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MOTTO 

 

“Mulailah dari tempatmu berada. 

Gunakan yang kau punya. 

Lakukan yang kau bisa.”
1
 

-Arthur Ashe- 
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ABSTRAK 

 

Ika Febriyanti, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata 

Kaliadem : Studi Di Desa Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Skripsi, 

Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bunker adalah sebuah 

bangunan yang berfungsi sebagai perlindungan jika bencana gunung meletus. 

Namun, meski sebagai tempat persembunyian atau pengungsian sementara, 

pemandangan di sekitar Bunker Kaliadem sangat memanjakan mata sehingga 

pengunjung yang datang selalu ramai. Bahkan tidak hanya dalam negeri saja 

pengunjung yang datang tetapi dari luar negeri juga.  Selain itu sensasi yang 

berbeda saat berada di kawasan Kaliadem yang luas yang memiliki ukuran 875 Ha 

lahan berpasir dapat dirasakan juga oleh pengunjung. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata 

khususnya untuk mengetahui bentuk-bentuk dari partisipasi dan hasil dari 

partisipasi tersebut. Teknik Penentuan informan adalah menggunakan teknik 

sequential. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pengujian data menggunakan teknik triangulasi 

sumber kemudian dianalisis melalui  proses reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimulai dari proses 

pemberdayaan yang diawali dari tahapan mengetahui bentuk-bentuk partisipasi 

yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, 

partisipasi keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial. Sementara itu, untuk 

penentuan lokasi tetap berada di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan karena 

lokasi ini sangat tepat jika terdapat destinasi wisata. Dalam proses partisipasi ini 

dilakukan secara informal. Proses pelaksanaan sudah sesuai dengan yang ada 

dalam proses perencanaan, masyarakat desa setempat dikumpulkan jadi satu dan 

dalam perkumpulan tersebut terdapat beberapa orang yang dijadikan pembicara 

dalam perkumpulan tersebut. Semua masyarakat diarahkan oleh pembicara tadi 

dan di jelaskan tentang pengertian pastisipasi dan hasil apa saja yang dapat 

diterima oleh masyarakat jika semua masyarakatnya kompak dalam melakukan 

partisipasi di desanya sendiri. Tanpa di sadari, dengan adanya Bunker Kaliadem 

secara tidak langsung sudah membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat 

setempat. Seperti yang penulis ketahui bahwa masyarakat desa Cangkringan 

sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai petani. Maka dari itu adanya  

Bunker dapat menambah atau meningkatkan ekonomi masyarakat 

setempat.  

Kunci: Partisipasi, Bentuk Partisipasi dan Hasil dari Partisipasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Untuk memahami dan menghindari terjadinya kesalahan pada penafsiran 

penelitian penulis yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pengembangan Desa Wisata Kaliadem: Studi Di Desa Cangkringan, 

Sleman, DIY maka penulis perlu kiranya menjelaskan istilah-istilah yang 

terdapat di dalam skripsi ini. Adapun istilah yang akan di jelaskan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat 

 Partipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” atau 

sebuah   pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Keith 

Davis, partisipasi ialah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang 

kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

Sebetulnya partisipasi ialah suatu gejala demokrasi dimana setiap 

orang ikut serta dalam sebuah perencanaan dalam pelaksanaan dan 

juga ikut memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan 

dan tingkat kewajibannya.  Partisipasi tersebut akan menjadi baik jika 

diri kita bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang ada. Partisipasi 

sendiri merupakan keterlibatan mental/pikiran  atau moral/perasaan di 

dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan 

sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan 
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serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. 

Sedangkan masyarakat sendiri merupakan salah satu bagian terpenting 

yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya 

sebuah tujuan nasional. Maka dari itu, di dalam diri masyarakat wajib 

tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga akan timbul 

suatu hasrat untuk turut serta dengan pemerintah dalam membangun 

negara. Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh seorang 

masyarakat adalah dengan keikutsertaan dalam berpartisipasi secara 

aktif di dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian partisipasi berarti 

ketersediaan seseorang untuk membantu keberhasilan setiap program 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri tanpa 

mengorbankan kepentingan diri sendiri.  

 Partisipasi masyarakat mampu tercipta apabila saling percaya dan 

saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga 

atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Tentunya kondisi saling 

percaya dan pengertian tidak bisa tumbuh begitu saja, akan tetapi 

harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur 

antara pihak yang lebih tinggi dengan masyarakat. Masyarakat sendiri 

merupakan sekelompok manusia yang mampu bekerja sama sehingga 

mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan dapat berfikir tentang 

dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dalam batas tertentu.  

 Maka dari itu partisipasi dapat tumbuh dengan sendirinya apabila 

segala kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat bagi 
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kelangsungan hidup. Adapun faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh 

jika adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan 

yang sama, maupun pergaulan 

2. Pembangunan Desa Wisata 

 Dalam membangun sebuah kawasan pariwisata terutama untuk 

pengembangan dan pengelolaannya harus melibatkan masyarakat 

untuk ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Secara umum, partisipasi 

masyarakat adalah sebuah keterlibatan masyarakat dalam memberikan 

kontribusi penting bagi upaya kesejahteraan dari awal perencanaan 

sampai dengan tahap evaluasi.
1
 Pembangunan yang partisipatif 

(participatory development) adalah proses yang melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan subtansial yang 

berkenaan dengan kehidupan mereka. Dalam partisipasi siapapun 

dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki kontrol terhadap 

kehidupannya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat serta 

menjadi lebih terlibat dalam kegiatan pembangunan.
2
 Selain itu, 

pastisipasi juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

proses pembangunan masyarakat. 

 Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan  yang menawarkan 

keseluruhan suasana dan mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, 

                                                           
 

1
 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: PT Alfabeta, 

2011), hlm. 187. 

 
2
Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Bandung: Alumni, 2011) hlm. 222. 



4 

 

memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, 

atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai 

potensi untuk dikembangkannya dari berbagai komponen 

kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan dan minuman 

serta kebutuhan wisata lainnya. Akomodasi merupakan sebagian dari 

tempat tinggal para penduduk setempat atau unit-unit yang 

berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
3
 Sedangkan atraksi 

merupakan seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta 

setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya 

wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, 

membatik dan lain sebagainya secara lebih spesifik.
4
 

 Dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah tempat wisata yang 

menawarkan tentang suasana desa dan mencerminkan keaslian desa, 

dan komponen yang termasuk di dalam desa wisata yaitu berupa 

atraksi dan akomodasi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan 

kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut wisata secara terpadu, 

baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonominya, serta 

adat istiadat keseharian yang memiliki ciri khas arsitektur dalam tata 

ruang desa.  

 

                                                           
3
 Henry Kuncoroyekti, Membangun Kampung Wisata Berbasis Komunitas Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah dan Memperluas Destinasi Wisata di Kota 

Yogyakarta, (dprd-jogjakota.go.id/index.php/berita-dan-artikel/artikel/membangun-kampung-

wisata-dan-destinasi-di-kota-yogyakarta), diakses tanggal 7 Maret 2019, pukul 20.14 WIB. 

 
4
 Bahtiar Saiful Hidayat, “Analisis Komponen Daya Tarik wisata di Desa Wisata 

Pentingsari, Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY”, 

(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 11. 



5 

 

B. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan kota tidak lepas dari adanya berbagai aspek kehidupan 

yaitu antara lain seperti aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek ekonomi. 

