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Abstrak. Program intervensi psikoedukasi desa wisata ini bertujuan untuk memberikan 
wawasan, kesadaran, sikap dan perilaku semua masyarakat dan para stakeholder untuk 
berperan secara pro-aktif dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa 
wisata Bangkel (gunung wangi) melalui pelatihan dan penyuluhan. Permasalahan wisata 
gunung wangi adalah kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai serta belum 
mempromosikan desa wisata secara optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada rendahnya 
minat wisatawan berkunjung ke Desa Bangkel. Khalayak sasaran adalah seluruh masyarakat 
yang berperan sebagai stakeholder di Desa Bangkel. Solusi yang dilakukan adalah dengan 
memberikan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan terkait pelatihan sosial media 
dan pengembangan potensi wisata yang ada di Gunung Wangi. Hasil yang dicapai adalah 
peningkatan pengetahuan dalam mempromosikan serta mengembangkan wisata di Gunung 
Wangi. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme para peserta pada saat pelaksanaan serta pendapat 
masyarakat setelah psikoedukasi dilaksanakan.
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PENDAHULUAN
Desa wisata merupakan desa yang memiliki 

potensi keunikan dan daya tarik wisata yang 
khas,	 baik	 berupa	 karakter	 fisik	 lingkungan	
alam pedesaan maupun kehidupan sosial 
budaya kemasyarakatan. Desa wisata tersebut 
dikelola dan dikemas secara menarik dan alami. 
Desa wisata ditata dengan lingkungan yang 
harmonis dan pengelolaan yang baik serta 
terencana, sehingga siap untuk menerima dan 
menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa 
tersebut. Tidak hanya itu, namun juga mampu 
menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan 
pemberdayaan masyarakat setempat (Atmoko, 
2014).

Dusun Bangkel merupakan salah satu 
Padukuhan yang ada di Desa Srimulyo, 
Piyungan, Bantul. Dusun Bangkel terletak di 
daerah pegunungan, sehingga warga berinisiatif 
untuk membangun tempat wisata yang juga 
dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan 
bagi warga sekitar. Warga Dusun Bangkel mulai 
membangun tempat wisata sekitar pertengahan 
tahun 2018 dan mulai berkembang hingga saat 
ini. Wisata tersebut diberi nama Gunung Wangi 
yang merupakan salah satu aset yang dimiliki 
oleh Dusun Bangkel.

Adapun komunitas di lingkungan 
dusun Bangkel tersebut salah satunya ialah 
“Pokdarwis” yaitu pengelola Wisata Gunung 
Wangi, Bangkel. Saat ini jadwal dari komunitas 
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tersebut pada hari Senin sampai Minggu, tetapi 
setelah diwawancarai saat ini hanya aktif 
pada hari Sabtu dan Minggu saja. Tugas dari 
Pokdarwis tersebut yaitu merawat, menjaga 
dan mengurusi fasilitas wisata Gunung Wangi. 
Beberapa kendala diahadapi Pokdarwis, yaitu 
rendahnya intensitas pengunjung serta para 
anggota yang lebih memilih untuk bekerja 
bangunan dan bertani dibandingkan dengan 
menunggui tempat wisata tersebut. 

Para anggota dari komunitas tersebut juga 
membuat akun Instagram untuk mengenalkan 
wisata Gunung Wangi serta menarik para 
pengunjung untuk mengunjungi wisata Gunung 
Wangi. Agenda rutinan dari komunitas yaitu 
para anggota mengajak para ibu-ibu PKK dan 
para anggota karang taruna untuk bekerjasama 
mengenalkan wisata Gunung Wangi dengan 
mengadakan kerja bakti serta kegiatan senam. 
Kegiatan tersebut dilakukan setiap Minggu pagi 
di lingkungan desa wisata Gunung Wangi. Tak 
jarang para anggota karang taruna mengusulkan 
untuk mengadakan pesta kembang api untuk 
menarik perhatian para pengunjung.

