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MOTTO 
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“Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki 

kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolakkannya dan 

tidak ada bagi mereka wali, selain dari pada-Nya” (Qs. Ar-Ra’du (13): 11)1  

 

 

 
Never Give uP to Get a BetteR Life 

(Susi lestari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Prof. H. Mahmud Junus. Terjemahan Al Quran Al Karim. Bandung: PT. Al-Ma’Arif. 

1990. hlm. 226. 
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ABSTRAK 
 
 Dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini dengan 
tingkat kesempatan kerja yang menurun serta adanya kecenderungan 
bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, sangat diperlukan suatu 
tindakan nyata untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah 
dengan program pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan untuk 
menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan mandiri. Usaha 
pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya 
adalah sektor pariwisata. Apabila dikembangkan secara terpadu, sektor pariwisata 
dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan 
pariwisata yang berbasis pada kemampuan masyarakat setempat merupakan 
bentuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu model pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan dalam bidang pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai usaha 
untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya desa wisata dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat di desa wisata Kembang Arum. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang lebih 
mengutamakan data yang bersifat kalimat dan bukan angka. Data ini diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah community enterprises (Tadjuddin Noer Effendi), yakni 
stategi yang dilakukan untuk memberdayaan masyarakat adalah dengan 
meningkatkan usaha-usaha yang berbasis komunitas dengan memanfaatkan 
potensi yang dimiliki. Dalam penelitian ini jenis usaha yang berbasis komunitas 
adalah desa wisata yang memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki untuk 
kepentingan bersama. 
 Salah satu desa yang mengembangkan desa wisata untuk memberdayakan 
masyarakat adalah Kembang Arum. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, 
peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat melalui 
pengembangan desa wisata di Kembang Arum adalah adanya partisipasi aktif dari 
masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 
pemeliharaan desa wisata. Melalui kunjungan wisatawan di desa mereka akan 
mendatangkan pendapatan tambahan dan menciptakan lapangan kerja baru. 
Dengan seringnya berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini adalah wisatawan, 
maka akan menambah pengalaman dan pengetahuan masyarakat sehingga secara 
tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
 
 
 
Key Word: Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Wisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, yang dihuni oleh 

bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Masing-masing daerah 

tersebut memiliki keunggulan sendiri-sendiri termasuk potensi alamnya. Hal ini 

tentunya sangat menguntungkan dalam bidang kepariwisataan. Dengan banyaknya 

potensi alam yang dimiliki tersebut akan menarik banyak wisatawan asing untuk 

berkunjung ke Indonesia dan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi negara. 

Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam 

ekonomi dunia. Kalau sektor tersebut berkembang atau mundur maka banyak 

negara akan terpengaruh secara ekonomis.1 Kegiatan pariwisata hakikatnya 

merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, dilakukan secara suka rela dan 

tanpa paksaan untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Dalam 

perkembangannya industri pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu 

sumber pendapatan negara.  

Di dunia internasional, Indonesia memang terkenal dengan potensi 

pariwisatanya yang beraneka macam. Mulai dari pantainya yang indah, 

pegunungan yang hijau, dan peninggalan-peninggalan bersejarah seperti candi 

juga banyak ditemukan di Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi pusat tujuan 

                                                 
1 James J. Spillane. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. 1994. hlm. 36.  
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wisata adalah Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya dan tradisi budaya 

yang masih kental. Selain Bali, daerah tujuan wisata lainnya adalah Yogyakarta. 

 Jika dibandingkan dengan Bali, Yogyakarta memang kalah. Namun 

Yogyakarta tetap bisa dikatakan sebagai daerah tujuan wisata yang banyak dicari 

wisatawan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang relatif 

stabil dari waktu ke waktu. 

 Kota Yogyakarta juga terkenal dengan jenis wisata yang khas, yaitu jenis 

wisata budaya sebagai cagar budaya Jawa. Dewasa ini para wisatawan mulai 

menggemari tempat wisata yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan 

alamnya saja tetapi lebih kepada interaksi masyarakat. Oleh karena itu mulai 

berkembang jenis wisata minat khusus, yaitu wisata alternatif yang disebut desa 

wisata. Desa wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada 

unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan 

berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Dengan menonjolkan ciri 

kelokalan budaya setempat diharapkan desa wisata ini mampu bersaing dengan 

tempat wisata lain. 

