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ABSTRAK 
 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh dalam peningkatan Produk Domestik 

Bruto (PDB) Nasional, hal ini ditandai dengan meningkatnya PDB Nasional, dan peningkatan jumlah tenaga 

kerja. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di setiap daerah. Konsep 

pembangunan pariwisata yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah adalah pariwisata berbasis 

masyarakat atau dikenal dengan  Community Based Tourism (CBT). Salah satu desa wisata yang menerapkan 

konsep tersebut adalah Desa Candirejo, Magelang dengan menawarkan berbagai daya tarik wisata alam. 

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Candirejo tidak terlepas dari keterlibatan pihak-

pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan stakeholder. Bagian dari masyarakat yang secara aktif dalam 

pengembangan desa wisata disebut local leader/local champion. Dalam penelitian ini akan dikaji peran local 

champion dalam pengembanngan pariwisata berbasis masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana dalam hal pengumpulan data 

akan dilakukan hubungan secara langsung dengan orang-orang terkait yang dapat memberikan informasi 

melalui wawancara mendalam (in depth interview) sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun. Dalam 

penentuan sampel penelitian metode snowballing dianggap sebagai metode yang sesuai, karena sampel yang 

akan digunakan adalah masyarakat/pihak yang benar-benar dinilai memiliki pengetahuan lebih terhadap objek 

yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ada 2 yaitu:  1) pengumpulan data primer, 

dengan melakukan observasi dan wawancara; 2) pengumpulan data sekunder, yaitu dengan melakukan kajian 

literatur, telaah dokumen. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran Local Champion pada pengembangan pariwisata berbasis 

komunitas di Desa Wisata Candrejo terdiri dari 4 bentuk peran yaitu sebagai motivator, mobilisator, mediator, 

dan fasilitator . Peran Local Champion pada desa wisata yang menerapkan community of development  tampak 

pada pengembangan sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki 

desa dimanfaatkan menjadi daya tarik wisata seperti Bukit Menoreh, Watu Kendil, dan Sunagi Progo. Sementara 

masyarakat diberdayakan untuk mengelola sumberdaya alam, budaya, dan aktifitas sosial sehari-hari. 

Masyarakat dituntut sebagai pelaku usaha dan menciptakan usaha baru guna meningkatkan perekonomian. Desa 

Wisata Candirejo berpotensi sebagai pariwisata yang berkelanjutan (sustainale tourism). Dengan adanya 

kegiatan wisata, perekonomian masyarakat meningkat, interaksi sosial semakin erat, serta lingkungan semakin 

terjaga, sekaligus melestarikan budaya.  

 

Keywords : Community Based Tourism (CBT), Desa Wisata, Peran, Local Champion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata mulai diperhatikan sebagai salah satu sektor yang  menjanjikan bagi perkembangan 

wilayah mulai dari nasional sampai global. Sektor ini merupakan salah satu aspek dalam 

pembangunan, untuk meningkatkan pendapatan daerah/negara yang secara tidak langsung akan 

berdampak positif bagi pembangunan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian 

Pariwisata tahun 2015, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional meningkat sebesar 4,25% 

dengan peningkatan devisa mencapai US$ 11,9 Miliar dan tenaga kerja pariwisata sebanyak  12,16 juta 

orang. Kondisi ini juga diiringi dengan jumlah wisatawan mancanegara yang terus bertambah sebanyak 

10,4 juta perjalanan. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menjadi pusat perhatian para wisatawan 

mancanegara. Dalam situsnya WAYN (where are you now), Jerome Tauz (2016) menyatakan bahwa 

Indonesia mendapat poling terbanyak sehingga menjadi salah satu diantara 7 negara dengan destinasi 

terbaik di dunia. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai penghargaan World Halal Tourism Awards 

(WHTA) semakin menguatkan Indonesia akan pencapaian-pencapaian yang akan datang (Yahya, 2016).  

Prestasi itu didukung oleh kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam, manusia maupun budaya. 

Kekayan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai modal bagi sektor pariwisata.  

Tahun 2009, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan konsep desa wisata 

untuk mengurangi kemiskinan. Program ini diterapkan di desa-desa miskin yang memiliki potensi 

atraksi wisata, dekat dengan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), maupun pendukung pariwisata. 

Selain untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata, juga mendorong adanya 

pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan desa. Adapun pendekatan yang 

diterapkan diantaranya melalui pengembangan paiwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, 

partisipatif, keswadayaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Masyarakat diberdayakan agar 

mampu berperan sebagai subyek pembangunan yang secara mandiri mengelola dana bantuan untuk 

pembangunan desa wisata setempat. Dalam hal ini masyarakat juga memiliki kewenangan untuk ikut 

berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan (menggali dan menciptakan atraksi/objek wisata),   
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pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, guna mengembangkan desa wisata yang ada di 

desanya. Di Indonesia, pengembangan pariwisata tertuang dan diatur dalam Peraturan Pemerintah  

Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. 

Konsep Community Based Tourism (CBT) banyak diterapkan di pedesaan yang memiiki 

keunikan dan karakteristik khusus untuk menjadi destinasi wisata, antara lain : lingkungan yang masih 

alami, budaya dan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, makanan khas, kesenian daerah 

yang unik, serta sistem pertanian dan kekerabatan, yang dikemas dalam sebuah bentuk destinasi wiata 

yang disebut Desa Wisata. Faktor lain yang mampu menunjang keberhasilan suatu Desa Wisata yaitu 

kelengkapan fasilitas yang ada seperti penginapan (Homestay), tempat makan dapat berupa restoran/ 

warung makan, dan tempat untuk beraktivitas di alam (mencakup pertanian, rafting, berkebun, hiking, 

dan atraksi wisata lainnya). Dalam hal ini wisatawan akan diajak untuk hidup sebagaimana masyarakat 

setempat, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan.  

Community Based Tourism merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan 

mutu perekonomian masyarakat, namun bagaimana CBT itu tumbuh dan diterapkan di suatu desa 

wisata membutuhkan proses, dan dengan pendekatan kepada masyarakatnya. Seperti yang katakan 

Hosland, dkk (1953) dalam teori S-O-R, perubahan perilaku perorangan atau sekelompok masyarakat 

dipengaruhi komunikasi (gaya berbicara), dan kepemimpinan, yang pada hakekatnya perubahan 

perilaku masyarakat itu sama dengan proses belajar.  

Salah satu desa wisata yang menerapkan konsep Community Based Tourism (CBT) adalah 

Desa Wisata Candirejo yang berada di kawasan Magelang. Desa wisata tersebut menawarkan berbagai 

jenis wisata, seperti wisata alam, wisata pendidikan, wisata olahraga seperti hiking, tracking, rafting, 

pemandangan alam, serta mempelajari budaya yang ada di desa tersebut. Segala jenis atraksi wisata 

yang ada di desa wisata ini dikelola sendiri oleh masyarakat seperti pemilik homestay, pemilik perahu 

boot, serta kepemilikan alat music dan yang memerankan atraksi wisata dilakukan sendiri oleh 

masyarakat local, singkatnya keseluruhan kegiatan wisata yang berlangsung di Desa Wisata Candirejo 

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dilaksanakan sendiri oleh 

masyarakat. Daya tarik wisata yang dimiliki oleh desa ini telah banyak menarik perhatian wisatawan 

baik domestik maupun mancanegara, dari data yang didapatkan bahwa jumlah wisatawan yang 

berkunjung setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun terbentuknya desa ini yaitu tahun 

2003 hingga saat ini. Hal ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk memperoleh 

keuntungan dengan cara melakukan/membuat usaha yang mampu mendatangkan keuntungan. Di 
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dalam proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, tentu banyak pihak yang terlibat baik 

secara langsung maupun tidak langsung, baik terlibat dalam bantuan finansial maupun bantuan tenaga.  

Di beberapa penelitian yang membahas mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), local 

champion merupakan aktor kunci yang memiliki pengaruh besar. Salah satu penelitian yang dilakukan 

oleh ecoplan international, inc (2005) mengemukakan bahwa local champion memainkan peran yang 

sangat penting dalam memulai dan mempertahankan proses, mempertahankan komitmen, dan sumber 

daya serta memastikan bahwa perencanaan terbuka bagi para pemangku kepentingan di wilayah. 