Selain dari aspek tersebut, perkembangan di daerah kota sangat tergantung dari 

retribusi dari dalam setiap kawasan bahkan dalam skala yang lebih kecil seperti 

Kelurahan dan Desa yang ada di dalam kota. Dari hal tersebut maka keadaan 

suatu desa atau kampung memiliki peran yang sangat penting dalam menopang 

keberadaan sebuah kota dalam bertumbuh dan berkembang. Setiap aspek 

tersebut sejatinya dikendalikan dan dilakukan oleh para pengguna ruang yaitu 

masyarakat, hal ini berarti partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi ruang 

secara khusus ruang dalam kampung atau desa sangat besar.  Setiap kegiatan 

yang terjadi di dalam sebuah ruang dapat dipengaruhi oleh setiap penduduk atau 

pengguna ruang tersebut. Hal itu menunjukkan dengan adanya interaksi antara 

masyarakat dengan objek dalam melakukan sebuah aktivitas. Salah satu contoh 

nyata pengguna ruang, interaksi ruang dan masyarakat selaku pengguna ruang 

adalah dengan munculnya sektor pariwisata. 

  Pada saat ini sektor pariwisata menjadi senjata utama di setiap daerah 

dengan berbagai skala dalam memunculkan potensinya. Maka dari itu hal ini 

menunjukkan bahwa sektor wisata memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung keberlangsungan suatu daerah. Menurut Undang-Undang tentang 

kepariwisataan No. 10 Tahun 2009, kepariwisataan merupakan bagian integral 

dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan 
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terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian 

dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
5
   

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan 

kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi 

tantangan tentang perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Wisata 

merupakan sebuah kegiatan yang dapat dilakukan secara berkelompok atau 

individu yang memiliki tempat-tempat  menarik dengan tujuan supaya menarik 

banyak pengunjung dan dengan harapan tempat tersebut dapat membuat 

motivasi untuk memperoleh kepuasan atau mendapatkan ilmu. Kegiatan ini 

dilakukan dengan waktu yang relatif singkat ataupun sementara. Sektor wisata 

dapat diterjemahkan dalam berbagai ruang yang termasuk didalamnya adalah 

desa wisata.
6
 Pada tahun 2013 jumlah desa wisata di wilayah DIY tercatat 

sekitar 50 desa. Pada zaman saat ini keberadaan desa wisata sangat memegang 

peran yang kuat di dalam sebuah desa. Hal ini perlu keterlibatan semua pihak 

dalam pengembangannya, baik di sektor pemerintah DIY dan pemerintah 

Kabupaten serta masyarakat sekitar sehingga diharapkan mampu menarik 

wisatawan mancanegara atau nusantara berkunjung dan menginap di desa 

wisata. Setiap desa wisata di DIY tentunya memiliki suasana yang sangat khas, 

mulai dari kondisi sosial budaya. Adat istiadat, seni dan suguhan pemandangan 

alam yang berbeda-beda sehingga desa wisata berpotensi memiliki prospek yang 

cerah dan dapat menjadi andalan pariwisata setiap daerah. Jika sebuah desa 

                                                           
 

5
 www.sanitasi.net, “Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan” diakses 

pada hari Selasa tanggal 9 September 2019 

 
6
  www.sanitasi.net, “Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan” diakses 

pada hari Selasa  tanggal 9 September 2019 

http://www.sanitasi.net/
http://www.sanitasi.net/
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memiliki aset yang berharga dan dapat dimanfaatkan secara baik maka secara 

tidak langsung akan mengubah kondisi ekonomi masyarakat setempat. 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terkenal memiliki 

macam-macam desa wisata. Banyak sekali desa wisata yang saling menonjolkan 

potensinya masing-masing dengan tujuan supaya banyak pengunjung yang 

tertarik untuk mendatangi tempat tersebut, dan berdampak pada peningkatan 

dalam berbagai sektor. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang 

memiliki banyak desa wisata.   

Kabupaten ini berpotensi untuk dibangun menjadi sebuah desa wisata 

karena potensi alamnya yang besar. Gunung merapi sebagai salah satu gunung 

api yang aktif di Indonesia, hutan, sungai, dan aneka tanaman khas seperti salak 

pondoh merupakan potensi di kabupaten ini. Selain itu karakterikstik desa juga 

dilengkapi dengan sarana bermain(outbond), traking, kuliner, dan dirangkai 

dengan berbagai budaya dan peninggalan sejarah. Desa wisata yang terdapat di 

Kabupaten Sleman menjadi salah satu alternatif tujuan wisata yang menarik dan 

penting untuk dilewatkan. Di desa wisata ini para pengunjung dapat 

mendapatkan kesegaran dan kenyamanan yang terpancar dari pemandangan 

alamnya yang sangat indah. Salah satu destinasi yang terkenal dengan keindahan 

alam yang tidak mengecewakan, memiliki pemandangan yang sangat segar dan 

spot foto yang sangat menarik sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi 

pengunjung yang datang.   

Desa wisata tersebut ialah Bunker Kaliadem. Lokasi tempat tersebut 

berada di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Untuk memasuki 
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wilayah Bunker Kaliadem ini biasanya para pengunjung akan dikenai biaya 

sebesar Rp.10.000 rupiah. Kaliadem merupakan kawasan wisata di lereng 

merapi, tepatnya disisi sebelah selatan Gunung Merapi, berada pada ketinggian 

2.965 meter diatas permukaan laut persis diatas rumah tinggal sang Juru Kunci 

yang fenomenal waktu itu Alm. Mbah Marijan yakni salah satu tokoh 

masyarakat yang di percaya oleh Keraton Yogyakarta untuk menjaga kawasan 

Merapi ini. Dengan jarak pandang sekitar 2 km kita bisa melihat puncak merapi 

yang menjulang dari tempat ini.
7
 

Dahulunya kaliadem merupakan tempat wisata sekaligus sebagai bumi 

perkemahan dengan berbagai fasilitas. Tempat yang begitu luas, sejuk, dengan 

pemandangan dengan latar belakang gunung merapi, sangatlah elok Kaliadem 

dimasa lalu. Kondisi berubah seiring kekuatan alam yang tak dapat dihindarkan 

Erupsi merapi beberapa kali menerjang tempat ini sehingga apa yang kita lihat di 

masa lalu seolah tak pernah ada. Gunung Merapi sendiri mengalami erupsi 

beberapa kali, tercatatat erupsi yang dahsyat terjadi pada Tahun 1872, tepatnya 

tanggal 15 s/d 20 April 1872 selama 120 jam tanpa jeda dan memusnahkan 

seluruh pemukiman sekitar. Kemudian tahun 1822 s/d 1823 membentuk kawah 

yang berdiameter 600 meter dan meluncurkan awan panas mengarah ke Kali 

Apu, Blongkeng dan woro dan mengubur delapan desa. Kemudian pada tahun 

1832 dan 1836 kembali letusan besar  terjadi tengah malam 25 desember 1832 

hingga pukul 18.35. Selanjutnya tahun 1930 sejauh 20 km terjangan awan panas 

lebih sering disebut Wedhus Gembel menerjang ke arah barat mengubur 13 desa 

                                                           
 

7
https://www.jejakpiknik.com/kaliadem/ diakses pada hari Selasa tanggal 10 September 

2019 

https://www.jejakpiknik.com/kaliadem/
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dan menewaskan 1.369 jiwa . Kawasan selatan yang menjadi korban erupsi 

merapi terjadi pada Tahun 1994, maka dari itu kawasan Turgo dan Kaliurang 

tentunya terkena luncuran awan panas yang tadinya dianggap aman justru 

menelan sebanyak 64 korban jiwa.
8
 

Sejarah Kaliadem tertulis menjadi bukti terjangan erupsi pada tahun 2006 

meluluh lantakkan wisata kaliadem bahkan memakan korban jiwa relawan yang 

bertugas. Mereka tertimbun didalam Bunker yang tadinya dianggap sebagai 

tempat berlindung jika terjadi terjangan awan panas, namun apa dikata ke 

dahsyat terjangan awan panas telah mengubur kedua relawan ini terpanggang 

dengan suhu lebih dari 600 0C. Kembali tahun 2010 terjangan awan panas 

semakin meratakan tempat ini dengan lebih dahsyat sekitar pukul 17.00 WIB 

tanggal 26 oktober 2010 terjadi beberapa letusan dan menyemburkan material 

vulkanik setinggi 1,5 Km dan terjangan awan panas menelan korban jiwa 

sebanyak 43 jiwa termasuk sang juru kunci, Mbah Marijan yang ditemukan 

dalam posisi sujud. Sampai bulan Desember tercatat korban jiwa terupdate 

mencapai lebih dari 270 jiwa karena masih banyak yang tertimbun abu vulkanik. 