Permasalahan kali ini berfokus pada 
kurangnya minat pengunjung pada wisata yang 
terdapat di Gunung Wangi tersebut. Selain itu, 
kurangnya fasilitas seperti pendopo, variasi 
spot foto, toilet, serta sarana dan prasarana 
yang kurang memadai untuk menunjang wisata 
Gunung Wangi. Sarana dan prasarana tersebut 
seperti jalan yang kurang rata dan kurangnya 
para pengurus tetap untuk berjaga disekitaran 
tempat wisata. Hal tersebut disebabkan oleh 
terhentinya alokasi dana yang sudah desa ajukan 
kepada pihak Dinas Pariwisata guna menunjang 
penyelesaian fasilitas yang dibutuhkan oleh 
wisata Gunung Wangi. Kemudian, peneliti juga 
ingin mempromosikan wisata Gunung Wangi 
tersebut ke dalam media sosial Instagram, 
dengan cara membuat feeds	 (filter	 foto)	 dan	
juga caption yang menarik serta mengambil 
angle foto yang bagus, sehingga akan membuat 
pengunjung tertarik untuk mengunjungi wisata 
Gunung Wangi.

Latar belakang yang mendasari perlunya 
intervensi diberikan pada komunitas ini yaitu 
karena daya pikat alam yang dimiliki Gunung 
Wangi. Gunung Wangi merupakan salah satu 
tempat yang bisa menjadikan dusun Bangkel 
menjadi dusun yang lebih maju dan inovatif 
sehingga bisa dikenal oleh banyak orang. Selain 
itu, dengan diberikannya intervensi kepada 
wisata Gunung Wangi tersebut bisa menjadi 
sumber penghasilan untuk para masyarakat 
ataupun dusun Bangkel. 

Pesona Gunung Wangi cukup besar 
untuk dikembangkan lebih lanjut, karena 
memiliki pemandangan senja dan malam yang 
cukup bagus. Tidak hanya itu, namun juga 
nuansa sejuk pegunungan di pagi hari dengan 
kesejukan udara yang bisa pengunjung rasakan 
saat mengunjungi wisata tersebut. Selain 
pesona dari Gunung Wangi, terdapat beberapa 
keistimewaan yang dimiliki seperti, makam 
para sesepuh kerajaan di puncak gunung yang 
dapat dijadikan objek wisata edukasi bagi para 
pengunjung. Makam para sesepuh raja dapat 
mengenalkan pengunjung pada tokoh-tokoh 
kerajaan yang telah dimakamkan di pemakaman 
tersebut.

Fasilitas pendukung yang terdapat di sekitar 
lokasi Gunung Wangi tampak masih dalam 
proses pembangunan. Hal tersebut diantaranya, 
dua buah toilet umum, tempat-tempat sampah, 
permainan jungkat-jungkit, ayunan, titik untuk 
berfoto, kebun bunga matahari, serta beberapa 
buah bangku dari bambu yang diikat kepohon 
menjadikan penanda keseriusan warga sekitar 
dalam menata dan mengembangkan lokasi 
tersebut. Pengembangan Gunung Wangi Bangkel 
menjadi kawasan wisata yang dapat menambah 
daftar wisata pedesaan dan wisata alternatif 
di daerah Bantul. Secara keseluruhan Gunung 
Wangi Bangkel dapat menjadi alternatif pilihan 
berwisata murah untuk menikmati matahari 
terbenam dan camping di sebelah timur kota 
Yogyakarta. 

Padukuhan Bangkel yang hampir sebagian 
besar wilayahnya berupa bukit, mencoba 
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memaksimalkan panorama alam menjadi 
daya tarik wisata sejak 17 Maret 2018. Selain 
memaksimalkan indahnya pemandangan 
alam, warga Bangkel yang diayomi oleh Dukuh 
Giyanta sudah menabur benih bunga matahari 
dan bunga kenikir. Benih-benih tersebut telah 
disemai pada polibek-polibek kecil. Keseriusan 
Pedukuhan Bangkel dalam memaksimalkan 
dan mengembangkan potensi wisata memang 
telah terbukti. Hal ini terlihat dari terbentuknya 
Pokdarwis Dusun Bangkel. Pokdarwis yang 
telah dibentuk susunan pengurusnya tersebut, 
saat ini memang belum diberi nama. Menurut 
kepala dusun yakni bapak Giyanta, pemberian 
nama Pokdarwis Bangkel akan dirapatkan pada 
pertemuan musyawarah warga berikutnya.

Secara khusus penelitian kali ini bertujuan 
untuk memberikan wawasan, kesadaran, sikap 
dan perilaku pada semua masyarakat dan para 
stakeholder untuk berperan secara pro-aktif 
dalam mengembangkan potensi-potensi yang 
dimiliki oleh desa wisata Bangkel (Gunung 
Wangi). Hal tersebut dilakukan dengan 
mempromosikan desa wisata kepada khalayak 
umum melalui media sosial.