 Pengembangan desa wisata ini harus memperhatikan kemampuan dan 

tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa 

wisata tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, 

menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Untuk 

mengetahui penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa 

wisata; 1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat; 
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2) Pengembangan fisik yang diajukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

desa; 3) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian; 4) Memberdayakan 

masyarakat desa; 5) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta 

berwawasan lingkungan.2 

Tentunya perkembangan industri pariwisata yang dalam hal ini adalah 

desa wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah, antara lain 

pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta 

peningkatan pendapatan daerah 

Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang sukses dengan 

pengembangan konsep desa wisata. Salah satu kabupaten yang cukup berhasil 

dalam pengembangan desa wisata adalah Sleman. Terdapat banyak desa wisata di 

Sleman yang menjadi tujuan wisatawan, diantaranya Turgo, Srowolan, Kelor, 

Karanggeneng, Tanjung, dan Kembang Arum. Tiap desa wisata ini memiliki ciri 

khas tersendiri yang membedakan dengan desa wisata lainnya. Seperti misalnya 

desa wisata Srowolan yang mempunyai daya tarik pasar perjuangannya, desa 

wisata Kelor dengan rumah joglo, desa wisata Kembang Arum dengan seni dan 

ilmu pengetahuannya, dan masih banyak yang lainnya.  

 Sebagai salah satu desa wisata yang berpotensi di Sleman, Kembang Arum 

tentu saja telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi masyarakat 

setempat. Objek wisata ini menawarkan suasana alam pedesan yang 

mengingatkan wisatawan akan nuansa alami dan tradisional. Di sana terdapat 

kebun salak, strawberi, homestay, outbound, dan pemancingan.  

                                                 
2 Ditjenpar. Konsep Awal Pariwisata Inti Rakyat. Jakarta: Depparsenibud. 1999. hlm. 9. 
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Pembangunan yang telah berlangsung selama ini kadang manfaatnya tidak 

begitu dirasakan oleh masyarakat pinggiran (desa). Dalam pelaksanaan 

pembangunan yang kurang merata juga menimbulkan kesenjangan sosial antara 

desa dan kota. Bermacam-macam lahan usaha lebih banyak terdapat di kota. 

Perhatian pemerintah pun lebih banyak tercurah di kota sehingga seolah-olah desa 

itu terlupakan.  

Selama ini masyarakat kita masih beranggapan bahwa di kota lebih 

menjanjikan kehidupan yang lebih baik, karena lebih banyak terdapat lahan-lahan 

usaha sehingga mata pencaharian pun juga banyak. Itulah anggapan masyarakat 

kita mengenai kota. Oleh karena itu tidak heran jika angka urbanisasi 

(perpindahan individu dari desa ke kota) cukup tinggi di Indonesia. Akibat yang 

terjadi adalah kota menjadi padat dan penuh sesak oleh orang-orang yang ingin 

mengadu nasib.  

Tingginya angka urbanisasi bisa meningkat disebabkan kurang tersedianya 

lapangan kerja di desa sehingga mendorong orang-orang desa pindah ke kota. 

Untuk itu diperlukan suatu usaha-usaha untuk mengurangi tingginya angka 

urbanisasi. Salah satunya adalah memberdayakan masyarakat desa melalui 

penciptaan  lapangan kerja baru dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. 

Potensi ini bisa berupa potensi alam, budaya, maupun karakteristik 

masyarakatnya.  

Usaha-usaha seperti yang di sebutkan di atas dilakukan agar masyarakat 

desa menjadi lebih mandiri dalam memajukan daerahnya. Salah satu sektor yang 

bisa dimanfaatkan oleh masyarkat desa adalah pariwisata, yang di kemudian hari 
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berkembang menjadi wisata minat khusus, yakni desa wisata. Melalui 

pengembangan desa wisata ini diharapkan bisa menjadi upaya untuk 

memberdayakan masyarakat setempat untuk lebih maju dan mandiri.  

Sebagai salah satu desa di Sleman yang memang jauh dari perkotaan, 

Kembang Arum telah berusaha memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki 

dengan menjadikan desa mereka menjadi desa wisata dengan menonjolkan 

keindahan alam dan budaya lokal yang mereka miliki. Dalam pengelolaan desa 

wisata tentunya masyarakat diberi andil untuk ikut serta dalam upaya 

pengembangannya. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat secara langsung 

dalam pengembangan desa wisata, maka bisa juga dimanfaatkan untuk usaha 

pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 

usaha yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kembang Arum 

sendiri untuk memberdayaaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Pengembangan desa wisata merupakan salah satu upaya yang bisa 

ditempuh untuk memberdayakan masyarakat serta memacu untuk 

mengembangkan potensi desa yang mengarah pada peningkatan produktivitas 

masyarakat agar lebih mandiri. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana 

usaha yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kembang Arum 

untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata 

khususnya desa wisata di Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memberdayakan 

masyarakat melalui pengembangan desa wisata, serta pengaruh keberadaan desa 

wisata Kembang Arum terhadap masyarakat sekitar dengan berubahnya status 

desa mereka menjadi desa wisata. 

 Memberikan gambaran maupun informasi kepada pembaca bahwa usaha 

pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor. Salah satunya 

adalah sektor pariwisata. Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk 

menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

desa wisata dengan mengambil studi Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman 

Yogyakarta. 