Saat ini taman wisata Kaliadem hanya nampak sebagai hamparan pasir dan 

bebatuan yang merupakan material vulkanik, dan berubah menjadi wisata lava 

tour sebagai saksi bisu kedahsyatan kekuatan alam. Sebagian barang barang 

bukti dari kedahsyatan Merapi tersimpan di museum gunung merapi.
9
 

Keindahan alam yang didapat saat ini merupakan hasil bencana di masa lalu dan 

                                                           
 

8
https://katadata.co.id/berita/2019/08/14/gunung-merapi-erupsi-lagi-sejarah-letusan-3000-

tahun diakses pada hari Rabu 11 September 2019 

 
9
https://intaantrisundari.wordpress.com “Bunker Kaliadem Gunung Merapi”,  diakses 

pada hari Rabu 11 September 2019 

https://katadata.co.id/berita/2019/08/14/gunung-merapi-erupsi-lagi-sejarah-letusan-3000-tahun
https://katadata.co.id/berita/2019/08/14/gunung-merapi-erupsi-lagi-sejarah-letusan-3000-tahun
https://intaantrisundari.wordpress.com/
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juga bencana saat ini sebagai terciptanya keindahan dimasa mendatang. Selain 

itu Bunker Kaliadem juga menyediakan berbagai macam fasilitas untuk 

pengunjung yang datang seperti warung makan, toilet, lahan parkir, mushola dan 

spot foto.
10

 Untuk tiket masuk menuju tempat wisata ini sebesar Rp.10.000/ 

orang, sedangkan untuk biaya parkir sepeda motor Rp.3.000 dan biaya untuk 

mobil sebesar Rp.10.000.
11

 selain itu Bunker Kaliadem juga menyediakan jasa 

Lava Tour rute pendek dengan biaya Rp. 350.000/jeep(kelompok) untuk jasa 

Lava Tour rute panjang akan dikenai biaya Rp. 650.000/jeep(kelompok).
12

 

Dengan dibukanya wisata Bunker Kaliadem ini banyak masyarakat sekitar 

yang memanfaatkan kehadiran desa wisata tersebut kedalam hal yang positif. 

Seperti yang saya ketahui ketika saya berkunjung ketempat tersebut sepanjang 

jalan menuju lokasi wisata banyak sekali warga sekitar yang menciptakan 

sebuah usaha mandiri seperti menyewakan mobil jeep untuk pengunjung yang 

datang, membuka warung kecil-kecilan disepanjang tempat wisata dan 

penyediaan penginapan untuk tamu yang jauh. Selain itu disepanjang jalan 

menuju tempat wisata Bunker Kaliadem juga dapat kita jumpai coffee shop yang 

menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Rata-rata untuk pengunjung 

yang datang pun kebanyakan dari luar jogja, ada juga penduduk asli jogja yang 

berkunjung ketempat tersebut.
13

 Hal yang paling menarik saat kita berkunjung 
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Hasil wawancara dengan Bapak Raminto selaku penjaga parkir kawasan wisata Bunker 

Kaliadem, pada hari Sabtu tanggal 14 September pukul 16.41 wib 

 
11

https://lelungan.net/wisata/sleman/bunker-kaliadem, diakses pada hari Selasa 16 

September 2019 

 
12

https://ngetripkemana.com/bunker-kaliadem/ , diakses pada hari Selasa 16 September 

2019 
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Hasil wawancara Bapak Raminto selaku penjaga parkir kawasan  wisata Bunker 

Kaliadem pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 16.41 wib 

https://lelungan.net/wisata/sleman/bunker-kaliadem
https://ngetripkemana.com/bunker-kaliadem/
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ke Bunker Kaliadem ini adalah banyaknya mobil jeep yang berlalu lalang 

mengantar penunpang menuju lokasi tersebut. Tentunya warga sekitar lereng 

merapi ini sangat menggantungkan hidupnya terhadap pengunjung yang datang. 

Tentu banyak sekali pengunjung yang selalu bertanya-tanya kenapa harus 

menggunakan mobil jeep? Hanya kendaraan ini yang bisa naik. Jenis lain tidak 

mampu naik. Medannya berat," kata Ibenk, seorang sopir jip dari perkumpulan 

jip wisata Merapi Land.
14

 

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui tentang partisipasi masyarakat 

dari adanya desa wisata Bunker Kaliadem yang berpengaruh terhadap 

peningkatan ekonomi. Alasan tersebut melatar belakangi penulis untuk 

mengangkat judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa 

Wisata Kaliadem, Studi Di Desa Cangkringan, Sleman, Yogyakarta 

 

C.   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi 

melalui Desa Wisata Bunker Kaliadem? 

2. Bagaimana hasil dari adanya partisipasi masyarakat melalui Desa 

Wisata Bunker Kaliadem dalam peningkatan ekonomi? 
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Hasil wawancara Bapak Ibenk selaku sopir jeep  yang berada didalam komunitas 

Merapi Jeep Tour Comunity(MJTC) 
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D. Tujuan 

1. Mendiskripsikan  pandangan masyarakat terhadap Desa Wisata Bunker 

Kaliadem 

2. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi 

melalui Desa Wisata Bunker Kaliadem 

3. Mendiskripsikan hasil adanya partisipasi masyarakat dalam peningkatan 

ekonomi melalui kegiatan Desa Wisata Bunker Kaliadem 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis: 

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di dalam 

bidang partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah kegiatan 

yang mampu mengubah keadaan sosial 

2. Bagi pihak akademis: 

a. Sebagai tambahan ilmu dan sekaligus tambahan wawasan 

pengetahuan terutama bagi penulis mengenai tingkat partisipasi 

masyarakat di Desa Wisata Bunker Kaliadem 

b. Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi para mahasiswa 

maupun kalangan lainnya 

3. Bagi pihak masyarakat : 

 Sebagai evaluasi dan koreksi untuk perbaikan pengelolaan desa 

wisa tersebut, sehingga desa tersebut dapat lebih maju dan lebih 

berkembang. Selain itu dengan adanya desa wisata di wilayah 
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Cangkringan ini membuat kondisi perekonomian masyarakat semakin 

membaik.  

 

F. Kajian Pustaka 

Berkenaan dengan pokok bahasan mengenai pengaruh tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Ada beberapa 

jurnal skripsi yang terkait dengan pembahasan tersebut diantaranya: 

1. Penelitian milik Lahsa Junianna Simanullang yang berjudul "Pengaruh 

Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP)".
 
 Penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi 

masyarakat dalam implementasi kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam 

evaluasi kegiatan sangat berpengaruh positif signifikan terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM. Sedangkan 

partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan tidak berpengaruh dalam 

signifikan terhadap pelaksaan kegiatan pembangunan pada program 

PNPM
15

 

2. Penelitian milik Abdur Rohim yang meneliti tentang, “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata(Studi Di Desa Wisata 

Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)”. 

Penelitian ini menjelaskan teori bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat 

                                                           
 

15
Lahsa Junianna Simanulang, “Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan(PNPM-MP) hal. 125 
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bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, 

komperehensif, dan simultan sampai ambang batas batas tercapainya 

keseimbangan  antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. 

Terdapat berbagai progam pemberdayaan yaitu pemberdayaan politik, 

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya. Yang terdapat di 

buku Taliziduhu Ndraha yang berjudul Kronologi: Ilmu Pemerintah Baru. 