METODE
Identifikasi subjek

Sasaran pada penyuluhan pentingnya 
penggunaan media sosial untuk mempromosikan 
pariwasata adalah pemuda karang taruna 
sebagai pemegang akun media sosial (Instagram) 
Gunung Wangi Bangkel. Sementara subjek pada 
penyuluhan pengembangan Desa Wisata adalah 
aparat Desa yang terdiri dari Kepala Dukuh, 
Ketua Pokdarwis, Ketua RT 1 dan RT 2, Ketua 
Karang taruna, Ibu-ibu PKK dan warga lainnya 
yang berperan sebagai stakeholder.

Instrumen penelitian
Data primer diperoleh dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam, 
diskusi dan pengamatan partisipasi (participant 
observation). Data sekunder diperoleh melalui 
studi dokumentasi dan studi literatur.

Metode penelitian
Metode dasar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode action research 
(Prawitasari, 2011). Sedangkan metode 
intervensi yang digunakan yaitu dengan 
cara penyuluhan kepada Kepala Dukuh, 
Ketua Pokdarwis, Ketua RT 1 dan RT 2, Ketua 
Karang taruna, Ibu-ibu PKK dan warga lainnya 
yang berperan sebagai stakeholder terkait 
pengembangan desa wisata.

Teknik analisis
Penelitian kali ini penulis menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif, karena 
peneliti menggambarkan atau melukiskan 
keadaan dan fakta-fakta yang tampak di desa 
wisata Bangkel dan melakukan analisis secara 
langsung terhadap metode penyuluhan terkait 
pengambangan desa wisata.

HASIL
Intervensi terkait penyuluhan pentingnya 

media sosial untuk mempromosikan pariwisata 
telah dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 
pukul (20.00 - 21.30) WIB disalah satu rumah 
kediaman pemuda karang taruna. Materi yang 
diberikan pada intervensi pertama berupa 
penyuluhan mengenai pentingnya media sosial 
untuk mempromosikan pariwisata dalam 
bentuk Presentasi Power Point. Isi materi dalam 
power point tersebut berupa cara membuat 
caption yang singkat namun penuh makna 
dan waktu yang tepat untuk meng-upload foto 
di Instagram. Tidak hanya itu, namun juga 
teknik mengambil angle foto yang bagus serta 
membuat feed yang bagus dan menarik di akun 
Instagram Gunung Wangi Bangkel.

Susunan acara pertama adalah pembukaan 
yang dibuka oleh ketua karang taruna. Setelah 
pembukaan dilanjutkan dengan sambutan ketua 
kelompok mata kuliah AIK. Isi dari sambutan 
tersebut adalah ungkapan terima kasih kepada 
masyarakat komunitas karang taruna yang 
telah menyediakan tempat untuk belajar serta 
mengemukakan maksud serta tujuan mahasiwa 
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dan mahasiswi kelompok Mata Kuliah AIK. 
Selanjutnya adalah perkenalan mahasiswa 
atau mahaasiswi kelompok mata kuliah AIK. 
Lalu acara selanjutnya adalah penyampaian 
pemateri tentang promosi wisata melalui media 
sosial yang diisi oleh dua mahasiswi kelompok 
mata kuliah AIK. Setelah pemberian materi, 
dilakukan sesi tanya jawab. Pada sesi tersebut, 
terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat 
dan semua terjawab oleh narasumber. Setelah 
sesi tanya jawab, acara di tutup oleh moderator.

Intervensi pertama berjalan dengan lancar 
tepat sesuai dengan jadwal yang telah disusun 
sebelumnya. Hal tersebut, seperti persiapan 
materi maupun pembicara dan kebutuhan 
tambahan lainnya yang sudah dipersiapkan 
dengan baik sehingga acara berjalan dengan 
lancar. Adapun isi dari materi intervensi yang 
pertama ialah mengenai pentingnya peranan 
media sosial untuk mempromosikan wisata 
Gunung Wangi. Peserta pada intervensi 
pertama ialah para pengurus dari karang 
taruna dan pokdarwis dalam agenda rutinan 
yang dilakukan setiap malam minggu pertama 
disetiap bulannya. Antusiasme para pengurus 
sangat baik, terlihat dari pertanyaan yang 
disampaikan saat sesi tanya jawab. Beberapa 
permasalahan disampaikan oleh para remaja 
mengenai hal yang sudah peneliti sampaikan. 
Lalu dilanjutkan dengan diskusi mengenai solusi 
untuk permasalahan yang sudah disampaikan. 
Beberapa opsi solusi untuk permasalahan yang 
disampaikan sudah cukup memberi gambaran 
para remja untuk langkah selanjutnya dalam 
mengelola media sosial guna mempromosikan 
wisata Gunung Wangi.