 Memberikan sumbangan wacana baru bagi dunia akdemik tentang kajian 

ilmiah di bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui 

pengembangan desa wisata.  

  

D. Tinjauan Pustaka  

Produk wisata konvensional, seperti museum, kebun binatang, taman 

hiburan sepertinya sudah mulai ditinggalkan, sehingga semakin tinggi permintaan 

jenis wisata baru yang lebih berkualitas yang dikenal dengan wisata minat khusus. 

Dalam wisata minat khusus ini  kegiatan wisatanya tidak hanya bersenang-senang 

saja tetapi terdapat unsur pembelajaran serta menambah pengetahuan, dan tidak 

selalu mengguankan fasilitas mewah, bahkan tidak sedikit wisatawan yang 

bersedia tinggal. Motif perjalanannya tidak hanya sekedar berada di objek wisata, 
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akan tetapi memiliki keinginan utuk berinteraksi, berpartisipasi, dan belajar dari 

apa yang dilihat di lokasi tersebut. 

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, wisata minat khusus 

yaitu suatu bentuk perjalanan wisata yang dilakukan atas dasar minat dan motivasi 

khusus wisatawan untuk melakukan kunjungan ke suatu objek dan terlibat secara 

fisik maupun emosional dalam kegiatan wisata spesifik yang terbentuk dari 

karakter objek tersebut.3 Jenis wisata minat khusus ini adalah desa wisata. Desa 

wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.4 

Dalam studi Ayu Deka Sari5 disebutkan bahwa pada umumnya wisatawan 

minat khusus ini mempunyai latar belakang intelektual yang lebih baik, memilki 

pemahaman dan kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai-nilai 

tertentu. Wisatawan jenis ini melihat bahwa perjalanan wisata merupakan 

perjalanan aktif, pencarian pengalaman dalam rangka pengembangan diri dan 

bukan lagi sebagai kegiatan liburan bisa.6 Terdapat ruang bagi masyarakat untuk 

ikut serta dalam mengembangkan desa mereka menjadi desa wisata berbasis 

ekowisata. 

                                                 
3 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pembangunan Kawasan Unggulan Minat 

Khusus Petualangan di Kalimantan Timur. Jakarta: Direktorat Jendral Pengembangan Produk 
Pariwisata. 2001.  hlm. 1-11. 

4 Wiendu Nuryanti. Concept, Perspektif, and Challenges, makalah bagian dari Laporan 
Konferensi International mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press. 1993. hlm. 2-3.  

5 Ayu Deka Sari, Widi Setianik, Pangesti Rahman. Rencana Pengembangan Dusun 
Tunggul Arum sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata. Tugas Akhir Program Diploma III 
Kepariwisataan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2003. 

6  Chafid Fandeli. Pengusaha Ekowisata. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan dan Pustaka 
Pelajar. 2000. hlm. 34. 
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Dalam penelitian di atas dibahas mengenai pengembangan Dusun Tunggul 

Arum sebagai desa wisata berbasis ekowisata yang memberi peluang bagi 

masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan desa wisata yang mereka 

miliki. Hal ini sesuai dengan kajian dalam penelitian ini karena masyarakat 

Kembang Arum diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam 

pengembangan dan pengelolaan desa mereka, sehinga secara tidak langsung dari 

sektor pariwisata ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk memberdayakan 

masyarakat 

Tyas Pratiwi7 dalam studinya menyebutkan bahwa kompenen utama yang 

harus ada dalam desa wisata adalah; akomodasi : sebagian dari tempat tinggal 

para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat 

tinggal penduduk; atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat 

beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan 

sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Widi Kurniawan8 dalam 

studinya menyebutkan bahwa konsep pengembangan desa wisata dapat dilihat 

dari definisinya, yaitu merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya 

tarik wisata berupa kehidupan desa yang memiliki ciri khusus dalam 

masyarakatnya, panorama alam, hasil budayanya, sehingga mempunyai peluang 

untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan. 

                                                 
7 Tyas Pratiwi. Potensi Karanggeneng sebagai Desa Wisata di Sleman. Tugas Akhir 

Program Diploma III Bahasa Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 
2008. 

8 Widi Kurniawan. Sentra Pengemabangan Desa Wisata di Desa Tirtoadi, Kecamatan 
Mlati, Kabupaten Sleman. Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisataan Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2005. 
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Dalam studi Tyas Pratiwi dan Widi Kurniawan di atas menjelaskan 

mengenai potensi-potensi yang dimiliki desa wisata yang membedakan dengan 

tempat wisata lain dan tidak terdapat penjelasan mengenai pengembangan desa 

wisata dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat setempat. Namun hal ini 

memang sesuai dengan tujuan penelitian yang mereka ambil, yakni menjelaskan 

potensi-potensi yang dimiliki desa wisata. 