Dimana kapasitas seorang local champion dibangun sedikit demi sedikit melalui keterlibatan mereka 

dalam semua tahap pengembangan suatu daerah. Kapasitas Local champion dalam menjalankan 

perannya dapat diukur dengan pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan perilaku (attitude). Hal 

menarik dari local champion adalah kunci sukses yang dijual merupakan potensi yang dimiliki 

masyarakat dan hasilnya juga akan diserahkan kepada masyarakat.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Keindahan alam dan budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Candirejo mendukung 

perkembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu menjadi pemasok devisa utama. Wisatawan 

yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan 

negara dan masyarakat di sekitar objek wisata. Desa Wisata Candirejo merupakan salah satu objek 

wisata yang menerapkan konsep partisipasi masayarakat atau lebih dikenal dengan istilah Community 

Based Tourism (CBT), dimana segala bentuk kegiatan wisata dikelola oleh masyarakat mulai dari 

membentuk, mengelola, promosi desa wisatanya, dan dalam penyediaan jasa wisata. Konsep 

Community Based Tourism (CBT) tersebut memberikan peluang besar kepada masyarakat lokal yang 

bertempat tinggal di sekitar objek wisata untuk melakukan berbagai usaha, sehingga tidak sedikit 

masyarakat yang membuang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan menciptakan 

atraksi wisata seperti tarian tradisional, menyajikan makanan khas daerah, menyediakan sarana 

transportasi seperti kuda/dokar, jeep, sepeda, perahu boot dan lain sebagainya. Pengembangan desa 

pariwisata yang berbasis masyarakat di Desa Wisata Candirejo tidak terlepas dari peran local leader / 

local champion sebagai actor kunci. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui  

peran local champion dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat / Community Based 

Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo, Magelang, melalui pertanyaan penelitian (research 

question) sebagai berikut: “Bagaimana peran local champion dalam pengembangan Community Based 

Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo, Magelang?” 
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1.3  Tujuan dan Sasaran 

1.3.1  Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran local champion dalam 

pengembangan Community Based Tourism (CBT) 

 

1.3.2  Sasaran 

Sasaran penelitian untuk mencapai tujuan adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik Desa Wisata di Desa Wisata Candirejo 

2. Mengidentifikasi karakteristik Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata 

Candirejo 

3. Mengidentifikasi para pelaku pariwisata Desa Wisata Candirejo 

4. Analisis peran local champion dalam pengembangan Community Based Tourism (CBT) 

pada Desa Wisata Candirejo 

 

1.4  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam studi ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup materi dan 

ruang lingkup wilayah studi. 

 

1.4.1  Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah kawasan Desa Candirejo, 

dengan beberapa pertimbangan seperti: 

1. Desa Wisata Candirejo merupakan salah satu desa wisata ungulan di Jawa Tengah 

2. Kawasan Desa Wisata Candirejo merupakan desa wisata dengan kunjungan wisatawan 

mancanegara lebih banyak dibandingkan wisatawan domestik 

3. Kawasan Desa Wisata menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam mengelola 

pariwisatanya. 
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1.4.2  Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian untuk mengetahui peran pengusaha 

lokal dalam pengembangan CBT di Desa Wisata Candirejo, antara lain: 

1. Karakteristik Desa Candirejo meliputi gambaran umum dan kondisi fisik Desa Candirejo; 

2. Karakteristik masyarakat lokal meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata 

pencaharian, dan tingkat pendapatan; 

3. Jenis usaha yang terdapat di Desa Wisata guna menunjang kegiatan wisata 

4. Karakteristik penunjang kegiatan wisata seperti, akomodasi, transportasi dan sebagainya. 

5. Peran local champion dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo. 

 

 

Sumber: Koperasi Desa Wisata 

 
Gambar 1.1 

Peta Administrasi Desa Wisata Candirejo  
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis 

maupun praktisnya di lapangan. Berikut manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini:  

 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis khususnya kepada ilmu  

perencanaan wilayah dan kota, khususnya sektor pariwisata, yaitu dalam peran masyarakat (local 

champion) pada pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Penelitian ini juga dapat 

menghasilkan teori atau konsep mengenai bentuk peran Local Champion yang mampu mendorong 

keberhasilan pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki 

keadaan ekonomi masyarakat Desa Wisata Candirejo. Hasil ini dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk perencanaan dan pengembangan pariwisata di desa-desa wisata lain maupun desa yang 

memiliki/berencana untuk mengembangkan potensi wisatanya.  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembaca untuk memahami 

peran local champion  dalam pengembangan desa wisata, baik dalam sejarah pembentukan, 

pengelolaan, bahkan sampai pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa Wisata Candirejo. Adapun 

manfaat praktis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui sejarah terbentuknya Desa Wisata Candirejo 

2. Mengetahui sistem pengelolaan Desa Wisata Candirejo 

3. Mengetahui bentuk Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo 

4. Mengetahui pelaku pariwisata yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo 

5. Mengetahui peran local champion dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo 
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1.6  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.7  Posisi Penelitian 

Penelitian ini dalam kerangka ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota berada pada disiplin Ilmu 

Pariwisata yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan sektor pariwisata seperti bentuk 

pariwisata, komponen pariwisata, dan lain sebagainya. Community Based Tourism (CBT) merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang 

pariwisata. CBT ini biasanya diterapkan pada Desa wisata yang termasuk dalam wisata alam dan 

budaya. Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran masyarakat dalam dalam pengembangan 

Community Based Tourism (CBT) khususnya kader-kader lokal (local champion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 1.3 

Posisi Peneliti Dalam Penelitian 
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1.8  Metode Penelitian 

1.8.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Local Champion dalam pengembangan 

Community Based Tourism, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Pemilihan metode ini didasarkan pada objek yang diteliti yaitu manusia dalam hal ini adalah 

masyarakat Desa Wisata Candirejo, serta data yang akan dikumpulkan berupa data yang secara 

mendalam mendeskripsikan orang (masyarakat). Informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan 

wawancara. Narasumber dalam penelitian ini tidak berjumlah banyak. Pihak-piahk yang dinilai 

memiliki pemahaman terhadap objek penelitian yang dimintai informasi untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Hasil penelitian yang berjudul ”Peran Local Champion dalam Pengembangan Desa Wisata 

Candirejo Kabupaten Magelang” nantinya berupa lesson learned peran local champion untuk 

mewujudkan desa wisata yag berhasil memberdayakan masyarakat dalam sector pariwsata. 

 Dalam hal mengumpulkan data peneliti akan melakukan hubungan langsung dengan orang-

orang yang terkait yang dapat memberikan informasi terkait penelitian melalui wawancara mendalam 

(depth interview). Dasar-dasar teori akan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mempermudah 

peneliti dalam melakukan analisis. 

 

1.8.2  Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian, dimana objek penelitian untuk penelitian ini adalah masyarakat Desa Wisata Candirejo yang 

dinilai memiliki pemahaman terhadap obyek yang diteliti. 

1.8.2.1 Teknik Pengumpulan Data Primer 

a. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara yaitu mendapatkan informasi 

dengan cara menanyakan langsung kepada responden (Singarimbun,192:1989). Pada penelitian 

kualitatif ini, wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview)  dengan 

menggunakan snowballing sampling method untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dan terbuka sehingga dapat diketahui informasi-informasi apa saja yang dapat 

digunakan untuk penyelesaian penelitian ini. Kegiatan wawancara menggunakan alat bantu 

tape recorder. 
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Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 1.4 

Tahapan Penentuan Informan Menggunakan Metode Snowballing 

 

Skema di atas merupakan gambaran alur yang akan dilakukan dalam kegiatan wawancara, dimana 

informan (narasumber) bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan penelitian yang disesuaikan 

dengan kondisi tempat penelitian. Pada saat dilapangan, peneliti melakukan wawancara pertama 

kepada pihak pemerintah desa yaitu dengan Bapak Supadi yang menjabat sebagai sekretaris Desa 

Candirejo, dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan pihak/orang yang merupakan aktor inti 
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dalam pengembangan desa wisata, kemudian beliau menyebut beberapa nama diantaranya adalah Pak 

Slamet, Pak Teguh, Pak Singgih dan Pak Tatak, serta kepala dusun yang merupakan ketua pokja dusun. 

Kemudian wawancara kedua dilakukan dengan pihak pengelola desa wisata (koperasi) yaitu Mas 

Ersyid selaku Sekretaris, dengan beberapa pertanyaan yang sama, beliau juga meyebut nama-nama 

diatas. Untuk membuktikan kevalidan jawaban dari kedua responden, maka peneliti melakukan 

sejumlah wawancara dengan masyarakat yang juga sebagai pelaku wisata di Desa Wisata Candirejo. 

Jawaban yang diperoleh tidak jauh dari jawaban Pak Supadi dan Mas Ersyid, namun untuk memastikan 

apakah jawaban atau nama-nama yang disebutkan oleh para responden sebelumnya benar atau tidak 

maka penulis mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah desa dan pihak koperasi. Adapun pertanyaan 

yang diberikan penulis kepada responden adalah, ”Siapakah tokoh/pihak yang memiliki peran penting 

dalam pengembangan desa wisata, terhitung mulai pembentukan hingga evaluasi, dan bagaimana 

mereka bekerja demi keberlanjutan kegiatan wisata di Desa Wisata Candirejo?”. Dari hasil wawancara 

tersebut terdapat 4 nama yang selalu muncul sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi 

aktor kunci/local leader/ local champion sebanyak 4 orang yakni: Pak Slamet Sugiyanto, Pak Tatak 

Sariawan, Pak Teguh, dan Pak Singgih Muliyanto.  

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung 

terjun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di lokasi penelitian. Hasil dari observasi di 

dokumentasikan berupa gambar, peta dan gambar. Adapun obyek observasi antara lain obyek wisata, 

akomodasi, penyedia layanan wisata, sarana transportasi, serta lembaga yang ada. Pengumpulan data 

dengan observasi membutuhkan kamera sebagai alat bantu. 