Hasil dari penelitian adalah pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini 

Pok Darwis Bejo diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi wisata. 

 Pemberdayaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan 

menyelenggarakan pertemuan dan pendamping. Setelah itu memberikan 

bantuan modal sebagai stimulus, melakukan pembangunan sarana dan 

prasarana, pembentukan Pok Darwis Dewa Bejo, kerja bakti, dan 

pemasaran. Pengembangan Desa Wisata Bejiharjo berdampak pada bidang 

ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat serta 

penciptaan lapangan pekerjaan baru.
16

 

3. Penelitian milik Yudhiansyah Eka Saputra yang berjudul “Tingkat 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” di dalam penelitian 

ini menjelaskan tentang kegiatan pembangunan yang sentralik 

mengakibatkan disparitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dari 

kegiatan tersebut akhirnya membuat perbedaan yang signifikan antara 

pedesaan dan perkotaan melalui berbagai sudut pandang. Keberadaan dana 
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 Abdur Rahim, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata 

(Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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desa yang menjadi langkah dari pemerintah untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang ada sehingga harus melibatkan partisipasi dari 

keseluruhan anggota masyarakat dalam setiap kegiatan yang dihasilkan. 

Tujuan dari peneliti ialah megentahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa melalui 

dana desa.
17

 

4. Penelitian milik Syamsi yang menyimpulkan tentang bentuk bentuk 

pembangunan desa, yang pada hakekatnya terdiri dari partisipasi dalam 

perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan 

hasil dan partisipasi dalam sebuah penilaian. Maka partisipasi dapat 

dilaksanakan ke dalam beberapa bidang yang menonjol yaitu : partisipasi 

dalam bidang perencanaan pembangunan termasuk pengambilan sebuah 

keputusan, penetapan rencana, partisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan, partisipasi dalam menerima, memelihara dan 

mengembangkan hasil pembangunan (participation in benefit), partisipasi 

dalam menilai(mengevaluasi) pembangunan
18

 

Kesamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan dilaksanakan nanti 

adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengembang 

desa wisata Bunker Kaliadem, dan selain itu fokus penelitiannya sama-sama 

membahas mengenai proses partisipasi dan hasil partisipasi di desa wisata 

tersebut. Tetapi yang dijadikan sebagai pembedanya dari penelitian 
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Yudhiansyah Eka Saputra, “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Desa” (Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia 

 

 
18

Syahrul Syamsi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran 

Desa” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No.1 (2014) 
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sebelumnya adalah pengembangan desa desa wisata melalui Bunker 

Kaliadem, sementara dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini bentuk dari 

partisipasi masyarakat melalui desa wisata Bunker Kaliadem tidak ada 

hubungannya dengan program apapun selain itu dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan ini membahas mengenai partisipasi masyarakat melalui 

pengembangan desa wisata Bunker Kaliadem dan dampak yang dihasilkan 

dalam proses partisipasi masyarakat 

 

G. Kerangka Teori 

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Partipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” atau 

sebuah   pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Keith Davis, 

partisipasi ialah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sebetulnya 

partisipasi ialah suatu gejala demokrasi dimana setiap orang ikut serta 

dalam sebuah perencanaan dalam pelaksanaan dan juga ikut memiliki 

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat 

kewajibannya.  Partisipasi tersebut akan menjadi baik jika diri kita 

bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang ada. Partisipasi sendiri 

merupakan keterlibatan mental/pikiran  atau moral/perasaan di dalam 

situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 

kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta turut 

bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.  
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Sedangkan masyarakat sendiri merupakan salah satu bagian 

terpenting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan 

tercapainya sebuah tujuan nasional. Maka dari itu, di dalam diri 

masyarakat wajib tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya 

sehingga akan timbul suatu hasrat untuk turut serta dengan pemerintah 

dalam membangun negara. Salah satu bentuk upaya yang bisa 

dilakukan oleh seorang masyarakat adalah dengan keikutsertaan dalam 

berpartisipasi secara aktif di dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian 

partisipasi berarti ketersediaan seseorang untuk membantu keberhasilan 

setiap program sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh diri 

sendiri tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.  

Partisipasi masyarakat mampu tercipta apabila saling percaya 

dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-

lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Tentunya kondisi 

saling percaya dan pengertian tidak bisa tumbuh begitu saja, akan tetapi 

harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur 

antara pihak yang lebih tinggi dengan masyarakat. Masyarakat sendiri 

merupakan sekelompok manusia yang mampu bekerja sama sehingga 

mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan dapat berfikir tentang 

dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dalam batas tertentu.  

Maka dari itu partisipasi dapat tumbuh dengan sendirinya 

apabila segala kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat 

bagi kelangsungan hidup. Adapun faktor lainnya, partisipasi dapat 
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tumbuh jika adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, 

kebiasaan yang sama, maupun pergaulan hidup dalam bermasyarakat. 

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Menurut Taliziduhu Ndhara dalam buku Pengembangan 

Masyarakat Tinggal Landas sebagaimana dikutip oleh Sigit Nurdiyanto, 

mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu 

berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang 

tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Bentuk-bentuk 

partisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut:
19

 

a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai 

salah satu titik awal perubahan sosial. 

b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi 

tanggapan informasi, baik dalam artian menerima, mengiyakan, 

menerima dengan syarat, maupn dalam artian menolaknya. 

c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk 

pengambilan keputusan 

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan 

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan 

hasil pembangunan 

f. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan 

masyarakat dan menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan 
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 Sigit Nurdiyanto, Partisipoasi Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat Desa Wisata 

(Studi di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul). Skripsi, (Yogyakarta, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). Hlm. 21. 
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sesuai dengan perencanaan dan sejauh mana hasilnya dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan keikutsertaan 

seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam sebuah program 

pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok 

atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan 

yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan sebuah program 

pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis pasrtisipasinya. 

Menurut Abu Huraerah dalam buku yang berjudul 

Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi 

Pembangunan Berbasis Kerakyatan yang dikutip oleh Itba’ Muhammad 

Mahyana, bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya 

sumbangan yang diberikan oleh seseorang, kelompok atau masyarakat 

yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi:
20

 

a. Bentuk partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan pada 

saat pertemuan rapat. Oleh karena itu kehadiran seseorang 

dalam sebuah pertemuan akan sangat mempengaruhi bagi 

masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan 

sumbangsih pemikiran.  

b. Bentuk partisipasi tenaga, yang diberikan oleh partisipan dalam 

berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa guna 

                                                           
20
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Hidayatullah Jakarta, 2010). Hlm 10. 
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untuk memberikan pertolongan bagi orang lain, bentuk partisipsi 

ini dilakukan secara spontan atas dasar sukarela. 

c. Bentuk partisipasi harta benda, yang diberikan oleh partisipan 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti perbaikan ataau 

kegiatan pembangunan desa atau pertolongan bagi masyarakat 

berupa uang, barang, memberikan makanan atau minuman 

seadanya tanpa ada timbal balik (jasa), dan penyediaan sarana 

dan prasana atau fasilitas untuk kepentingan sebuah program. 

d. Bentuk partisipasi keterampilan atau kemahiran, yang dinerikan 

oleh partisipan kepada masyarakat untuk mendorong aneka 

ragam bentuk usaha dan kegiatan industri. Masyarakt yang 

memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam 

kegiatan berwirausaha untuk menciptakan sebuah lapangan 

kerja.  

e. Bentuk partisipasi sosial, yang diberikan oleh partisipan kepada 

masyarakat setempat guna sebagai tanda keguyuban bersama, 

misalnya seperti turut mengikuti kegiatan sosial, mendirikan 

koperasi, melakukan takziah, menghadiri kondangan dan bentuk 

kegiatan sosial lainnya. 

f. Bentuk partisipasi dalam bentuk memperlihatkan atau menyerap 

dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan 

maksud menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, 

mengiyakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat 
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dengan syarat. Meskipun hanya dengan bentuk mengiyakan itu 

merupakan pasrtisipasi yang harus dihargai.  