Dalam pengembangan desa wisata ini masyarakat terjun langsung dalam 

pengelolaannya, karena yang menjadi daya tarik produk wisata jenis ini adalah 

tingkah laku, adat istiadat dan budaya masyarakat desa itu sendiri. Sehingga 

secara tidak langsung  akan membuka kesempatan kerja baru dan memberikan 

pemasukan pendapatan tersendiri bagi masyarakat setempat. Pengembangan desa 

wisata ini bisa digunakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan Ari Prasetya9 dalam studinya yang menyebutkan 

bahwa perkembangan industri pariwisata mempunyai dampak besar bagi 

perekonomian suatu wilayah, antar lain pemerataan kesempatan kerja, 

peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dari sektor pajak yang 

dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan objek-objek tersebut. 

Pendekatan perencanaan pengembangan desa wisata yang bisa dilakukan 

adalah community approach atau community based development. Dalam hal ini 

masyarakat lokal yang akan membangun memiliki dan mengelola langsung 

fasilitas wisata serta pelayanannya sehingga dengan demikian masyarakat 

                                                 
9 Ari Prasetya, Arline Octavia B, Bobbie Sidhartawan, Muh. Choirin. Optimalisasi 

Promosi dalam Upaya Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Kembang 
Arum Turi Sleman. Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisataan Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2008.  
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diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi serta mencegah 

urbanisasi.10 

 Dalam pengembangan desa wisata ini hendaknya tetap memperhatikan 

lingkungan sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada. Dalam studi 

Muhammad Choerudin11 disebutkan bahwa konsep pariwisata berbasis 

masyarakat dengan pengelolaan sumber-sumber alam dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan. Model pariwisata ini timbul untuk menjawab kritik 

terhadap perubahan-perubahan pada pola pengembangan pariwisata selama ini 

dan selanjutnya. Akibat dari kerusakan lingkungan alam dan sosial budaya yang 

ditimbulkan pariwisata massal maka muncul suatu model pariwisata berbasis 

mayarakat dan berkonsentrasi pada kegiatan konservasi termasuk kegiatan 

masyarakat lokal dalam usaha mereka melestraikan kekayaan sumber daya alam 

dan budaya yang mereka miliki.  

Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas mengenai 

pengembangan desa wisata yang dikaitkan dengan usaha pemberdayaan 

masyarakat. Usaha pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Salah satu sektor yang 

dimanfaatkan untuk usaha pemberdayaan adalah sektor pariwisata, khususnya 

dalam hal ini adalah desa wisata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

lebih mengedepankan bentuk usaha yang dilakukan untuk memberdayakan 
                                                 

10 Drs. Happy Marpaung, S.H. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung: Alfabeta. 2000. 
hlm. 49. 

11 Muhammad Choerudin. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Berbasis 
Masyarakat ( Tinjauan di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Tugas 
Akhir Program Diploma III Kepariwisataan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. 2003. 
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masyarakat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri  melalui 

pengembangan desa wisata dengan mengambil studi di desa wisata Kembang 

Arum. 

 Potensi-potensi alam yang ada hendaknya dikelola dan dikembangkan 

dengan bertanggungjawab dan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan ekosistem. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh James J 

Spillane bahwa dalam konteks pengembangan pariwisata, alternatif yang dipilih 

adalah pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  

Hal ini digunakan untuk mengontrol perubahan dan pengaruh negatif 

pariwisata. Salah satu pendekatan yang dipakai sebagai kontrol tersebut adalah 

adatacy. Cara ini berdasarkan pada pandanmgan bahwa alam dan budaya dapat 

digabungkan dalam satu konteks. Pendekatan ini mempergunakan suatu strategi 

berskala kecil, pariwisata yang terkendali, pariwisata yang berkelanjutan 

(sustainable). Pariwisata dengan cara menikmati kehidupan masyarakat setempat 

dan pariwisata yang berkaitan dengan ekologi (ecotourism). 

Dengan dikembangkannya sektor pariwisata melalui wisata minat khusus, 

yaitu desa wisata diharapkan masyarakat setempat bisa ikut aktif berperan dan 

memiliki andil dalam kegiatan desa wisata, karena pada dasarnya pengembangan 

desa wisata ini ditujukan untuk memberdayakan agar lebih mandiri. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka 

dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan 
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mendorong, memotovasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan 

nyata.12  

Pembangunan masyarakat desa perlu terus ditingkatkan. Dengan adanya 

pengembangan pariwisata khususnya desa wisata maka diharapkan bisa 

digunakan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat stempat agar lebih 

maju dan mandiri. 