 

1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumbernya langsung melainkan dari 

buku, surat kabar, internet, televisi, maupun sumber lainnya yang meliputi: 

 Kajian Literatur 

Kajian literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji literatur yang terkait 

dengan penelitian yang sedang dilakukan, dengan cara menemukakn penelitian-penelitian yang 

hampir sama dengan tujuan memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini juga 

berfungsi untuk membantu peneliti dalam memperoleh dasar0dasar teoritis dan memperluas 
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wawasan mengenai fenomena yang terjadi di wilayah lain terkait dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen merupakan suatu kegiatan pengumpulan data secara sekunder yang dilakukan 

dengan menelaah lebih lanjut suatu data informasi yang ada pada suatu dokumen. Data dapat 

berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Biasanya data ini diperoleh dari dokumen seperti 

monografi desa, Peraturan Desa, RTRW Kabupaten, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

Gambar 1.5 

Metode Pengumpulan Data 

 

1.9 Kebutuhan Data 

Data merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian. Analisa dapat dilakukan 

apabila data yang dibutuhkan telah diperoleh. Guna memudahan pencarian data maka daftar kebutuhan 

data perlu disusun secara terperinci. Berikut adalah kebutuhan data untuk penelitian peran Local 

Champion : 
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Tabel I.1 

Tabel Kebutuhan Data 

 

No Variabel Data 
Bentuk 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Sumber 

Data 

1 Mengidentifikasi karakteristik Community Based Tourism 

  

Bentuk 

Community 

Based Tourism 

Status masyarakat dalam CBT Teks Wawancara 

Pengelola 

Desa Wisata 

Donor dalam CBT Teks Wawancara 

Inisiator dalam pembentukan desa wisata Teks Wawancara 

Waktu pelaksanaan Desa Wisata Teks Wawancara 

Tujuan pengadaan desa wisata Teks Wawancara 

Side effect/impact Teks Wawancara 

Status lembaga/perusahaan yang terlibat 

dalam pembentukan CBT 
Teks Wawancara 

2 Mengidentifikasi karakteristik Desa Wisata 

  

Atraksi Wisata  

Pengelola atraksi wisata alam Teks Wawancara 

Pengelola 

Desa Wisata 

Pengelola atraksi wisata budaya Teks Wawancara 

pengelola atraksi wisata pertanian Teks Wawancara 

Persebaran atraksi wisata di Desa Wisata 

Candirejo 
Teks Wawancara 

Pengelola penginapan/homestay Teks Wawancara 

Inisiator pengembangan atraksi wisata alam Teks Wawancara 

Insiator pengembangan atraksi wisata budaya Teks Wawancara 

Inisiator pengembangan atraksi wisata 

pertanian 
Teks Wawancara 

Inisiator pengembangan atraksi wisata 

perkebunan 
Teks Wawancara 

Insiator pengembangan homestay Teks Wawancara 

Jumlah Dokar dan Sepeda Angka Wawancara 

Pengelola angkutan desa/Dokar Teks Wawancara 

Inisiator pengadaan angkutan desa Teks Wawancara 

Jumlah pemandu wisata lokal Angka Wawancara 

3  Mengidentifikasi karakteristik pelaku wisata 

  Masyarakat lokal 
Bentuk partisipasi masyarakat  Teks Wawancara 

Masyarakat 
Jumlah Pokdarwis Teks Observasi  
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No Variabel Data 
Bentuk 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Sumber 

Data 

Pengelola pokdarwis Angka Wawancara 

Wisatawan Asal Wisatawan  Teks Observasi 

4 Analisis peran local champion dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

  

Sistem/bentuk 

pengelolaan 

Jumlah lembaga yang terlibat dalam 

pengelolaan 
Angka Wawancara 

Pengelola 

Desa Wisata 
Jumlah aktor yang berpengaruh dalam 

pengembangan CBT 
Angka Wawancara 

Struktur sistem pengelolaan Desa Wisata Teks Observasi Lapangan 

Motivator, 

Fasilitator, 

Mobilisator, 

Mediator 

Yang berperan sebagai Motivator Teks Wawancara 

Local 

Champion 

Yang berperan sebagai fasilitator Teks Wawancara 

Yang berperan sebagai Mobilisator Teks Wawancara 

Yang berperan sebagai Mediator Teks Wawancara 

Bentuk Peran 

Local Champion 

dalam 

pengembangan 

CBT 

Peran Local Champion dalam pengembangan 

CBT 
Teks Wawancara 

Peran Local Champion terhadap 

pengembangan Parwisata berbasis masyarakat 
Teks Wawancara 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

1.10  Teknik dan Kerangka Analisis 

1.10.1  Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehinngga 

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi, serta di analisis dalam penelitian jenis apapun adalah 

cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian cara sistemastis terhadap sesuatu untu menentukan 

bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Proses analisis data dimulai 

dengan enelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian direduksi dengan 

mengambil inti Spradley (2009). Dalam penelitian ini, akan pengolahan data hasil survei lapangan 

melalui wawancara yang telah dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah: 

1. Reduksi Data / Pengkodean Data 

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 
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untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini berupa 

pengkodean data terhadap narasumber dan terhadap informan yang dinilai penting serta sering 

dibahas oleh narasumber dengan menggunakan angka ordinal. Jawaban hasil wawancara pertama 

diberi kode N1, jawaban pertanyaan kedua diberi kode N2, dan seterusnya.  

 

Tabel I.2 

Kode Narasumber  

 

No Narasumber Kode 

1 Sekretaris Desa Wisata Candirejo (Ersyid) W_DWC01 

2 Pemerintah Desa (Supadi) W_DWC02 

3 Local Champion 1 (Slamet Sugiyanto) W_DWC03 

4 Local Champion 2 (Tatak Sariawan) W_DWC04 

5 Local Champion 3 (Teguh) W_DWC05 

6 Local Champion 4 (Singgih Muliyanto) W_DWC06 

7 Anung (Local Entrepreneur) W_DWC07 

8 Surinem (Pemilik Homestay) W_DWC08 

9 Sabil ( Kepala Dusun Sangen) W_DWC09 

10 Wiyoto ( Kadus Kedungombo) W_DWC010 

11 Mardiyat ( Koordinator Kelompok Dokar) W_DWC011 

12 Wiwik (Koordinator Kelompok Homestay) W_DWC012 

13 Hesty Puji Rahayu ( Karyawan) W_DWC013 

14 Atang Subiyanto (Koor. Kelompok Rafting) W_DWC014 

15 Juni Ismawan (Karyawan) W_DWC015 

16 Mukijo (Home Industry) W_DWC016 

17 Agus Sutanto (Homestay) W_DWC017 

18 Slamet Zubaedi (Guide) W_DWC018 

19 Muh Lazim (Petani) W_DWC019 

Sumber: Analisis Penyusun 2017 
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2. Penyajian Transkip Wawancara 

Transkip wawancara yang berisikan informasi narasumber, detail pelaksanaan wawancara, dan 

informasi penting yang disampaikan oleh naraumber selama proses wawancara berlangsung. Transkip 

wawancara yang disusun harus sesuai secara menyeluruh tanpa menghilangkan sedikit banyaknya 

informasi dari narasumber. Apabila ada jawaban dari narasumber yang mengandung informasi 

penting yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk informasi lain dapat diberikan tanda, misalnya 

dengan pemberian underline. 

3. Verifikasi Data 

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dari narasumber, penulis akan mencoba mencari 

hubungan antara informasi-informasi yang disampaikan dengan cara menanyakan informasi yang 

sudah didapat kepada pihak lain yang terkait sehingga data yang diperoleh terbukti kebenaran (valid) 

dan mampu mendukung informasi yang sudah ada sebelumnya. 

4. Conclusion Drawing 

Pada tahap ini, peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari sumber data yang sudah diperoleh, 

dan dengan menghubungkan hasil lapangan dengan teori yang berkaitan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini berisikan lesson learned dari peran local champion dalam pengembangan Community 

Based Tourism. 
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1.10.2  Kerangka Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 1.6 

Kerangka Analisis Penelitian 
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1.11  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dalam hal ini akan 

dibahas secara garis besarnya saja. Berikut sistematika penyusunan pada setiap bab. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran 

penelitian, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup materi dan manfaat penelitian, 

posisi penelitian dalam perencanaan wilayah dan kota, kerangka pikir, metode 

penelitian apa saja yang akan digunakan guna mencapai tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II  KAJIAN LITERATUR  

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori pariwasata yang mendukung penelitian, 

dalam hal ini desa wisata yang didalamnya mencakup tentang konsep pariwisata, 

pariwisata yang berbasis masyarakat, desa wisata, local champion dan community 

development. 