3. Partisipasi Pembangunan Di Desa Wisata 

Dalam membangun sebuah kawasan pariwisata terutama untuk 

pengembangan dan pengelolaannya harus melibatkan masyarakat untuk 

ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Secara umum, partisipasi 

masyarakat adalah sebuah keterlibatan masyarakat dalam memberikan 

kontribusi penting bagi upaya kesejahteraan dari awal perencanaan 

sampai dengan tahap evaluasi.
21

 Pembangunan yang partisipatif 

(participatory development) adalah proses yang melibatkan masyarakat 

secara aktif dalam seluruh keputusan subtansial yang berkenaan dengan 

kehidupan mereka. Dalam partisipasi siapapun dapat memainkan 

peranan secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupannya sendiri, 

mengambil peran dalam masyarakat serta menjadi lebih terlibat dalam 

kegiatan pembangunan.
22

 Selain itu, pastisipasi juga memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan 

masyarakat. 

 Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan  yang menawarkan 

keseluruhan suasana dan mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, 

memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, 
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atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai 

potensi untuk dikembangkannya dari berbagai komponen 

kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan dan minuman 

serta kebutuhan wisata lainnya. Akomodasi merupakan sebagian dari 

tempat tinggal para penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang 

atas konsep tempat tinggal penduduk.23 
Sedangkan atraksi merupakan 

seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik 

lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai 

partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, membatik dan lain 

sebagainya secara lebih spesifik.24 

 Dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah tempat wisata yang 

menawarkan tentang suasana desa dan mencerminkan keaslian desa, 

dan komponen yang termasuk di dalam desa wisata yaitu berupa atraksi 

dan akomodasi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan 

unsur-unsur yang memiliki atribut wisata secara terpadu, baik dari 

tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonominya, serta adat 

istiadat keseharian yang memiliki ciri khas arsitektur dalam tata ruang 

desa.  
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4.   Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

 Didalam kegiatan partisipasi tentunya terdapat berbagai faktor 

yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi dalam masyarakat dalam 

pelaksanaan suatu program, kemudian juga terdapat faktor-faktor yang 

mendukung suatu keberhasilan program dan ada juga faktor yang 

menghambat suatu keberhasilan program. Seperti faktor usia, 

terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. 

Menurut Angel  mengatakan bahwa partisipasi yang tumbuh di dalam 

masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 

a. Usia 

 Faktor usia tentunya menjadi faktor yang sangat 

mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan yang ada. Tentunya mereka dari kelompok usia 

yang menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan 

norma masyarakat yang lebih mantap, pastinya cenderung lebih 

banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang memiliki 

kelompok usia lainnya 

b. Jenis Kelamin 

 Pemberian label yang cukup dominan dalam kultur di 

berbagai bangsa mengatakan jika pada dasarnya tempat yang abadi 

untuk kaum perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam 

banyak masyarakat kaum perempuan tugas utamanya adalah 
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mengurus segala hal kegiatan rumah tangga, akan tetapi 

perkembangan zaman semakin modern dan semakin lama nilai 

peran perempuan tentunya sudah bergeser dengan adanya gerakan 

emansipasi dan tingkat pendidikan kaum perempuan yang semakin 

hari semakin baik. 

c. Pendidikan 

 Tingkat pendidikan tentunya juga menjadi salah satu syarat 

yang mutlak dalam kegiatan berpartisipasi. Pendidikan dianggap 

dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap 

lingkungannya. Dengan adanya tingkat pendidikan yang semakin 

baik maka kesejahteraaan masyarakat juga semakin terjamin. 

d. Pekerjaan dan penghasilan 

Kedua hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan satu sama 

lainnya karena pekerjaan seseorang akan menentukan beberapa 

penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan 

yang baik dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tentunya 

dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan masyarakat. Maka dari itu untuk berpartisipasi dalam 

suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan. 

e. Lamanya tinggal 

 Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 

berpengaruh pada tingkat partisipasi seseorang. Semakin lama ia 
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tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap 

lingkungannya cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang 

besar dalam setiap bentuk kegiatan lingkungan tersebut. 

 Sedangkan menurut Holil unsur-unsur dasar pastisipasi sosial juga 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah: 

a. Kepercayaan diri masyarakat 

b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat 

c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat 

d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki 

keadaan dan membangun atas kekuataan sendiri 

e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima 

dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat 

f. Kepentingan umum murni, setidaknya umum dalam lingkungan 

masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan 

kepentingan umum yang semu karena penunggangan oleh 

kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat 

g. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan 

h. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, 

kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat. 

5. Membangkitkan Partisipasi Masyarakat 

 Dalam penjelasan teori partisipasi Jim Ife & Frank Tesoriero 

mengemukakan bahwa program pemgembangan masyarakat harus 

mendorong pengakuan dan peningkatan hak maupun kewajiban untuk 
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berpartisipasi. Mendorong partisipasi merupakan bagian kritis dari 

proses pengembangan masyarkat. Kondisi mendorong partisipasi 

menururut Jim Ife & Frank Tesoriero adalah berikut: Pertama, orang 

yang akan ikut berpatisipasi, apabila mereka mengetahui tentang isu 

atau aktivitas tersebut sangat penting. Cara ini dapat secara efektif 

dicapai oleh masyarakat apabila telah mampu menentukan isu atau aksi, 

dan telah mendominasi tentang kepentingannya, bukan berasal dari 

orang luar yang memberikan mereka apa yang harus dilakukan. Kedua, 

orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Jika 

orang tersebut tidak percaya dengan aksi masyarakat yang dapat 

meberikan perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, akan kecil 

insentif untuk berpartisipasi. Pada kali ini tentunya perlu kita buktikan 

bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat 

perbedaan dan akan menghasilkan perubahan. Ketiga, berbagai bentuk 

partisipasi harus diakui dan dihargai. Keempat, orang harus bisa 

berpartisipasi dan didukung dalam kegiatan pertisipasinya. Hal tersebut 

tentunya sangat mengetahui akan isu-isu seperti keamanan waktu, 

lokasi kegiatan, dan lingkungan tempat kegiatan akan dilaksanakan 

sangat penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses 

berbasiskan masyarakat. 

 Dalam pengembangan masyarakat lokal di perdesaan, konsep 

partisipasi diartikan sebagai jaringan hubungan segitiga antara 

pemerintah daerah dan perusahaan dengan masyarakat. jaringan ini 
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merupakan manisfestasi hubungan egaliter bagi ketiga pilar 

pelaksanaan program yang mengarah kepada pembangunan 

kepercayaan, sehingga dapat dilakukan sinergi efektif terhadap program 

pemberdayaan masyarakat yang selama ini masih belum optimal 

dilaksanakan. Menurut Susanto, et al pola partisipasif berdasarkan pada 

asumsi bahwa hubungan yang dibangun harus bersifat egaliter dan 

berorientasi kelompok. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Desa Wisata Bunker Kaliadem Kec. 

Cangkringan Kab Sleman Yogyakarta. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian ini: 

a. Desa Wisata Bunker Kaliadem merupakan sebuah desa wisata 

yang memiliki aset yang sangat berharga. Dari aset tersebut 

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan dikelola menjadi 

sebuah desa wisata yang menarik untuk dikunjungi para 

wisatawan. Desa Wisata Bunker Kaliadem tentunya sangat 

berbeda dari desa wisata lainnya. Walaupun di daerah 

Cangkringan sendiri memiliki banyak desa wisata, tetapi banyak 

juga wisatawan yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri 

yang sangat tertarik untuk mengunjungi Bunker Kaliadem. Di 

dalam desa wisata tersebut juga menyediakan berbagai spot foto 
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yang unik bahkan juga menyediakan jasa penyewaan mobil jeep. 