 

E. Kerangka Teori 

 Masyarakat adalah suatu kumpulan individu-individu yang berkumpul 

dalam suatu tempat yang memiliki tujuan yang sama yang kemudian tiap-tiap 

individu tersebut menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan 

bersama yang telah disepakati. Dalam suatu masyarakat ini dihuni oleh orang-

orang yang memiliki  karakteristik yang berbeda-beda. Seperti Indonesia yang 

memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang beraneka macam, dan tentu saja hal 

ini akan membentuk karakteristik yang berbeda-beda. 

Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri. Dalam kehidupannya selalu membutuhkan peran serta orang lain. Oleh 

karena itu manusia memiliki hasrat untuk selalu berhubungan dengan orang lain. 

Dalam kaitannya dengan dunia pariwisata, manusia ini merupakan faktor penting 

sebagai pelaksana dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam buku Anatomi 

                                                 
12  Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. Wacana Pembangunan Alternatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2007. hlm. 41-42. 
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Pariwisata, karya R.G. Soekadijo disebutkan bahwa pariwisata ini merupakan 

gejala sosial manusia untuk berhubungan dengan orang lain. 13 

 Pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terus menerus. 

Hal ini dilakukan agar dengan adanya kegiatan pariwisata dapat mendorong 

masyarakat secara aktif dalam pembangunan untuk mencapai tujuan kesejahteraan 

yang diinginkan. Pembangunan sektor pariwisata ini merupakan suatu kegiatan 

yang menggali segala potensi pariwisata, yang meliputi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang apabila digabungkan dan dikelola dengan baik akan 

memberikan manfaat bagi keduanya. Bisa dikatakan bahwa kegiatan pariwisata 

merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. 

 Dari sudut organisasi dan yang diperdagangkan bagi masyarakat yang 

sedang berkembang, industri pariwisata adalah satu sarana perkembangan, satu 

agen of change.14 Jadi bisa dikatakan bahwa melalui pariwisata masyarakat bisa 

melakukan perubahan. Masyarakat yang dahulunya terpinggirkan, kurang 

diberdayakan setelah ada upaya pengembangan pariwisata dalam penelitian ini 

adalah desa wisata menjadi lebih diberdayakan dengan pelibatan mereka dalam 

pengelolaan dan kegiatan desa wisata. Tentu hal ini akan menciptakan suatu 

masyarakat yang lebih maju dan mandiri.  

 Dalam mengembangkan desa wisata masyarakat harus memiliki suatu 

kejelasan sikaptentang keinginannya untuk menaikkan mutu kehidupan the quality 

                                                 
13 R.G. Soekadijo. Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata sebagai “System 

Linkage”). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.  
14 Sajogyo, dkk. Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid II. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 2002. hlm. 177. 
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of life dan juga kejelasan pengertian tentang mutu kehidupan itu sendiri.15 Bila 

semuanya sudah jelas maka upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat 

melalui pengembangan desa wisata juga akan jelas. Kewaspadaan dan kehati-

hatian juga diperlukan karena dalam pelaksanaannya nanti akan menemui banyak 

hambatan. Namun apapun hambatan tersebut harus diselesaikan dengan 

berpegang pada tujuan awal yakni pengembangan desa wisata untuk 

memberdayakan masyarakat.  

 Dalam tulisan ini pengembangan pariwisata lebih menitikberatkan pada 

pengembangan wisata minat khusus, yaitu desa wisata. Pembangunan yang 

dilakukan pemerintah yang selama ini berlangsung lebih banyak dilakukan di 

kota-kota saja sehingga masyarakat desa kurang bisa merasakan manfaat dari 

pembangunan ini. Untuk itu masyarakat desa melalui pengembangan wisata minat 

khusus ini bisa diberdayakan agar lebih maju dan mandiri. 

Dalam buku Politik, Birokrasi dan Pembangunan, karya Dr. Mohtar 

Mas’oed menyebutkan secara garis besar ada tiga pola pemikiran dan praktek 

pembangunan yang berkembang di Indonesia, yang masing-masing menekankan 

pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan tersebut diberi nama populer yaitu: 

“politik-sebagai-panglima” (PSP), “ekonomi-sebagai-panglima” (ESP), dan 

moral-sebagai panglima” (MSP).16 

 Pendekatan pertama yakni politik-sebagai-panglima mempertimbangkan 

politik dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan menekankan pada 

peranan negara yang diwakili oleh pemerintah. Dalam pendekatan ini 
                                                 

15 Ibid. hlm. 177. 
16 Dr. Mohtar Mas’oed. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2003. hlm.31. 
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pembangunan dikatakan berhasil jika memiliki pemerintahan yang kuat. 

Pendekatan yang kedua lebih mengutamakan segi ekonomi,yakni peranan 

pengusaha dan korporasi dalam proses pembangunan. Ada kecenderungan bersifat 

liberal karena lebih suka bekerja tanpa campur tangan negara dalam hal ini 

pemerintah. Pendekatan yang ketiga menekankan bahwa dalam proses 

pembangunan diserahkan kepada rakyat sendiri atau komunitas lokal, pemerintah 

hanya membantu rakyat menemukan kekuatan mereka sendiri. Mekanisme 

pembangunannya adalah menggunakan kekuatan rakyat.  