BAB III GAMBARAN UMUM DESA WISATA CANDIREJO, MAGELANG  

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi Kawasan Desa Wisata 

Candirejo secara fisik dan non-fisik. Kondisi fisik meliputi letak geografis, aktivitas 

wisata sedangkan kondisi non-fisik meliputi kondisi kependudukan,  perekonomian 

masyarakat Desa Candirejo. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang membangun demi keberlanjutan 

Desa Wisata di Desa Candirejo Kabupaten Magelang.  
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR PERAN LOCAL CHAMPION DALAM 

PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA WISATA 

CANDIREJO MAGELANG 

 

2.1 Konsep Pariwisata 

Jika dilihat dari segi bahasa, pariwisata terdiri dari dua kata yaitu pari dan wisata. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pari berarti seluruh, semua, atau penuh. Adapun wisata 

memiliki arti bepergian atau bertamasya. Dari dua pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pariwisata 

merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan bepergian atau bertamasya. Pengertian pariwisata 

jika dilihat menurut UU Nomor 9 Tahun 1990 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pariwisata 

adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela dan 

bersifat sementara, untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Fandeli (2001) menyebutkan 

bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk di dalamnya yaitu 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Adapun 

yang dimaksud usaha pariwisata yaitu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata 

atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan 

usaha lain yang terkait dengan bidang pariwisata. Pengembangan pariwisata pada dasarnya tidak 

terlepas dari 3 unsur berikut, yaitu : manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata); tempat 

(unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri); waktu (waktu yang dibutuhkan dalam 

sebuah perjalanan tertentu terhitung dari berangkat dari daerah asal, tinggal di daerah wisata, hingga 

balik ke tempat asalnya), (Wahab, 1996:3) komponen-komponen dasar pariwisata adalah : 

a. Home : komponen pariwisata yang merupakan tempat tinggal wisatawan, yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kegiatan pariwisata 

b. Destination : komponen pariwisata yan gmerupakan tujuan wisatawan untuk bepergian 

menikmati objek wisata 

c. Transportation : komponen pariwisata yang merupakan pembawa (careeier) wisatawan 

dari home ke destinasi dan sebaliknya 
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Gambar 2.1 

Komponen Dasar Pariwisata 

 

Perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan didasari oleh motivasi dengan tujuan 

memperoleh kepuasan. Dalam bukunya Wahab mengklasifikasikan bentuk-bentuk pariwisata 

berdasarkan motivasi wisatawan, antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut jumlah orang yang bepergian, dibedakan antara: 

a. Pariwisata Individu, yaitu hanya seorang atau satu keluarga yang bepergian 

b. Pariwisata Rombongan, yakni sekelompok orang, yang biasanya terikt oleh hubungan-

hubungan tertentu kemudian melakukan perjalanan bersama-sama misalnya : Klub, sekolah, 

atau suatu tour yang diorganisasi oleh suatu usaha perjalanan, dan biasanya rombongan yang 

didampingi oleh seorang pemimpin perjalanan. 

2. Menurut maksud bepergian 

a. Pariwisata Rekreasi atau Pariwisata Santai, maksud dari perjalanan ini adalah untuk 

memulihkan kemampuan fisik dan mental setiap peserta wisata dan memberikan kesempatan 

rileks bagi mereka dari kebosanan dan keletihan kerja selama di tempat rekreasi. 

b. Pariwisata Budaya, maksudnya untuk memperkaya informasi dan pengetahuan tentang negara 

lain dan untuk memuaskan kebutuhan hiburan 

c. Pariwisata Pulih Sehat, artinya memuaskan kebutuhan perawatan medis di daerah atau tempat 

lain dengan fasilitas penyembuhan, misalnya: sumber air panas, tempat-tempat kubangan 

lumpur yang berkhasiat, perawatan dengan air mineral yang berkhasiat menyembuhkan secara 

khusus, perawatan dengan pasir hangat, dan lain-lain 

d. Pariwisata Sport, yang akan memuaskan hobi orang-orang seperti misalnya memancing ikan, 

berburu binatang liar, diving, hiking, snorkling, rafting, dan lain sebagainya 

e. Pariwisata Temu Wicara, pariwisata yang mencakup pertemuan-pertemuan ilmiah, seprofesi 

dan bahkan politik. 

Pariwisata mampu membawa dampak yang positif bagi suatu daerah, seperti meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pengagguran, 

meningkatnya pendapatan serta taraf hidup yang meningkat khususnya di daerah yang memiliki potensi 

wisata (Wahab, 2003:5). Sebagai tambahan Wowor (2011) menjelaskan dampak positif dan negatif 

HOME DESTINATION 
TRANSPORTASION 
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pembangunan pariwisata, adapun dampak positifnya adalah kemampuan dalam mendorong usaha 

lokal, dan kemampuan menjadi sumber pendapatan kepada daerah, sementara dampak negatif 

pembangunan pariwisata adalah tersingkirnya masyarakat setempat dari pekerjaan utama serta tidak 

mampu berpartisipasi karena tidak mempunyai keterampilan dan kapasitas, dan memungkinkan 

penduduk termarjinalkan karena pengembangan pariwisata. 

Menurut Yoeti (2008:8) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu: 

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat 

kediaman dimana orang itu biasanya tinggal; 

2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di 

negara, kota atau DTW yang dikunjungi 

3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, dimana dia bisa 

tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata 

yang dilakukan; dan 

4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih. 

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan kegiatan wisata yang keberhasilannya 

sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang 

ada serta tanggap terhadap isu-isu lingkungan, sehingga tercipta suatu pariwisata yang harmonis. 

Komponen utama dalam pelaksanaan pariwisata yang berkelanjutan yaitu pelibatan masyarakat dan 

pelestarian lingkungan dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, 

sehingga kepentingan ekonomi dapat dicapai sebagai salah satu tujuan utama sekaligus sebagai dampak 

nyata kepariwisataan berkelanjutan. Marsongko (2001) mengemukakan pendapatnya tentang kriteria 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu: 

1. Pariwisata harus direncanakan dan dikelola sebagai upaya pelestarian, perlindungan dan 

meningkatkan kualitas dari sumber daya, yang merupakan modal bagi pengembangnya; 

2. Pembangunan harus sesuai dengan daerah setempat dengan tetap memperhatikan budaya, 

tradisi dan lingkungan setempat; 

3. Pembangunan pariwisata harus terintegrasi dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya 

sebagai upaya memaksimalkan manfaat ekonomi bagi daerah setempat; 

4. Manfaat pariwisata harus merata, dan keuntungan ekonomi harus diprioritaskan bagi 

masyarakat lokal. 

Pembangunan pariwisata akan menjadi efektif dan berkelanjutan dengan melibatkan peran 

serta masyarakat di dalamnya baik dalam pelestarian lingkungan maupun secara ekonomi dalam rangka 
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keberlanjutan usaha, dimana kedua unsur tersebut (peran masyarakat dan pelestarian lingkungan) akan 

mampu menciptakan sebuah pola berkelanjutan dan lebih terjamin. 

 

2.2 Pelaku Pariwisata 

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. 

Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik (2006:19-24) adalah:  

1. Wisatawan 

Merupakan konsumen atau pengguna produk dan layanan.Wisatawan memiliki beragam motif dan 

latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-

beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang 

menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. 

Dalam melakukan aktivitas wisatanya, terdapat 4 tujuan yang hendak dicapai/didapatkan oleh 

wisatawan: 

 Something to see, adalah di daerah tujuan wisata terdapat daya tarik khusus disamping atraksi 

wisata yang menjadi interestnya 

 OSmething to do, adalah bahwa selain banyak yang disaksikan, harus terdapat fasilitas rekreasi 

yang membuat wisatawan betah tinggal di obyek itu. 

 Something to buy, adalah bahwa di tempat wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja 

souvenir atau hasil kerajinan untuk oleh-oleh. 

2. Industri Pariwisata / Penyedia Jasa 

Semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke 

dalam dua golongan utama, yaitu:  

a. Pelaku Langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada 

wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori 

ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain. 

b. Pelaku Tidak Langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang 

secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku 

atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya.  

3. Pendukung Jasa Wisata 

Usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung 

pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa 

fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya. 
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4. Pemerintah 

Sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai 

infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga 

bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang 

ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peran masing-

masing. 

5. Masyarakat Lokal  

Masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam 

pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus 

menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi 

wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatwan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang 

merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada 

di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik 

mereka. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan 

langsung dengan kepentingan mereka. 

6. Lembaga Swadaya Masyarakat;  

Merupakan organisasi non-pemerintah yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan di 

berbagai bidang.  

 

2.3  Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk pengembangan komunitas  

(community development) (Mayaka,2015). Menurut Alftri (2011), community development adalah suatu 

proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna 

memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam 

kehidupan nasional dan mendorong komunitas yang lebih optimal.  

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan yang menjadikan 

masyarakat sebagai pemegang peranan dalam atau sebagai pelaku utama dalam pembangunan, yakni 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Menurut CIFOR, 2004 Community Based 

Tourism (CBT) merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat 

yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Direktorat 

Jenderal Pengembnagan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF 

Indonesia berpendapat bahwa hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki 
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pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, 

sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak.  

Community Based Tourism (CBT) menurut Asker,dkk (2010) bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat dengan peningkatan pendapatan juga mampu menciptakan tenaga kerja, 

terjaganya kelestarian budaya, mengelola sumber daya yang tersedia secara kreatif sehingga peran serta 

masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam tulisannya Pinel,dkk (1968) mengemukakan stakeholders terdiri 

dari pemerintah, masyarakat sebagai subyek, serta pihak swasta. Lengkapnya dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Asia-Pasific Economic Cooperation, 2010 

 

Gambar 2.2 

Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata Berkelanjutan 

 

Salah satu komponen penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah 

keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam 

menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau 

keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun informasi yang dibutuhkan, sampai pada 
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keterampilan dalam membuat berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan. 

Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berkaitan erat dengan kreativitas dan ide-ide atau 

gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu pembinaan kreativitas harus selalu dipupuk dan 

dikembangkan. Dengan begitu masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata mampu menyalurkan 

kreativitasnya menjadi sebuah perubahan perekonomian bagi masyarakat. 

 Pariwisata berbasis masyarakat yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah 

bertujuan untuk menggali potensi dan mengembangkan dinamika masyarakat guna meningkatkan 

peran pelaku usaha pariwisata. Perlu ditekankan bahwa pariwisata berbasis mayarakat bukan hanya 

sekedar kegiatan dengan obyek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan 

pasar, namun selebihnya mampu menjalin komunikasi yang baik antara wisatawan sebagai guest dan 

masyarakat lokal sebagai host (Wibowo, 2015). Perlu diketahui bahwa keberhasilan pariwisata berbasis 

masyarakat tergantung pada kesungguhan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang muncul sebagai 

alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down. 

Dalam tulisannya Wibowo (2015) juga menjelaskan bahwa sumberdaya utama dalam 

pengembangan suatu komunitas adalah adanya karakter masyarakat lokal secara fisik, adanya 

kesadaran lokal, dan sosial budaya. Sehingga dalam konteks pengembangan, masyarakat lokal harus 

dijadikan sebagai subyek bukan sekedar obyek. Dengan adanya pelibatan partisipasi masyarakat sejak 

awal akan lebih menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat, 

kesesuaian dengan kapasitas yang ada, serta menjamin adanya komitmen masyarakat karena adanya 

rasa memiliki yang kuat.  

Munculnya konsep pariwisata yang berbasis masyarakat mendasarkan atas 2 perspektif,  

pertama; pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, 

program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua; partisipasi transformasional sebagai 

tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri. Adapun 

pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan suasana, kondisi atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembagunan 

keberdayaan dan kepariwisataan secara berkelanjutan, serta untuk membentuk individu dan masyarakat 

menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan (Sastrayuda:2010).  

Tahapan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh persiapan dan strategi perencanaan 

yang baik, sehingga program aksi pengembangan masyarakat dapat mencapai sasaran.  Nindita 
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(2008:63, dalam Alfitri, 2011:34) mengemukakan terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan 

pengembangan masyarakat (community development approach), yaitu: 

1. Development for community. Pencetus kegiatan pengembangan masyarakat adalah perusahaan 

yang mempunyai status sebagai pendonor, sedangkan kedudukan dari komunitas target adalah 

sebagai obyek kegiatan pengembangan masyarakat. Efek dari kegiatan ini adalah 

ketergantungan dari komunitas terhadap perusahaan untuk mencapai hasil akhir. Oleh karena 

itu tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu, maka jangka waktu program ini relatif pendek. 

Karakteristik dari program ini adalah berorientasi pada perusahaan atau dikenal dengan 

program inkind; 

2. Development with community, dalam program ini kegiatan dirumuskan bersama-sama antara 

perusahaan dan masyarakat. Kedudukan perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, 

sedangkan komunitas adalah sebagai subyek sekaligus sebagai obyek program pengembangan 

masyarakat. Tujuan program ini adalah berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan 

pada proses pembangunan. Dampak positifnya, komunitas tidak sepenuhnya bergantung pada 

perusahaan, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. Jangka waktu program ini biasanya 

cukup lama dan berkelanjutan. Karakteristik program ini adalah berorientasi untuk memenuhi 

kebutuhan komunitas sekaligus tujuan perusahaan; 

3. Development of community, karakteristik utama program ini adalah berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan komunitas. Tujuan akhirnya adalah pembangunan yang berproses. 

Disini yang menjadi pencetus ide adalah komunitas sendiri, jadi komunitas yang 

mengidentifikasikan kebutuhan dan program.Dengan demikian komunitas berkedudukan murni 

sebagai subjek sedangkan perusahaan sebagai agen pembangunan. Dampak positifnya adalah 

membuat komunitas menjadi self-reliance oleh karena mereka terlibat langsung sepenuhnya 

pada program dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan usahanya. 

Gambaran rinci ketiga pendekatan community development, dapat dilihat pada tabel berikut:   
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Tabel II.1  

Pendekatan Community Development 

 

 

DEVELOPMENT 

FOR 

COMMUNITY 

DEVELOPMENT 

WITH COMMUNITY 

DEVELOPMENT OF 

COMMUNITY 

Inisiator Perusahaan 
Perusahaan dan 

masyarakat 
Masyarakat 

Status of 

corporate 
Pendonor Agen Pembangunan Agen pembangunan 

Status of society Obyek Obyek atau subyek Sebagai subyek 

Goal 
Berorientasi pada 

hasil 

Berorientasi pada hasil 

pembangunan berproses 

Pembangunan 

berproses 

Side 

effect/impact 
Tergantung Tergantung dan swadaya Swadaya 

Time frame 
Jangka pendek atau 

tujuan tertentu 

Jangka mengengah atau 

terus-menerus 

Jangka menengah dan 

panjang/berkelanjutan 

Sumber : Alfitri, 2011:36 

 

 

2.4  Konsep Desa  Wisata 

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya Tarik 

wisata yang khas baik dari kehidupan social ekonomi, social budaya, adat istiadat yang khas, struktur 

tata ruang desa yang semuanya dikelola secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas 

pendukung wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan 

cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).  

Desa wisata merupakan salah satu dampak perkembangan pariwisata dalam berbagai 

terminologi seperti sustainable tourism development, village tourism, ecotourism, yang mampu 

menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Komponen utama 

dalam pengembangan desa wisata adalah pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, 
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pengembangan mutu produk wisata pedesasan, pembinaan kelompok pengusaha setempat, dimana 

keaslian akan memberikan manfaat bersaing bagi produk wisata pedesaan. Unsur keaslian yang 

dimaksud adalah kualiatas aslli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah dan kebanggaan daerah 

diwijidkan dalam gaya hidup masyarakatnya secara khussus berkaitann dnegan perilaku, integritas, 

keramahan, dan kesungguhan penduduknya dan berkembangn menjadi milik masyarakat desa 

tersebut. 

Berdasarkan pola, proses dan tipe pengelolaan, desa wisata terbagi dalam dua bentuk yaitu, 

tipe terstruktur dan tipe terbuka. Tipe terstruktur ditandai dengan arakter-karakter, sebagai berikut: 1) 

lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik, 2) lokasi pada umumnya terpisah 

dari penduduk local sehingga dampak yang ditimbulkan diharapkan dapat terkontrol; 3) lahan tida 

terlalu luas dan masih dalam tingkat perencanaan yang sederhana dan terkoordinir. Sementara tipe 

terbuka ditandai dengan karakteristik menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan baik ruang 

maupun pola dengan masyarakat local.  

Konsep pengembangan desa wisata memuat beberapa prinsip sebagai berikut (Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata, 2001): 

1. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat. Suatu desa yang tata cara 

dana dat istiadatnya masih mendominasi  kehidupan masyarakat, dalam pengembangannya 

sebagai atraksi wisata harus diesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya 

2. Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa. Pengembangan 

pariwisata di suatu desa tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, dan 

mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. 

3. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Pola lansekap yang digunakan dalam 

pembangunan haruslah menampilkan ciri khas desa. 

4. Memberdayakan masyarakat desa wisata dalam setiap aspek wisata. Masyarakat terlibat 

langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang 

hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aftivitas mereka sehari-hari. 

5. Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan. Pengembangan yang 

melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada 

lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat.  

Dalam tulisannya, Sastrayudo (2010) mengemukaan prinsip pengembangan desa wisata 

adalah sebagai satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan 

pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan antara lain, ialah : (1) Memanfaatkan 
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sarana dan prasarana masyarakat setempat; (2) Menguntungkan masyarakat setempat; (3) Berskala 

kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat; (4) 

Melibatkan masyarakat setempat; (5) Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan. Serta 

beberapa kriteria yang mendasari pengembangan desa wisata, antara lain: 

1. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong 

peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan 

untuk berkembangnya desa wisata 

2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional 

lainnya 

3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan 

tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat 

memproleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata 

4. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat. 

Hal yang paling penting dalam menunjang keberhasilan suatau desa wisata terletak pada 

kemauan serta partisipasi masyarakat dalam bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. Partisipasi harus 

bisa mengubah masyarakat dari hanya obyek menjadi subyek pembangunan dan karenanya harus 

menguntungkan/mensejahterahkan masyarakat. Menurut Sastrayudo (2010), tujuan pengembangan 

kawasan desa wisata adalah: 

1. Menganalisis jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk 

setempat; 

2. Memberdayakan masyarakat setempat dapat bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 

pengelolaan lingkungannya; 

3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan 

tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, 

mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata; 

4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat; 

5. Mengembangkan produk wisata desa 

Bentuk pengelolaan desa wisata pada dasarnya adalah milik masyarakat yang dikelola secara 

baik, degan mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan seperti; (1) aspek 

sumber daya manusia, (2) aspek keuangan, (3) aspek material, (4) aspek pengelolaan dan (4) aspek 

pasar. Dalam satu wadah organisasi masyarakat yang berbentuk kemitraan, manajemen korporasi, 

yayasan atau badan pengelola desa wisata yang unsur- unsur pengelolaannya direkrut dari 
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kemampuan masyarakat setempat dan lebih mendahulukan peranan para pemuda yang memiliki 

latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dibutuhkan. 