Selain itu juga terdapat berbagai macam kafe yang tersedia di 

sepanjang jalan menuju tempat wisata tersebut.  

b. Ingin menjelaskan tentang adanya desa wisata Bunker Kaliadem 

yang berada di Kec. Cangkringan, selain itu penulis juga ingin 

menjelaskan tentang adanya partisipasi yang dibangun oleh 

masyarakat setempat untuk menciptakan desa yang berdaya 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada 

masyarakat. selain itu, pemanfaatan kembali desa wisata yang 

hampir tidak aktif lagi akibat erupsi gunung merapi yang 

menyerang pada tahun 2010 silam. Akhirnya para warga desa 

Cangkringan memiliki semangat gotong royong yang tinggi 

untuk menghidupkan kembali desa wisata Bunker Kaliadem. 

Dari peran, ide dan semangat yang mereka berikan untuk desa 

itu maka perlahan-lahan  akhirnya dapat mengubah 

kesejahteraan sosial masyarakat Cangkringan.  

2.  Jenis Penelitian 

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

desa wisata menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.  Pengertian 

kualitatif menurut Saryono adalah penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas 

atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, 

diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.  



29 

 

3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek disebut dengan informan. 

Sedangkan informan adalah orang yang faham betul mengenai apa yang 

akan di teliti oleh peneliti. Dengan adanya subjek penelitian, maka 

penulis akan memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Selain 

itu juga subjek penelitian dapat diartikan sebagai suatu sumber untuk 

mendapatkan keterangan penelitian. Kemudian dari adanya penelitian 

ini adapun subjek penelitian adalah mereka yang sudah cukup lama 

mengikuti kegiatan dan yang lebih faham mengenai Desa Wisata 

Bunker Kaliadem, sehingga nantinya dapat memberikan informasi yang 

lebih detail yang dibutuhkan kepada penulis. Adapun yang menjadi 

subjek penelitian antara lain: 

a. Ketua pengelola Desa Wisata Bunker Kaliadem 

b. Masyarakat yang ikut serta berperan atau berpartisipasi di Desa 

Wisata Bunker Kaliadem 

c. Pemerintah desa yang ikut berperan dalam membangunan Desa 

Wisata Kaliadem 

4. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah apa yang menjadi pokok perhatian dari 

suatu penelitian.
25

 Jadi, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian 

adalah partisipasi masyarakat melalui pengembangan desa wisata 

Bunker Kaliadem. Adapaun yang menjadi objek penelitian ini adalah 
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bentuk partisipasi dari masyarakat dan hasil partisipasi dalam 

pengembangan Desa Wisata Bunker Kaliadem. 

5. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purpose sampling, yaitu menggunakan kriteria berdasarkan 

pertimbangan khusus dalam pengambilan sample sebagai sumber data.  

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

informasi yang tepat, yaitu: 

a. Informan adalah orang yang terlibat secara langsung dalam 

kegiatan partisipasi untuk pengembangan desa wisata di tempat 

sendiri yaitu Bapak Sarji:
26

 

b. Seluruh masyarakat Desa Kepuharjo yang terlibat langsung 

didalam pelaksanaan Desa Wisata Bunker Kaliadem 

c. Masyarakat yang sudah cukup lama berpartisipasi pada kegiatan 

yang berada di Desa Wisata Bunker Kaliadem yaitu Bapak 

Ponimin dan Bapak Sarji 

d. Masyarakat asli yang berasal dari Desa Kepuharjo, Kecamatan 

Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yaitu Bapak Tulus 

6. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland bahwasanya data utama didalam 

sebuah penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya 

merupakan data tambahan seperti pengambilan dokumentasi dan lain-
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lainnya. Sumber data sendiri juga dibedakan menjadi 2 yaitu sumber 

data secara primer dan sekunder. Sumber data secara primer merupakan 

pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan observasi, 

wawancara, catatan lapangan serta penggunaan dokumen. Sumber data 

ini diperoleh secara langsung dengan teknik wawacara informan atau 

sumber secara langsung. Sumber data primer merupakan sumber data 

yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data
27

 

sedangkan sumber sekunder bisa didapatkan melalui dokumentasi, 

buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek 

dari penelitian. 

Sumber data yang akan di gali dalam penelitian ini disajikan di 

dalam tabel berikut: 

No 
Masalah yang 

diajukan 

Data yang dibutuhkan 

 
Metode 

pengumpulan data 

1. Bagaimana bentuk 

partisipasi masyarakat 

dalam peningkatan 

ekonomi melalui 

Desa Wisata Bunker 

Kaliadem 

a. Bentuk nyata: 

a. Bentuk partisipasi nyata 

misalnya berupa partisipasi 

uang, harta benda, tenaga 

dan keterampilan 

b. Bentuk tidak nyata: 

c. b. Bentuk partisipasi yang 

tidak nyata adalah partisipasi 

sebuah pikiran, partisipasi 

sosial, pengambilan 

keputusan dan partisipasi 

representatif 

Wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

2. Bagaimana hasil dari 

adanya partisipasi 

masyarakat melalui 

Desa Wisata Bunker 

Kaliadem dalam 

peningkatan ekonomi 

a. Mengurangi jumlah 

pengangguran yang 

berada di Desa 

Cangkringan 

b. meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

c. meningkatkan ekonomi 

masyarakat 

Wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 
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7. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menggali informasi dan data berupa faktor-faktor yang 

diperlukan untuk penelitian, penulis menggunakan motode 

pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian 

adalah: 

a. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung oleh peneliti dalam melihat fenomena-fenomena kajian 

objektif. Observasi digunakan bila berhubungan dengan perilaku 

manusia, gejala alam, proses kerja dan responden yang diteliti 

tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah 

observasi langsung, peneliti mengamati secara langsung terhadap 

objek yang diteliti tanpa adanya perantara. Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Bunker Kaliadem 

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 

desa wisata tersebut
28

 

b. Wawancara (Interview) 

 Wawancara dalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh 

pewancara kepada pihak responden secara tatap muka face to face 

untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh. Metode ini oleh peneliti digunakan untuk 

                                                           
 

28
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mewawancarai masyarakat tentang tingkat partisipasi yang telah 

diberikan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yang berada 

di Desa Wisata Bunker Kaliadem 
29

 

c. c.  Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai alat 

untuk mendapatkan data dengan melihat segala sesuatu yang  

berhubungan dengan pokok masalah antara lain: sumber 

dokumen, arsip-arsip dan catatan yang mengandung petunjuk 

tertentu yang berubungan dengan kepentingan penelitian yang 

dilakukan. Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara catatan, 

tulisan, rechording dan foto. Dokumentasi dilakukan sejak 

observasi lapangan sampai turun ke lokasi penelitian.
30

 

8.  Teknik  Validitas Data 

Kredibilitas data digunakan untuk membuktikan data yang 

diperoleh sesuai dengan sebenarnya. Cara memperoleh kredibilitas atau 

tingkat kepercayaan dalam penelitian yang di lakukan peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
31

 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
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sumber yang digunakan untuk menguji kreadibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Teknik 

triangulasi paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Denzim (1978) membedekan empat macam triangulasi sebagai 

teknik dalam pemeriksaan yang memanfaatkan penggunakan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti 

untuk menguji kreadibilitas data dengan menggunakan triangulasi 

metode sumber, yaitu: 

a) Membandingkan wawancara dengan pengamatan(observasi). 