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang lebih sesuai adalah 

pendekatan yang ketiga, karena masyarakat diberi kesempatan untuk ikut andil 

secar langsung dalam proses pembangunan. Pengelolaan desa wisata yang 

melibatkan masyarakat setempat akan memberikan pengaruh yang besar dalam 

masyarakat tersebut. Masyarakat akan merasa ikut diberdayakan dengan adanya 

pelibatan mereka dalam segala kegiatan yang berlangsung di desa wisata tersebut. 

Dalam hal ini peran pemerintah adalah memberikan dukungan dan fasilitas yang 

diperlukan masyarakat. Usaha pengembangan desa wisata ini bisa dijadikan salah 

satu jalan untuk memberdayakan masyarakat desa yang selama ini kurang bisa 

menikmati hasil-hasil pembangunan. 

 Pemberdayaan diidentikkan sebagai kemampuan individu atau masyarakat 

untuk mengontrol lingkungan dan kehidupannya. Kesadaran dalam diri setiap 

individu untuk lebih maju dan mandiri muncul dengan melihat kemampuan dan 

potensi yang ia miliki yang bisa dipergunakan untuk memajukan kehidupan yang 

lebih baik. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan 
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perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan 

program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup atau kesejahteraan social (social well-being) masyarakat.17  

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara 

komprehensif. Kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik, 

yakni berbasis lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis 

kemitraan, bersifat holostik, dan berkelanjutan.18 

Pemberdayaan masyarakat lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan 

pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumberdaya lokal, dan hasilnya 

pun dinikmatioleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan 

pariwisata, yakni pengembangan desa wisata yang menonjolkan potensi lokal, 

seperti alam dan budayanya.  

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah 

pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dikembangkannya desa 

wisata Kembang Arum ini diharapkan kehidupan masyarakat setempat lebih 

makmur dan sejahtera. 

Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya 

membuka akses bagi masyarakat terhadap terknologi, pasar, pengetahuan, modal, 

                                                 
17 Edi Suharto, Ph.D. Membangun Masyarakat Memberdayaan Rakyat. Bandung: PT 

Refika Aditama. 2005. hlm. 71.   
18 Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. Wacana Pembangunan Alternatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2007. hlm. 99. 
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dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua 

aspek. Sumber daya lokal, seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagunakan. 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kembang Arum 

ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga tidak berhenti begitu saja. 

Pengembangan desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini 

harus memperhatikan tiga hal, yakni menciptakan suasana iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya 

tarik yang dimiliki, serta melindungi masyarakat (persaingan yang sehat). 

Strategi yang perlu dilakukan salah satunya melalui community enterprises 

yaitu meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha-usaha berbasis komunitas. 

Hal ini diharapkan dapar memicu peningkatan kesejahteraan berbasis pada 

swadaya serta kekuatan ekonomi serta membantu proses peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Community enterprises ini berperan antara lain dalam: 

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan pengetahuan 

yang telah berkembang dalam masyarakat sehingga dapat merangsang 

tumbuhnya kepercayaan, kemandirian, dan kerja sama. 

2. Membantu mengembangkan teknologi lokal, sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan teknologi. 

3. Menciptakan wahana untuk latihan peningkatan ketrampilan sumber daya 

manusia dan menumbuhkembangkan jiwa kewiraswastaan dan swadaya. 
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4. Menciptakan peluang kerja di pedesaan sehingga dapat menarik kelebihan 

angkatan kerja. 

5. Memperkuat basis ekonomi pedesaan. 

6. Mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, terutama desa dan kota 

sehingga dapat mengurangi arus migrasi ke kota.19 

Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (community based resources 

management) merupakan stategi pembangunan masyarakat yang memberikan 

peran domain kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses 

pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya 

produktif.20 Dalam model pembangunan ini masyarakat terlibat dalam seluruh 

proses pembangunan sejak identifikasi hingga pelaksanaannya. Diperlukan 

kapsitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri. Untuk maksud tersebut di 

samping diperlukan peluang, kesempatan, dan kewenangan juga kemampuan, 

yang kesemuanya memerlukan proses yang disebut sebagai pemberdayaan 

(empowerment).21 Dalam usaha pemberdayaan masyarakat adalah sebagai pelaku 

(subjek) utama. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk 

mengaktualisasikan potensi manusia.    

Rr. Suhartini, dkk dalam bukunya yang berjudul Model-Model 

Pemberdayaan Masyarakat menyebutkan bahwa proses pemberdayaan 

                                                 
19 Tadjuddin Noer Effendi. Strategi Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pemikiran 

Reformatif, dalam Jurnal Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah 
Mada, Volume 3 No.2. November 1999. hlm. 121. 