Keberadaan desa wisata diharapkan mampu meningkatkan nilai budaya serta memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi tanpa merusak lingkungannya. Adapun komponen terpenting dalam desa wisata, 

yaitu: 

1. Aksesibilitas baik sehingga mudah dijangkau 

2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam seperti seni budaya, legenda, makanan khas lokal, 

dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata 

3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan 

4. Keamanan terjaga 

5. Tersedianya akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-

unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, 

6. Atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa 

yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, 

bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik. 

7. Beriklim sejuk dan dingin 

Adapun manfaat dalam mengimplementasikan konsep desa wisata menurut Hadiwijoyo 

(2012), adalah: 

1. Pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai adat dan budaya yang berlangsung di 

desa tersebut 

2. Masyarakat desa yang memiliki kemampuan ekonomi mengengah kebawah dapat berperan 

aktif dengan timbulnya peluang kerja baru yang berpotensi bagi pemberdayaan masyarakat 

3. Masyarakat desa dituntut untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar sebagai daya tarik 

desa wisata.  

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait 

langsung dengan jasa pelayanan yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen 

penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.  

 

2.5 Peran Local Champion Dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat 

2.5.1 Pengertian Peran 

Peran merupakan dinasmisasi dari status (Soekanto, 2002). Menurutnya setiap orang dalam 

suatu system social memiliki posisi, dan setiap posisi tersebut memiliki fungsi yang berbeda satu 
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dengan yang lainnya. Fungsi yang dimiliki kemudian akan membentuk suatu perilaku yang 

mempresentasikan posisi seseorang. Peran merupakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat khususnya masyaraat yang berada dalam suatu system social yang sama, 

dan peranan seseorang ditentukan oleh kedudukan sosial dalam satu system social atau status dalam 

masyarakatnya (Adisty, 2017). 

Menurut Margono et al (2014), peran berarti 4 hal, yakni; 

a. Aspek dinamis dan kedudukan 

b. Perangkat hak-hak dan kewajiban 

c. Perilaku actual yang diperankan oleh seseorang 

d. Bagian aktivitas yang diperankan oleh seseorang 

Pemimpin memiliki peranan yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan potensi di 

suatu daerah. Efektivitas pemimpin dilihat dari sejauh mana peranan seorang pemimpin dalam 

membawa perubahan disuatu daerah dan mayarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan 

pemimpin dalam mengajak, membimbimg dan memotivasi warga dalam berbaagai aktivitas bersama di 

pedesaan adalah kemampuan utama yang harus dimiliki (Urpon, 2015). 

Terdapat tiga peran pemimpin lokal menurut Mahayana (2013), yakni : 

a. Motivator, peran ini berfungsi sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat 

setempat agar masyarakat bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

pengembnagan desa di segala sector. 

b. Fasilitator, pemimpin lokal (local leader) juga bertindak sebagai fasilitator yang memberikan 

bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan desa. Selain itu 

pemimpin juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga proses berjalan 

mudah dan lancer. 

c. Mobilisator, sebagai pengarah atau penggerak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan 

dengan pembangunan atau pengembangan di suatu desa. Peran ini berfungsi agar 

pembangunan atau sebuah program yang diimplementasikan lebih terarah dan terorganisir 

dengan baik. 

Menurut Liow et al (2015) terdapat dua peran pemimpin informal dalam masyarakat yakni 

sebagai motivator dan mediator (penghubung). Motivator diartikan sebagai orang yang mendorong atau 

memberi semangat kepada masyarakatnya. Pemberian motivasi dari pimpinan informal berupa 

wejangan-wejangan supaya ikut aktif dalam pembangunan atau pengembangan desa. Peran kedua yaitu 

sebagai mediator. Dalam upaya pengembangan masyarakat dibutuhkan kapasitas seorang individu 
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yang mengarah pada peningkatan kemampuan individu agar mereka mampu memaksimalkan potensi 

dan kemampuan yang ada pada dirinya demi keberlanjutan/keberhasilan masyarakat ataupun daerah 

disekitarnya (Mubarak, 2010). Sementara kapasitas local champion  dibangun sedikit demi sedikit 

melalui keterlibatan mereka dalam keseluruhan tahap proses. Kapasitas tersebut dapat diukur dengan 

beberapa indikator menurut Grindle (1997), yakni: 

a. Knowledge, yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis mengenai kegiatan wisata, 

pengetahuan kerja, dan kesadaran diri seorang pekerja atau pegiat wisata. Pengetahuan terbagi 

atas enam tingkatan yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa dan evaluasi. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan bidang pengetahuan antara 

lain melalui pendidikan formal maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan 

pengetahuan pekerja. 

b. Skill, meliputi kemampuan organisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kerjasama terutama 

dalam mengelola atraksi wisata seperti upacara adat. Selain itu dibutuhkan kemampuan untuk 

mengatasi konflik, komunikasi yang baik dengan wisatawan, dan pengambilan keputusan 

dalam kegiatan wisata yang dilakukan oleh seorang pegiat wisata, 

c. Attitude, yang meliputi orientasi sikap, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, norma dan etika 

kerja seorang pegiat wisata terutama dalam melayani wisatawan. Sikap baik yang berlaku bagi 

pegiat wisata dalam melayani wisatawan ataupun dalam kegiatan wisata adalah sopan santun, 

integritas, loyal, berlaku adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi norma dan nilai yang 

berlaku menurut peraturan setempat 

Jurnal yang membahas Local Economic Development (LED) tahun 2005 mengemukakan 

bahwa keberhaslian dan kesuksesan dalam pengembangan ekonomi lokal membutuhkan local 

champion. Local champion akan memainkan peran penting dalam memulai dan mempertahankan 

proses, mempertahankan komitmen dan sumber daya serta memastikan bahwa perencanaan terbuka 

bagi para pemangku kepentingan di wilayah setempat. Ini membutuhkan kapasitas organisasi dan 

kelembagaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hindson dan Jorg (2007) mengemukakan 

bahwa local champion yang terlibat dalam proses penelitian dalam menentukan tindakan-tindakan 

dibawah pengawasan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pilihan tindakan ditentukan oleh 3 

kriteria: pertama, apakah dapat mempergunakan sumber daya yang ada; kedua, apakah waktu 

pelaksanaannya dapat dilakukan dalam waktu dekat; dan ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan. 

Selain itu, local champion juga berperan dalam penggerak klaster serta pembentukan dan penguatan 

forum stakeholder sehingga dapat berjalan dengan baik (Budhiharsono, 2015). 
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Menurut Asker dkk. (2010), partisipasi masyarakat dalam sebuah pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat, yaitu: 

a. Terlibat dalam tahap penyusunan visi dan perencanaan usaha CBT 

b. Memiliki tim manajemen dan memutuskan prinsip-prinsip manajemen 

c. Berbagi manfaat ekonomi, sosial atau lingkungan dari CBT 

d. Berpartisipasi dalam penyediaan layanan operasi harian pariwisata 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kokkranikal dan Alison (2011) menjelaskan masyarakat 

berperan sebagai “Entrepreuner Innovation”. Dalam hal ini masyarakat sebagai pemberi ide kreatif dan 

berbagai inovasi melalui proses metode perencanaan yang baru guna mengintegrasikan antara 

masyarakat dan aset budaya yang dimiliki masyarakat sebagai tuan rumah. Dari diskontinuitas dalam 

struktur sosial, basis pertanian, dan ekonomi, masyarakat mengidentifikasi peluang kewirausahaan dan 

menngubahnya kedalam bentuk produk wisata. 

Dalam penelitian yang sudah  dilakukan oleh Hanajayani (2016) dalam “Bentuk Peran 

Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kaligono”, mengemukakan bahwa Iocal Champion 

berperan serta dalam pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat, dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa local champion sebagai inisiator dalam pengembangan atraksi wisata dengan cara 

memberdayakan masyarakat setempat. Pengelolaan di Desa Wisata Kaligono dikelola sendiri oleh 

masyarakatnya, selain itu pengembangan desa wisata ini juga dipelopori oleh masyarakatnya sendiri 

yang berperan sebagai stakeholder. Peran serta masyarakat dalam keberlangsungan desa wisata mulai 

dari dibentuk, dan berjalan hingga saat ini merupakan inisiatif dari mayarakat lokal sehingga bentuk 

desa wisata ini bisa dikatakan dari, bagi, dan oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata 

Kaligonno telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata tetap 

dalam bantuan PNPM Mandiri Pariwisata bekerjasama dengan pihak pemerintah. Dalam penelitiannya 

Hanajayani mengemukakan elemen dalam pengembangan desa wisata, diantara adalah: 

- Inisiatif lokal yang tumbuh dari desa setempat 

- Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan dan mengelola potensi desa yang dimiliki desa, 

serta 

- Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (pemerintah, akademisi, badan usaha, pihak 

swasta) 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yuliana (2006), yaitu Peran Wanita dalam 

Pengembangan Wisata Budaya di Yogykarta. Dalam penelitiannya wanita memegang peranan yang 

sangat penting dalam pengembangan wisata budaya di Yogyakarta. Peran tersebut terlihat dalam 
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pertunjukan seperti tari/sanggar sebagai salah satu atraksi wisata yang dipertontonkan bagi wisatawan. 