Contohnya, pada proses ini peneliti mewancarai Bapak Raminto 

selaku warga setempat yang berperan dalam proses partisipasi 

pengembangan Desa Wisata Bunker Kaliadem, dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa Kepuharjo, hasil 

wawancara ini peneliti memperkuat dengan observasi yang ada di 

lapangan 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang 

tersedia 

9. Metode Analisis Data 

Data yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif 

menurut Miles dan Huberman. Terdapat 4 hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam analisis interaktif: 
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a. Penyajian Data 

Penyajian data atau yang bisa disebut dengan Data Display 

merupakan sebuah sekumpulan informan yang tersusun, yang 

kemudian memberi kemungkinan dalam menarik kesimpulan 

serta mengambil tindakan. Dalam proses penyajian data dilakukan 

setelah melaksanakan reduksi data, yang tujuannya 

mempersingkat hasil penemuan tersebut dalam bentuk tulisan. 

Proses ini mempunyai maksud supaya memudahkan dalam 

menggali data yang lebih jauh. Data yang nantinya kurang jelas 

akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti 

dalam mencari data pendukung lainnya guna melengkapi 

kekurangan tersebut yang tentu sejalan dengan tujuan dari 

penelitian. 

b. Reduksi Data(Data Reduction) 

Reduksi data adalah rangkuman, menyeleksi hal-hal yang 

pokok dan penting dari data yang diperoleh di lapangan. 

Direduksi berarti memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data, 

menajamkan data, menggolongkan, mengarahkan serta 

membuang bagian yang tidak perlu dan mengorganisir data 

menjadi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya nanti dapat 

diambil kesimpulannya. Dalam reduksi data juga berkaitan 

dengan proses dalam pemilihan serta penyederhanaan data 
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temuan pada saat proses penelitian dilakukan. Dalam melakukan 

penelitian pasti akan menghasilkan data yang sangat banyak, dan 

hal tersebut berakibat sulitnya dalam menghimpun data dan 

secara keseluruhan, maka dari itu diperlukan adanya reduksi atau 

meringkas data agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan 

penelitian.
32

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan data temuan di lapangan berupa sebuah 

gambaran dari objek penelitian yang belum jelas. Dalam menarik 

kesimpulan yaitu membuat proposal yang mana hal tersebut 

terkait dengan prinsip logika dan kemudian mengkajinya dengan 

jelas kemudian dapat dijadikan kesimpulan tetap. Namun, jika 

dalam penyajian data masih belum adanya dukungan oleh temuan 

yang kuat, maka sebuah kesimpulan hanya bersifat sementara dan 

akan berkembang  setelah terkumpul secara akurat. 

Temuan ini dapat diangkat sebagai temuan peneliti yang 

valid dan berbeda dengan temuan-temuan yang dari sebelumnya. 

Kemungkinan temuan ini juga bisa berkembang bila ditemukan 

bukti-bukti yang kuat dan mendukung dalam pengumpulan data 

berikutnya.
33
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data 

yang sudah diperoleh pada umumnya berbentuk gambar-gambar, 

kata-kata atau kalimat dimana dengan analisis deskriptif ini 

peneliti berusaha memaparkan tentang hasil penelitian sesuai 

dengan data dari hasil yang dikumpulkan. 

 

10.  Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika pembahasan ini peneliti akan menguraikan 

apa saja yang akan direncanakan dalam penelitian skripsi ini. 

Pada bagian BAB I, membahas tentang pendahuluan yang 

menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Pada bagian BAB II, membahas tentang gambaran umum Desa 

Kepuharjo seperti telak geografis, luas wilayah, sejarah Desa 

Kepuharjo, struktur kepengurusan, potensi dan program kegiatan desa, 

serta infrastruktur pendukung desa wisata. 

Pada bagian BAB III, membahas tentang bentuk partisipasi 

masyarakat dan hasil yang muncul dari adanya partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan desa wisata Bunker Kaliadem, Kecamatan 

Cangkringan, Kabupaten Sleman. 
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Pada bagian BAB IV, merupakan bab penutup yang berisi 

tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan berisikan mengenai 

saran-saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Bunker 

Kaliadem ada beberapa bentuk antara lain: 

a. Partisipasi buah pikiran, partisipasi buah pikiran adalah bentuk 

partisipasi beberapa ide, pendapat baik dalam menyusun sebuah 

program maupun untuk memperlancar pelaksanaan sebuah 

program. Bentuk partisipasi buah pikiran tersebut seperti agenda 

rapat rutinan setiap 1 bulan sekali oleh pengurus desa wisara 

Bunker Kaliadem dengan bentuk sebuah pemikiran, ide, gagasan, 

masukan dari masyarakat kemudian dan diskusi secara bersama. 

b. Partisipasi tenaga, merupakan bentuk partisipasi dalam berbagai 

kegiatan perbaikan pembangunan desa, pertolongan bagi warga, 

partisipasi spontan atas dasar sukarela. Bentuk partisipasi tenaga 

tersebut seperti kegiatan kerja bakti membersihkan area tempat 

wisata, pembuatan lahan parkir, pembuatan kamar mandi, 

pembuatan spot selfie dan pembangunan akses jalan masuk menuju 

desa wisata serta perbaikan sekretariat di desa wisata. 

105 
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c. Partisipasi harta benda. Partisipasi harta benda merupakan bentuk 

partisipasi yang diberikan masyarakat dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi 

masyarakat berupa uang, barang, memberikan makanan dan 

minuman seadanya tanpa ada timbal balik(jasa), dan penyediaan 

sarana atau fasilitas untuk kepentingan program. Bentuk partisipasi 

harta benda di sini sebagaian besar dalam bentuk barang. Bentuk 

partisipasi uang di desa wisata sudah mendapatkan bantuan dana 

dari PNPM Mandiri sehingga masyarakt tidak perlu mengeluarkan 

banyak uang. Partisipasi harta benda di sini lebih ke bantuan 

sukarela dari masyarakat berupa makanan, penyediaan 

perlengkapan ketika ada kegiatan sukarela. 

d. Partisipasi keterampilan. Partisipasi keterampilan adalah bentuk 

partisipasi yang diberikan masyarakat untuk mendorong aneka 

ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki 

keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha 

untuk menciptakan lapangan kerja. Bentuk partisipasi keterampilan 

disini seperti membuat kerajinan tas dari rotan dan membuat cobek 

dari batu kali. Kemudian adapula keterampilan merangkai bunga 

edelweis(bouquet), sekaligus memberikan tambahan warna 

menggunakan pewarna kertas yang tujuannya supaya menarik daya 

pembeli. 
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e. Partisipasi sosial. Pasrtisipasi sosial merupakan bentuk partisipasi 

yang diberikan masyarakat sebagai tanda keguyuban, misalnya 

mengikuti kegiatan sosial seperti arisan, koperasi, takziah, 

kondangan dan kegiatan sosial lainnya. Bentuk pastisipasi sosial di 

Desa Wisata Bunker Kaliadem ketika ada masyarakat yang sedang 

membutuhkan bantuan, maka perlengkapan di desa tersebut dapat 

digunakan secara Cuma-cuma. Selain itu ketika ada masyarakat 

yang sedang sakit pengurus desa wisata dengan sukarela bersama-

sama masyarakat lainnya akan menjenguk masyarakat tersebut. 

2. Hasil partisipasi masyarakat bagi Desa Wisata Bunker Kaliadem antara 

lain: 

Hasil nilai jual bagi desa wisata yaitu desa wisata menjadi semakin 

ramai pengunjung, tamu yang datang ke desa wisata tersebut semakin 

banyak sehingga saat ini desa wisata Bunker Kaliadem semakin maju, 

berkembang dan terkenal. Infrastruktur pendukung semakin bagus 

dengan adanya perbaikan-perbaikan fasilitas desa wisata, yang awalnya 

belum memiliki tempat sekretariat yang menetap karena masih 

menumpang di salah satu rumah tokoh masyarakat, kamar mandi umum, 

kios-kios tempat jualan makanan dan minuman, untuk saat ini desa 

wisata tersebut sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Selain itu tradisi 

seperti kegiatan gamelan juga selalu dilestarikan oleh masyarakat 

setempat setiap 2 minggu sekali dan dilaksanakan setiap rabu pon. 