20 Soetomo. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
2006. hlm. 384.  

21 Ibid. hlm. 403.  
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masyarakat terjadi atas dasar kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan 

segala bentuk potensi yang dimiliki.22 Jadi masyarakat desa wisata Kembang 

Arum bisa memanfaatkan potensi alam dan budaya yang mereka miliki agar 

menjadi masyarakat yang lebih maju dan mandiri. 

Melalui pengembangan wisata minat khusus, yakni desa wisata diharapkan 

masyarakat setempat bisa memperoleh manfaat. Salah satu upaya yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui 

pengembangan desa wisata. 

 

F. Metode Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di desa wisata Kembang Arum yang 

terletak di Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Desa wisata ini merupakan tempat wisata yang menyajikan 

keindahan alamnya dan suasana pedesaan yang masih sejuk dan asri, serta 

keramahtamahan penduduknya.  

 Sasaran dalam penelitian ini adalah pengelola desa wisata Kembang 

Arum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, tokoh masyarakat yang meliputi 

kepala desa, ketua RW, dan ketua RT, selain itu wawancara juga akan dilakukan 

kepada masyarakat sekitar yang akan dipilih secara acak. Pengkategorian ini 

didasarkan pada tujuan peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif. 

 

 

                                                 
22 Rr. Suhartini, dkk. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren. 2005. 
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1. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa 

teknik. Teknik yang digunakan adalah: 

1. Paticipant observation 

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengamatan peneliti secara 

langsung terlibat dalam berbagai kegiatan di desa wisata Kembang Arum, 

sehingga data yang diperoleh lebih rinci dan nyata.  

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tak terstruktur yang menekankan pada kekecualian, penyimpangan, 

penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, 

pandangan ahli, atau perspektif tunggal.23 Jenis wawancara ini responden 

terdiri atas mereka yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan 

mendalami situasi, sehinnga lebih mengatahui informasi yang diperlukan 

oleh peneliti. 

Wawancara akan dilakukan kepada:  

  Pengelola Desa Wisata Kembang Arum, yang meliputi struktur 

kepengurusan. Ini dilakukan utuk memperoleh data informasi 

mengenai potensi apa saja yang dimiliki Desa Wisata Kembang Arum 

sehingga keberadaannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat 

sekitarnya. 

                                                 
23 Lexy Moleong. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994. 

hlm. 139. 
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  Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, khususnya Departemen 

Pariwisata Kabupaten Sleman. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam memberikan 

dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, melalui desa 

wisata dalam upaya ubtuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.  

  Tokoh masyarakat yang meliputi kepala desa, ketua RW, dan ketua 

RT. Wawancara ini dilakukan dalam rangga menggali informasi 

mengenai peranan desa wisata dalam memberdayakan masyarakat. 

Orang-orang ini dipilih karena dianggap yang mempunyai kekuasaan 

dan peranan penting dalam masyarakat. 

  Masyarakat Desa Kembang Arum, yang dipilih secara acak. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kontribusi apa saja 

yang telah mereka dapat dengan berubahnya status desa mereka 

menjadi desa wisata. 

3.   Dokumentasi 

Data yang diperoleh selain berasal dari observasi dan wawancara juga 

akan memanfaatkan data dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, surat 

kabar, internet, dan bahan lain yang relevan dengan studi ini. 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara akan diperlakukan sebagai data primer (data yang diperoleh 

langsung di lapangan), sedangkan data yang diperoleh melalui buku 

pengetahuan, surat kabar, dan internet akan diperlakukan sebagai data sekunder 
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(data yang berhubungan dengan objek penelitian dan bisa digunakan sebagai 

landasan teori). . 

 

2. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

  Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dari 

dokumentasi (buku, surat kabar, internet) akan diolah dan dianalisis. Hal ini 

dilakukan untuk menyederhanakan data dan melengkapi data-data yang 

dibutuhkan, sehingga tujuan dari penelitian ini bisa tercapai. Dalam penelitian 

kualitatif, teknik analisis data dirumuskan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat 

berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan sehingga bisa menjawab 

permasalahan yang diteliti melalui bukti empiris yang diperoleh. Empiris 

maksudnya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, 

percobaan, pengamatan yang telah dilakukan.24 

  Berdasarkan masalah yang hendak dikaji, maka penelitian ini lebih bersifat 

diskriptif dan eksplanatif. Maksudnya menggambarkan subjek yang hendak 

diteliti dan menjelaskan secara jelas hal-hal yang menjadi objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mengutamakan bahan-

bahan keterangan dengan kalimat dan tidak bersifat angka-angka. Data yang 

diperoleh berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang 

bisa diamati. Penelitian ini menampilkan hubungan secara langsung antara 

peneliti dengan responden karena ada interaksi.  