Intervensi yang kedua berupa penyuluhan 
pengembangan desa wisata yang dilaksanakan 
pada tanggal 12 Mei 2019 pukul (21.00 - 22.30) 
WIB di Gedung Serbaguna, Dusun Bangkel. 
Materi yang diberikan berupa edukasi terkait 
pengembangan desa wisata yang diharapkan 
adanya integrasi dari berbagai pihak, baik aparat 
desa maupun komunitas di Dusun Bangkel. 
Susunan acara pertama adalah pembukaan yang 
dibuka oleh ketua panitia dan dilanjutkan dengan 

pembukaan dan pengantar oleh moderator. 
Acara selanjutnya adalah penyampaian pemateri 
mengenai pengembangan desa wisata. Setelah 
pemberian materi dilakukan sesi taya jawab, 
kemudian acara ditutup oleh moderator.

Intervensi kedua berjalan cukup lancar 
walau terdapat beberapa permasalahan yang 
tidak terduga, seperti pemateri yang tidak 
memberi kabar. Tidak hanya itu, namun juga 
terdapat rapat desa lain yang mendadak, 
sehingga membuat sebagian para stakeholder 
yang diundang tidak dapat menghadiri 
acara. Akan tetapi, persiapan seperti tempat 
dan kebutuhan tambahan lainnya sudah 
dipersiapkan dengan baik sehingga acara dapat 
terus berjalan dengan lancar. Pada intervensi 
kali ini terdapat perubahan bentuk acara, yaitu 
mengubah materi penyuluhan yang seharusnya 
dibawakan oleh Pak Fajar selaku pemateri dari 
Komunitas untuk Jogja (KUJ), diganti dengan 
penyampaian pemateri tantang pengembangan 
desa wisata oleh para mahasiswa. Setelah itu, 
acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh 
para stakeholder yang kemudian dilanjutkan 
dengan sesi diskusi ringan antara mahasiswa 
dengan para stakeholder. Diskusi tersebut 
membahas tentang beberapa opsi mengenai 
permasalahan yang sudah disampaikan oleh 
para stakeholder. 

Hasil monitoring dari kedua intervensi 
yang sudah dilakukan, terlihat bahwa seluruh 
elemen masyarakat di Dusun Bangkel memiliki 
antusiasme dalam membangun wisata Gunung 
Wangi. Hal tersebut juga dapat menjadikan 
para remaja dusun lebih aktif dalam mengelola 
baik lokasi ataupun akun media sosial yang 
dimiliki oleh wisata Gunung Wangi. Para remaja 
tersebut sudah memiliki kemajuan dalam 
bidang sosial media. Mereka cukup aktif dalam 
mempromosikan kegiatan yang diadakan oleh 
wisata Gunung Wangi serta semakin sering 
mengunggah hal-hal menarik mengenai wisata 
gunung tersebut. 

Masyarakat mulai mengerti cara untuk 
membangun desa wisata yang dimulai dari diri 
sendiri. Selanjutnya, saling melibatkan antara 
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komunitas-komunitas lainnya untuk saling 
membantu dalam membangun desa wisata 
Gunung Wangi. Bentuk kegiatannya ialah dengan 
pengelolaan limbah sampah, cara menata 
tanaman, spot foto, gazebo, serta hal-hal lainnya 
yang terdapat di dalam wisata. Masyarakat 
diajak untuk memanfaatkan sampah tanaman 
(dedaunan) untuk didaur ulang sebagai pupuk 
tanaman. Kemudian pupuk yang dihasilkan 
akan digunakan dalam proses penanaman buah 
dan sayur oleh kelompok tani Dusun Bangkel. 
kemudian hasilnya akan diberikan kepada para 
ibu PKK untuk diproses menjadi makanan yang 
nantinya akan dijual kepada para pengunjung 
wisata Gunung Wangi.