Selain itu, masyarakat wanita berperan dalam pemberian ide-ide dan gagasan terkait atraksi yang akan 

dipertunjukkan, dimana jumlah wanita yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata budaya tersebut 

berjumlah sekitar 62% atau sekitar 52 orang. Wanita berperan sebagai planner (sebagai inisiator) 

sekaligus pelaksana kegiatan. 

 

2.6 Sintesa Literatur 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas mengenai peran Local Champion dalam 

pengembangan CBT maka dapat disimpulkan beberapa variabel sesuai dengan kegunaan pada 

penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel II.2 

Sintesa Literatur 

No Sasaran Uraian 
Variabel/Kisi-

Kisi 
Sumber 

1 Mengidentifikasi 

karakteristik 

Community 

Based Tourism 

- Pengembanngan pariwisata pada 

dasarnya tidak terlepas dari 3 

unsur utama yaitu: manusia, 

tempat dan waktu 

- Pembangunan pariwisata akan 

menjadi efektif dan 

berkelanjutan dengan melibatkan 

peran serta masyarakat di 

dalamnya 

- Pariwisata berbasis masyarakat 

merupakan pendekatan 

pemberdayaan yang menjadikan 

masyarakat sebagai pelaku 

utama 

- Salah satu komponen penting 

dalam pengembangan Pariwisata 

berbasis masyarakat adalah 

keterampilan dalam 

menyediakan kebutuhan 

wisatawan 

- Pendekatan community 

development diklasifikasikan 

- Inisiator 

- Tujuan 

- Waktu 

Pelaksanaan 

- Efeksamping 

- Status 

Masyarakat 

- Status of 

corporate 

 

Bentuk Ekowisata 

Bahari (Wibowo 2016); 

Sastrayuda 2010 

Community 

Development (Alfitri 

2011) 
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No Sasaran Uraian 
Variabel/Kisi-

Kisi 
Sumber 

menjadi 3 bagian berdasarkan 

indikator yang 

mempengaruhinya. 

2 Mengidentifikasi 

karakteristik 

Peran pelaku 

wisata 

- Pelaku pariwisata adalah setiap 

pihak yang berperan dan terlibat 

dalam kegiatan pariwisata, 

diantaranya adalah masyarakat, 

pemerintah, penyedia jasa wisata 

dan wisatawan 

- Masyarakat 

Lokal 

- Wisatawan 

Damanik, 2006 

3 Mengidentifikasi 

karakteristik 

desa wisata 

Tujuan pengembnagan desa wistaa 

adalah untuk menganalisa jenis 

wisata, memberdayakan 

masyarakat, mendorong 

kweirausahaan masyarakat serta 

mengembangkan produk wisata 

desa 

Atraksi wisata 

Akomodasi 

Transportasi 

 

Strategi pengembangan 

dan pengelolaan Resort 

dan Leisure 

(Sastrayudo, 2010) 

4 Analisis peran 

local champion 

dalam 

pengembangan 

pariwisata  

- Bentuk pengelolaan desa wisata 

pada dasarnya adalah milik 

masyarakat yang dikelola secara 

baik dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang mendukung 

seperti sumberdaya manusia, 

aspek keuangan, aspek 

pengelolaan.  

- Terdapat tiga peran pemimpin 

lokal menurut yakni : Motivator; 

fasilitator, mobilisator, mediator  

- Sistem / 

Bentuk 

pengelolaan  

- Aspek sumber 

daya manusia 

- Motivator 

- Fasilitator 

- Mobilisator 

- Mediator 

Strategi pengembangan 

dan penglolaan Resort 

and Leisure 

(Sastrayuda, 2010) ; 

Peran kepala desa 

dalam meningkatkan 

pembangunan desa di 

Desa Bumi Rapak 

Kecamatan Kaubun, 

Kabupaten Kutai Timur 

(Mahayana M, 2013); 

Peran pemimpin 

informal dalam 

meningkatkan 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di 

Desa Malola (Liow et 

al, 2015).  

 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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BAB III 

KARAKTERISTIK DESA WISATA CANDIREJO 

 

3.1 Sejarah Desa Wisata Candirejo 

Desa Candirejo seperti pada desa umumnya yang ada di Jawa Tengah penduduknya 

mayoritas bertani. Lingkungan Desa Candirejo sangat asri ditumbuhi oleh pohon bambu dan 

pohon-pohon besar yang rimbun. Pada tahun 1987 dalam rangka menyambut bulan bakti LKMD 

maka dilakukan penataan lingkungan desa dengan menganti pohon bambu dengan pohon 

rambutan dan mangga. Usaha tersebut menghasilkan Pertasi Kencana Tingkat Nasional pada 

tahun 1991 dan Juara 1 Kelompok Tani Wanita Tingkat Propinsi untuk dalam hal Penataan 

Pekarangan Desa tahun 1995. 

Prestasi yang dicapai menjadikan Desa Candirejo sasaran pelaksanaan NRM – LCE Project 

(Natural Resources Management for Local Community Empowerment Project). Dimulai dari 

perencanaan yang dimotori oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Pokja pada tahun 1997, guna 

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang konsep Desa Candirejo sebagai desa wisata. Pokja ini 

terdiri dari Pokj aDea dan Pokja Dusun. Pokja Desa terdiri dari perangkat desa dan kepala dusun yang 

tujuannya menyampaikan informasi kepada pokja dusun, sementara pokja dusun yang dikepalai oleh 

kepala dusun yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Pada tanggal 31 Mei 1999 melalui SK Bupati Magelang No. 556/1258/19/1999, Desa 

Candirejo ditetapkan menjadi “Desa Binaan Wisata Tk. Kabupaten Magelang“, desa binaan merupakan 

desa yang dipersiapkan untuk menjadi desa wisata dimana pada saat itu Desa Candirejo merupakan 

desa pertama yang menjadi desa binaan dan dijadikan desa percontohan di Kabupaten Magelang. 

Tahun 1999 sampai 2001 Kelompok Kerja fokus dalam pembinaan dan penguatan pelaku – 

pelaku wisata. Namun mulai tahun 2001 sampai 2003 mendapat pendampingan dari Yayasan PATRA 

– PALA yang mendapat bantuan dana dari Japan International Corporation Agency (JICA). Bantuan 

dana dari Jepang ini merupakan dana hibah untuk program konservasi kawasan Candi Borobudur dan 

pegunungan menoreh. Pengembangan proyek ini mengaitkan misi konservasi lingkungan dan 

peningkatan ekonomi lokal. Proses pendampingan dilakukan secara partisipatif melibatkan warga dan 

stakeholder. Konsep dari desa wisata yang diinginkan dan berdasarkan potensi yang dimiliki adalah 
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ecotourism. Pariwisata yang mengedepankan aspek lingkungan dengan atraksi kehidupan asli pedesaan 

dan mempertahankan bangunan-bangunan rumah khas pedesaan. Pada tanggal 18 April 2003 

diresmikan sebagai Desa Wisata Internasional oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik 

Indonesia, I Gede Ardika. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti. Sebagai tindak 

lanjut dari keberadaan Desa Wisata Candirejo, dengan musawarah mufakat pihak pemerintahan desa, 

tokoh masarakat serta tokoh pemuda dianggap perlu membentuk badan pengelola desa wisata. Dengan 

berbagai pertimbangan maka badan hukum yang dipilih adalah Koperasi “Desa Wisata” Candirejo 

melalui keputusan desa No. 04/Kep.Des/03/2003 yang merupakan satu-satunya pengelola Desa Wisata 

Candirejo. Koperasi tersebut disahkan oleh keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menegah Republik Indonesia pengesahan akta pendirian Koperasi Desa Wisata Candirejo 

menjadi Badan Hukum sesuai SK No.220/BH/2004 tertanggal 11 Maret 2004. 

 

Tabel III.1 

Tahapan Berdirinya Desa Wisata Candirejo 

Tahun Tahapan 

1987 Dilakukan program penataan pekarangan dan halaman rumah warga supaya 

lebih rapi dan bersih dalam menaymbut bulan bakti LKMD. 

1991 Mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa Pertasi Kencana Tingkat 

Nasional dalam upaya menjadikan lingkungan desa menjadi lebih tertata. 

1995 Pada tahun 1995, Desa Candirejo juga meraih penghargaan Juara 1 

Kelompok Tani Wanita Tingkat Propinsi untuk dalam hal Penataan 

Pekarangan Desa 

1997 Pemerintah Desa Candirejo berencana membuat desa wisata dengan terlebih 

dahulu membuat pokja yang tugasnya untuk mensosialisasikan rencana 

tersebut. Pokja ini terdiri dari pokja desa dan pokja dusun. 