Tujuan dari pemanfaatan kembali kesenian tradisional adalah supaya 
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menjadi daya tarik desa wisata dengan cara mengikutsertakan kesenian 

dalam kegiatan desa wisata. 

 Selain itu dengan adanya bantuan dari desa wisata untuk 

membangun akses jalan, sehingga masyarakat setempat merasa 

diringankan dalam hal pendanaan, menambah pengalaman bagi 

masyarakat karena mendapatkan informasi dari berbagai pihak, serta 

menjadikan lapangan kerja bagi masyarakat yang masih menganggur 

seperti menjadi pemandu wisata ketika ada pengunjung yang darang 

dengan cara membeli paket wisata yang telah disediakan. Kemudian 

banyak sekali masyarakat dari berbagai desa yang berjualan di area 

tersebut, dan ada juga masyarakat yang menjadi supir jeep di desa wisata 

Bunker Kaliadem sehingga  kegiatan tersebut dapat meminimalisir 

jumlah pengangguran yang ada. 

 Awalnya Bunker Kaliadem ini tidak banyak dikunjungi oleh 

pengunjung, karena yang diketahui oleh masyarakat luar bunker ini 

sebagai tempat persembunyian masyarakat jika gunung merapi 

mengalami erupsi, tetapi ada sebagian juga masyarakat yang mendatangi 

bunker untuk kegiatan seperti berkemah maupun sekedar menikmati 

suasana pegunungan. Setelah erupsi tahun 2010 akhirnya perlahan-lahan 

masyarakat Desa Cangkringan berbondong-bondong untuk mengaktifkan 

kembali bunker tersebut. Dalam pengaktifan kembali fungsi bunker 

untuk dijadikannya desa wisata tentunya tidak lepas dari partisipasi yang 

diberikan oleh masyarakat. Tentunya partisipasi masyarakat sangatlah 
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penting untuk kemajuan sebuah desa wisata. Partisipasi yang diberikan 

juga bermacam-macam bentuknya seperti partisipasi buah pikiran, 

partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan 

partisipasi sosial. 

 Setelah mengetahui apa saja partisipasi yang diberikan masyarakat 

kepada Desa Wisata Bunker Kaliadem tentunya akan memiliki hasil dari 

bentuk partisipasi tersebut seperti: 

a. Mengurangi jumlah pengangguran yang berada di Desa Cangkringan 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. meningkatkan ekonomi masyarakat. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi 

masyarakat dan hasil yang muncul dari adanya partisipasi masyarakat 

bagi desa wisata dan bagi masyarakat sendiri, maka saran dari peneliti 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik, namun 

hendaknya ditingkatkan kembali keaktifan pengurus yang lain 

terlebih kepada yang lebih muda untuk proses pengembangan Desa 

Wisata Bunker Kaliadem. 

b. Dalam hal pencatatan seperti daftar pengunjung, jenis paket foto, 

jenis paket wisata beserta jasa pemandu dan jenis tour  yang 

menggunakan mobil jeep yang disediakan lebih dirapikan lagi, 
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untuk mempermudah pengarsipan desa wisata dan kelengkapan 

apabila mengikuti festival atau perlombaan desa wisata, serta 

sebagai salah satu panduan pengunjung ketika ingin melakukan 

kegiatan di desa wisata tersebut. 

c. Pemberian plakat/plang Desa Wisata Bunker Kaliadem di awal 

masuk desa guna memudahkan pengunjung dalam mencari lokasi 

serta memudahkan dalam hal promosi desa wisata. 

d. Media promosi desa wisata hendaknya tidak hanya dilakukan dari 

mulut ke mulut saja tetapi penggunaan sosial media sebaiknya 

mulai diperbaiki kembali dan diaktifkan kembali. Karena internet 

merupakan salah satu media promosi yang sangat besar 

berpengaruh dalam pengembangan desa wisata. 

e. Pengurus desa juga harus pandai merangkul kembali terhadap 

pemuda yang berada di desa setempat, karena jumlah pemuda yang 

ada di desa tersebut bisa dibilang cukup banyak hanya saja 

pemduanya tidak mau aktif kembali karena ketua pengurus desa 

wisata kurang akrab kepada pemuda 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan untuk Mengungkap Bentuk Bentuk Partisipasi 

Masyarakat 

a. Pertanyaan untuk pamong Desa Cangkringan 

Pamong desa Cangkringan yang di maksud di sini adalah Sekretaris Desa 

Kinahrejo yang direkomendasikan oleh Lurah Desa Kinahrejo yang 

berkompenten dalam masalah penelitian ini. 

1. Bagaimana proses penurunan SK dari Bupati Sleman tentang 

perencanangan desa wisata Bunker Kaliadem 

2. Bagaimana proses penyebaran informasi tersebut kepada warga? 

3. Informasi apa saja yang anda berikan terkait dengan SK pencanangan 

desa wisata Bunker Kaliadem? 

4. Bagaimana harapan anda sebagai pamong desa terhadap desa wisata 

yang berada di daerah anda? 

5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dari pihak kelurahan bagi 

pengembangan desa wisata Bunker Kaliadem di Cangkringan? 

b. Pertanyaan untuk warga dan pemuda 

Warga yang dimaksud adalah tokoh masyarakat yang tahu mengenai seluk 

beluk desa wisata Bunker Kaliadem di desa Kinahrejo. Sedangkan pemuda 

yang dijadikan informan adalah Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Desa  

1. Apa yang anda ketahui tentang Desa Wisata Bunker Kaliadem? 

2. Dari mana anda mengetahui tentang hal itu? 

114 
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3. Apa harapan anda tentang perencanangan Desa Wisata Bunker 

Kaliadem sebagai desa wisata? 

4. Bagaimana solidaritas atau hubungan masyarakat desa Kepuharjo antar 

masyarakat lainnya? 

5. Bagaimana tanggapan anda terhadap ide atau gagasan pembentukan 

atau pengembangan Desa Wisata Bunker Kaliadem di Desa 

Kepuharjo? 

6. Apa saja bentuk pastisipasi yang telah anda berikan dalam 

pengembangan Desa Wisata Bunker Kaliadem? 

7. Siapa saja masyarakat yang telah ikut serta dalam proses 

pengembangan desa wisata tersebut? 

8. Apakah di desa Kepuharjo memiliki kegiatan sosial lainnya yang dapat 

membangkitkan semangat masyarakat dan meningkatkan ekonomi? 

9. Apakah desa Kepuharjo terjalin komunikasi yang baik antara 

pemerintah desa, pengurus dan masyarakat terkait pengembang desa 

wisata?  

10.  Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat dengan adanya desa 

wisata Bunker Kaliadem? 

11.  Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata 

di Desa Kepuharjo? 

12.  Apakah dalam pengembangan desa wisata melibatkan pihak swasta, 

alasannya? 
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13. Dengan adanya Desa Wisata Bunker Kaliadem, apakah mampu 

mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang berada 

di desa Kepuharjo? 

14.  Apakah semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan 

desa wisata di Bunker Kaliadem? 

15.  Apakah kontribusi masyarakat dalam pengembangan desa wisata 

cukup membantu? 

16.  Apakah yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

pengembangan desa wisata? 

17.  Bagaiman bentuk-bentuk kegiatan pasrtisipasi masyarakat dalam 

pengembang desa wisata? 

18. Bagaimana bentuk hasil dari partisipasi yang diberikan oleh 

masyarakat Kepuharjo terhadap Desa Wisata Bunker Kaliadem? 

19.  Apakah ada masalah-masalah atau kendala dalam pengembang desa 

wisata? 
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1. SD Muhammadiyah Demangan 

2. SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta 

3. SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

 

C. Pengalaman Organisasi 

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

2. Himpunan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam(HMPS) 

mailto:ikafebri08630@gmail.com
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