PEMBAHASAN
Dewi (2013) menegaskan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan komponen terpenting 
dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan 
proses pemberdayaan. Berdasarkan pelatihan 
dan penyuluhan yang telah dilakukan di Dusun 
Bangkel dapat didiskusikan bahwa program 
pengembangan desa wisata Gunung Wangi 
dimulai dari diri sendiri yaitu dimulai dari 
masyarakat sekitar Dusun Bangkel. Pemanfaatan 
limbah sampah, baik dari rumah masyarakat 
maupun dari lingkungan wisata Gunung Wangi, 
akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah 
organik dan sampah plastik. Pemanfaatan 
sampah organik akan didaur ulang menjadi 
pupuk organik yang didapatkan dari dedaunan 
yang sudah kering. Hasil dari pemanfaatan 
sampah organik disekitar Gunung Wangi akan 
dibuat galian lubang untuk mengubur dedaunan. 
Kemudian akan ditimbun di dalam lubang 
tersebut sekitar kurang lebih satu bulan untuk 
bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Sampah lain seperti sisa makanan akan 
dimanfaatkan untuk pakan ternak. Manfaat 
lain seperti air bekas pakai disekitar tempat 
wisata akan ditampung dan dimanfaatkan 
untuk menyiram tanaman disekitar tempat 
wisata agar air tersebut tidak terbuang sia-
sia. Pak Fajar juga menjelaskan kepada warga 

untuk memilih tanamanan yang cocok dan 
dapat dimanfaaatkan oleh desa wisata Gunung 
Wangi tersebut. Hal tersebut dikarenakan selain 
untuk penghijauan, tanaman yang ditanam 
tersebut juga dapat dimanfaatkan hasilnya oleh 
masyarakat sekitar. Beliau juga menghimbau 
warga untuk tidak menanam pohon jati karena 
kurang bermanfaat bagi wisata Gunung Wangi.

Selain itu, pak Fajar juga mengajak warga 
untuk mulai menanam sayuran organik di setiap 
rumah warga maupun di lingkungan wisata 
Gunung Wangi. Hal tersebut dapat dimanfaatkan 
dan dimasak agar para ibu-ibu PKK mampu 
mengelola hasil panen sayur organik tersebut. 
Sayur organik tersebut diharapkan untuk 
dijadikan sebagai makanan khas Dusun Bangkel 
yang dapat diperjualbelikan disekitar wisata 
Gunung Wangi ataupun dijadikan buah tangan 
bagi para pengunjung.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa upaya pendampingan 
desa wisata Gunung Wangi yang dilakukan 
sudah berjalan dengan baik dan efektif. Akan 
tetapi, dalam beberapa pelaksanaannya masih 
terdapat kekurangan serta miss komunikasi. 
Seluruh elemen masyarakat di Dusun Bangkel 
memiliki antusiasme dalam membangun wisata 
Gunung Wangi dan menjadikan para remaja 
lebih aktif dalam mengelola lokasi ataupun 
akun media sosial yang dimiliki oleh wisata 
Gunung Wangi. Para remaja juga sudah memiliki 
kemajuan dalam bidang sosial media. Mereka 
cukup aktif dalam mempromosikan kegiatan 
yang diadakan oleh wisata Gunung Wangi serta 
semakin sering mengunggah hal-hal menarik 
mengenai wisata gunung tersebut.

Masyarakat mulai mengerti cara guna 
membangun desa wisata yang dimulai dari diri 
sendiri dan saling melibatkan antara komunitas 
lainnya untuk saling membantu dalam 
membangun desa wisata Gunung Wangi. Bentuk 
dari kegiatan tersebut ialah dengan pengelolaan 
limbah sampah, cara menata tanaman, spot 
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foto, gazebo, serta hal lainnya di dalam wisata. 
Masyarakat diajak untuk memanfaatkan 
sampah tanaman (dedaunan) untuk didaur 
ulang sebagai pupuk tanaman. Kemudian pupuk 
yang dihasilkan akan digunakan dalam proses 
penanaman buah dan sayur oleh kelompok tani 
Dusun Bangkel. Hasil penanaman buah dan 
sayur oleh kelompok tani akan diberikan kepada 
para ibu PKK untuk diproses menjadi makanan 
yang akan dijual kepada para pengunjung wisata 
Gunung Wangi.

Program pendampingan desa wisata 
Gunung Wangi diharapkan dapat mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat melalui program 
penyuluhan berbentuk psikoedukasi 
terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, 
namun juga mewujudkan masyarakat yang 
mandiri dan membangun perekonomian 
dengan menghidupkan desa wisata yang 
edukatif serta kompetitif. Selanjutnya dalam 
pelaksanaan program diharapakan seluruh 
pihak, masyarakat dan pemerintah, turut 
berkontribusi secara aktif untuk membangun 
desa wisata dan mempromosikannya sehingga 
dapat berkembang menjadi desa wisata yang 
hidup.
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