

1. Masyarakat  

Penolakan masyarakat Sembungan terhadap Pemda sangat 

perlu kita apresiasi, mengingat perjuangan yang dilakukan 

masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi. Penolakan yang 

dilakukan merupakan fenomena yang dibuat sendiri atas motivasi 

yang dimiliki. Masyarakat yang menyakini dengan jalan yang 

sedang di tempuh mendapat beban berat ketika berhadapan dengan 

persaingan pariwisata saat ini.  

Sebagai salah satu primadona pariwisata yang ada di 

Kabupaten Wonosobo, masyarakat Desa Wisata Sembungan 

semestinya bersinergi pada berbagai pihak dalam meningkatkan dan 

mengembangkan pariwisata tersebut. Penolakan yang sejatinya 

terjadi dengan sangat kasap mata cenderung mengarah terhadap 
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persepsi negatif masyarakat atas Pemerintah Daerah. Penolakan 

tersebut dilakukan masyarakat sebagai upaya mempertahankan 

ruang yang telah dibuat. 

2. Pemda 

Pemahaman atas keinginan masyarakat menjadi kunci sukses 

bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah tentang 

pariwisata agar bisa diterima dengan baik. Partisipasi aktif dari 

masyarakat menjadi kunci utama untuk membentuk kebijakan yang 

ideal. Rekomendsai ini menjadi penting mengingat resistensi atau 

penolakan tersebut hanyalah representasi atas ketidakberdayaan 

Pemerintah Daerah dalam memahami keinginan masyarakatnya. 

Masyarakat hanya menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan 

sejahtera, bukan untuk meneruskan penolakan yang sedang di 

lakukan, bukan untuk menorehkan sejarah kelam bagi pariwisara 

Desa Sembungan.   
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LAMPIRAN 

 

Interview Guide 

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH 

(Studi di Desa Wisata Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten 

Wonosobo) 

I. PROFIL INFORMAN 

Nama    : 

Umur    : 

Agama   : 

Pekerjaan   : 

Pendidikan Terakhir  : 

 

II. PENGGALIAN DATA PRIMER (WAWANCARA MENDALAM) 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa wisata Sembungan? 

2. Bagaimana perkembangan bisnis pariwisata? 

3. Bagaimana persepsi saudara terhadap pemerintah dan pejabat 

pemerintah? 

4. Bagaimana persamaan dan perbedaan visi pengelolaan wisata 

Sembungan antara masyarakat dan pemerintah? 

5. Bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan itu? 

III. PENGGALIAN DATA SEKUNDER  



Terkait dengan profil atau data monografi desa Sembungan, Kejajar, 

Wonosobo (data ekonomi, sosial, budaya, politik, peta desa dan lain 

sebagainya) serta dokumen-dokumen yang bersifat menjadi pendukung 

atas penelitian yang hendak dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Gambar 

 

Masyarakat merayakan hari kemerdeaan 17 Agustus 

 

Masyarakat setelah melakukan rapat di Gedung Balai Desa Sembungan 

 



 

Masyarakat sedang melakukan kegiatan rapat di Gedung Balai Desa Sembungan 

 

Pak Sekdes dan Perangkat Desa Sembungan berada di obyek Wisata Curug 
Sikarim. 

 



 

Kondisi Wisata Bukit Sikunir saat pagi 

 

Telaga Cebong yang di foto dari atas bukit Sikunir 

 

 



 

Kondisi Parkiran pariwisata Desa Sembungan 

 

Golden Sunrise Bukit Sikunir  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keelokan Golden Sunrise Bukit Sikunir saat Pagi 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Parkiran Pariwisata saat hari libur 

 

 

 

 

 

 

 

Perkebunan Kentang Masyarakat Sembungan. 

 



 

 

Pariwisata Bukit Sikunir Sebagai Wisata malam dalam menanti Sunrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

Nama     : Karunia Putra Pamungkas 

Tempat/Tanggal Lahir  : Wonosobo, 16 Juni 1992 

Alamat Asal : Selamaya RT 03/06, Ds. Gunungtugel, Kec 
Sukoharjo, kab. Wonosobo 

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Nomor HP  : 082227695441 

Email  : karuniaputra19@ gmail.com 

 

Pendidikan Formal 

1. TK Pertiwi Gunungtugel   (1997-1998) 
2. SD Negeri Gunungtugel   (1998-2004) 
3. Mts Ma’arif Sukoharjo   (2004-2007) 
4. MAN 2 Banjanegara    (2007-2010) 
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  (2011-2016) 

 

Pengalaman Organisasi 

1. Anggota diskusi Altar Wacana          (2011-2014) 
2. Anggota Teater ESKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-sekarang) 

mailto:karuniaputra19@gmail.com

	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Tinjauan Pustaka
	E. Kerangka Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Metode Analisis Data
	H. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