                                                 
24 Tim Sosiologi. Panduan Belajar Sosiologi 2 Untuk Kelas 3 SMU. Yogyakarta: 

Yudistira. 2002. Hlm. 53. 
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Penelitian ini juga akan menampilakan informasi-informasi melalui 

pemaparan, penggambaran, dan menceritakan keadaan yang sebenarnya dari 

objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini mempunyai tujuan 

untuk memberikan gambararan secara sistematis dan akurat mengenai objek 

penelitian. Data-data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut 

fokus penelitian untuk menjawab rumusan masalah, selanjutnya data-data 

tersebut akan dianalisis dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek 

penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

mningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan suatu kondisi 

masyarakat yang sejahtera, maju, dan mandiri. Pemerintah berusaha 

mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri. 

Program PNPM Mandiri ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait dengan peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian, dan kesejahteraan.  

Salah satu sektor yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat 

adalah melalui sektor pariwisata. Program pengembangan pariwisata akan 

disinergikan dengan program pemberdayaan masayarakat. Sebagaimana kita 

ketahui bersama bahwa salah satu sektor yang diunggulkan di Indonesia adalah 

sektor pariwisata. Dengan dikembangkannya sektor pariwisata maka akan 

mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Salah satu provinsi di 

Indonesia yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata adalah Yogyakarta. 

Yogyakarta memiliki banyak tujuan wisata, masyarakatnya pun masih 

menjunjung tinggi sikap ramah tamah dan sopan santun terhadap orang lain.  

Jenis wisata konvensional sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai 

merindukan suatu wisata yang sisinya tidak hanya bersenag-senang saja tetapi 

juga ada unsur pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, di Yogyakarta 
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mulai berkembang jenis wisata minat khusus, yaitu desa wisata. Desa wisata ini 

berbeda dengan jenis wisata pada umumnya. Wisatawan yang berkunjung ke desa 

wisata ini tidak hanya sekedar bersenang-senang saja, namun juga bisa 

berinteraksi dengan masyarakat setempat yang tinggal di desa wisata tersebut. 

Desa wisata ini menawarkan keindahan alam, budaya lokal yang khas, dan 

interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Perkembangan desa 

wisata semakin menunjukkan kemajuan, hal ini dibuktikan dengan mulai 

banyaknya muncul desa wisata di Yogyakarta yang menyajikan keunikan yang 

berbeda-beda. Selain itu juga jumlah wisatawan yang mengunjungi desa wisata 

semakin banyak. 

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan 

pariwisata khususnya desa wisata ini bisa dijadikan sebagai salah satu upaya 

untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pengembangan desa wisata ini 

sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat, mulai dari pembentukan, 

pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Pengelolaan desa wisata ini juga sepenuhnya 

dipegang oleh masyarakat. Dengan adanya pelibatan (partisipasi) masyarakat 

dalam kegiatan di desa wisata maka secara tidak langsung hal ini merupakan suatu 

bentuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilatih untuk berinteraksi dengan 

orang lain, dan dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memberikan 

penghasilan pendapatan tersendiri bagi masyarakat. 

Salah satu desa wisata yang potensial di Sleman adalah desa wista Kembang 

Arum yang terletak di Donokerto Turi Sleman. Desa wisata ini memiki banyak 

potensi wisata yang dimiliki, seperti keindahan alam, sumber daya manusia, 
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transportasi dan akomodasi. Di desa wisata Kembang Arum ini juga sepenuhnya 

dikelola oleh masyarakat. Semua masyarkat memiliki hak yang sama untuk 

berpartisipasi dalam semua kegiatan wisata yang berlangsung di desa mereka. 

Bentuk pemberdayaan masyarakat Kembang Arum melalui pengembangan 

desa wisata adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. 

Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat tentu akan melatih mereka dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Melalui interaksi ini pengelaman dan pengetahuan 

masyarakat akan bertambah. Dengan memiliki banyak pengalaman dan 

pengetahuan tentu akan menciptakan suatu masyarakat yang memiliki sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

Bentuk lain dari pemberdayaan masyarakat Kembang Arum adalah adanya 

sistem bagi hasil bagi masyarakat jika ada wisatawan yang berkunjung. Sistem 

bagi hasil ini ditentukan melalui kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial dalam masyarakat. Walaupun bukan sebagai pendapatan 

utama namun hasil pendapatan dari desa wisata ini akan membantu masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  

Dari keterangan di atas jelaslah sudah bahwa pemberdayaan masyarakat bisa 

dilakukan melalui pengembangan desa wisata. Diharapkan dengan adanya 

pengembangan desa wisata yang dilakukan secara terus menerus akan 

menciptakan suatu masyarakat yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.  
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