31 Mei 1999 Desa Candirejo ditetapkan sebagai Desa Binaan Wisata Tingkat Kabupaten 

Magelang melalui SK Bupati Magelang No. 556 /1258/19/1999 

2001 Pendampingan dari Yayasan Patrapala yang mendapat dana bantuan dari 

Japan International Corporation Agency (JICA). Pengembangan proyek ini 

mengaitkan misi konservasi lingkungan dan bagaimana meningkatkan 

perekonomian lokal. Pendampingan dilakukan dengan melakukan sosialisasi 
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Tahun Tahapan 

kepada masyarakat dan pemetaan potensi pariwisata. 

18 April 2003 Desa Candirejo diresmikan menjadi “Desa Wisata” oleh menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Bpk. I Gede Ardhika 

yang disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kabupaten 

Magelang. 

2003 Penetapan badan hukum koperasi, dengan nama Koperasi “Desa Wisata” 

Candirejo melalui keputusan desa No. 04/Kep.Des/03/2003 yang 

merupakan satu-satunya pengelola Desa Wisata Candirejo. 

11 Maret 2004 pengesahan akta pendirian Koperasi Desa Wisata Candirejo menjadi 

Badan Hukum sesuai SK No.220/BH/2004 berdasarkan keputusan Menteri 

Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia 

Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo dalam Wibowo (2016) 

 

Asal kata Candirejo yaitu Candi dan Rejo. Candi berarti batu dan Rejo berarti subur, jadi 

Candirejo diartikan sebagai sebuah desa yang dikelilingi banyak bebatuan tetapi tanahnya sangat subur. 

Pada dasarnya perkembangan dunia pariwisata di Desa Wisata Candirejo sudah berkembang, hal ini 

disebabkan karena faktor demografinya. Melalui berbagai kegiatan wisata yang dikelola oleh 

masyarakat, wisatawan akan memperoleh pengalaman yang unik dan menarik, misalnya wisata agro, 

wisata alam, wisata seni dan budaya, wisata kesenian, wisata kerajinan, wisata kuliner dan wisata minat 

khusus. Desa Wisata Candirejo biasa dikenal dengan "Desa Eco Tourism" atau Wisata Lingkungan. 

Paket wisata yang diandalkan menitikberatkan pada Eco Tourism karena Desa Wisata Candirejo 

memiliki potensi alam yang menarik untuk dikunjungi dan sebagian penduduknya bekerja sebagai 

petani palawija seperti singkong, kacang – kacangan, cabai merah, jagung, dan lain – lain. 

 

3.2 Letak Geografis Desa Candirejo 

Desa Candirejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Borobudur, Kabupaten 

Magelang, provinsi Jawa Tengah. Tempat tertinggi di wilayah itu berada 1.378 meter di atas 

permukaan air laut (mdpl) dan terendah 202 mdpl sehingga udara di sana relatif sejuk. Luas 

wilayah Desa Candirejo kurang lebih 362, 50 Ha. Desa ini terbagi menjadi 15 dusun (39 RT), 

8 dusun di wilayah pegunungan dan 7 dusun di wilayah dataran. Desa ini sangat indah 
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dengan latar belakang pegunungan Menoreh di sebelah selatan yang merupakan gunung api 

tua yang keberadaannya sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Sedangkan di sebelah utara 

Desa Candirejo dibatasi oleh aliran sungai Progo. Bentang alam desa ini adalah gabungan 

antara dataran rendah dan kaki pegunungan yang tererosi, sehingga banyak dijumpai 

keunikan geologi seperti adanya mata air asin serta bongkahan bebatuan sisa gunung api 

(Watu Kendil, Watu Tambak, Watu Ambeng, dan lainnya). 

Secara geografis Desa Candirejo terletak pada 7o 37’ 35’’ lintang selatan (LS) dan 110o 13’ 

34’’ Bujur Timur (BT); pada ketinggian 250 hingga 350 m diatas permukaan laut, dengan batas 

administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Timur  : Desa Pulutan 

Sebelah Barat  : Rawa Pening 

Sebelah Utara  : Desa Kesongo, Tuntang, dan Semarang 

Sebelah Selatan  : Desa Jombor, Tuntang dan Semarang 

 

3.3 Potensi Desa Wisata 

Potensi yang dimiliki Desa Candirejo sangat beragam mulai dari potensi alam, kebudayaan 

masyarakat setempat, dan pertanian yang merupakan aktivitas utama masyarakat setempat, serta 

lokasinya yang berada di kaki pegunungan menoreh menjadikan Desa Candirejo memiliki nilai estetika 

yang tinggi sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai objek wisata alam. Karakter masyarakat 

yang ramah dan mudah senyum dengan adat Jawa menjadi nilai tambah desa ini. Potensi desa wisata 

dapat dibedakan menjadi potensi alam, potensi budaya, dan potensi pertanian. 

 

3.3.1 Potensi Alam 

Berlokasi dikaki pegunungan menoreh,  Desa Candirejo memiliki potensi alam yang indah. 

Disebelah selatandesa terbentang pegunungan menoreh sementara di sebelah utara dilewati oleh Sungai 

Progo. Keberadaan pegunungan menoreh dan sungai progo menjadi salah satu kelebihan Desa 

Candirejo dan menyajikan pemandangan yang indah, udara segar dan sejuk sehingga sangat cocok bagi 

mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Selain potensi alam diatas, Watu Kendil dan Tauk Banyu 

Asin juga menjadi salah satu kebanggaan desa wisata ini. 
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  Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.1 

Watu Kendil 
 

Tuk Banyu Asin merupakan mata air yang memiliki rasa airnya asin. Banyuasin ini seperti 

danau namun bentunya kecil. Danau purba tersebut awalnya besar mengelilingi candi Borobudur, 

namun tertutup material Gunung Merapi akibat erupsi pada tahun 1006 Masehi. Kini menjadi sedimen-

sedimen yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan kulit. Selain itu, mitosnya Banyu Asin merupakan 

air kencing kuda Pangeran Diponegoro. Selain Tuk Banyu Asin juga terdapat Watu Kendil. Watu 

Kendil merupakan sebuah batu yang menyerupai peralatan masak. Pada jaman dahulu, watu kendil 

merupakan tempat untuk memasak makanan bagi pekerja yang membangun candi borobudur. 

Keberadaan Watu Kendil yang berada di pegunungan Menoreh juga menjadi daya tarik tersendiri 

untuk melihat sunrise dan keindahan desa. Potensi alam yang dimiliki Desa Candirejo lainnya adalah: 

a. Bukit Menoreh 

Pemandangan dari Bukit Menoreh akan memanjakan mata siapa saja yang melihatnya. Dari Bukit 

Menoreh ini, wisatawan dapat menyaksikan sunrise. Untuk dapat sampai di tempat ini, wisatawan 

harus melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan jeep dan 2 jam perjalanan dengan 

berjalan (tracking). Untuk dapat sampai tepat waktu, perjalanan dari desa candirejo disarankan 

berangkat sekitar pukul 04.00 WIB atau 05.00 WIB. 
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Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.2 

Pemandangan dari Bukit Menoreh 

 

b. Agro Forestree 

Potensi alam yang satu ini juga tidak kalah menariknya, pasalnya para wisatawan yang datang 

berkunjung dan melakukan perjalanan trecking, akan melewati pepohononan dimana disekitar 

pepohononan tersebut ditanami tanaman pertanian, selain menambah manfaat penggunaan lahan juga 

menambah nilai ekonomis dan lingkungannya.  

 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.3 

Agro Forestree 
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c. Pandan 

Siapa yang tidak mengenal tanaman satu ini. Pandan merupakan tanaman berduri yang biasanya 

data dijumpai pada daerah pesisir. Tumbuhan dengan duri diseluruh badan daunnya ternyata dapat 

dijadikan sebagai kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Di Desa Wisata Candirejo, daun 

pandan ini digunakan untuk kerajinan tangan seperti pembuatan tikar, dompet dan lain-lainnya. 

Nantinya hasil dari kerajinan ini akan dijual kepada wisatawan.  

 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.4 

Tanaman Pandan Desa Wisata Candirejo 

 

d. Sungai Progo 

Sungai progo merupakan salah satu potensi unggulan Desa Wisata Candirejo. Masyarakat 

menjadikan sungai ini sebagai salah satu atraksi wisata, yaitu dengan pengadaan rafting. Dulu perahu 

yang digunakan adalah perahu kecil yang terbuat dari ban dan bamboo. Namun sekarang setelah ada 

bantuan dari pemerintah berupa perahu karet, aktivitas rafting di sungai ini semakin efektif.  

 



43 
 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.5 

Kegiatan Rafting di Sungai Progo 

 

e. Pertanian dan Sawah 

Desa wisata Candirejo menjadikan sawah sebagai salah satu atraksi wisata. Masyarakat yang 

tadinya hanya memperoleh pendapatan dari hasil tanaman sekarang sudah bertambah. Desa ini 

menawarkan paket belajar bercocok tanam, seperti menanam padi, menanam singkong, memetik buah 

rambutan, papaya, dan lain sebagainya. 

 

 
 Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.6 

Persawahan Desa Wisata Candirejo 
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3.3.2 Potensi Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat menarik dipelajari, mulai dari pakaian adat, gaya 

hidup, dan musik tradisonal yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata menarik dan unik terlebih 

dimata wisatawan mancanegara. Atraksi wisata yang berbau kebudayaan di Desa Candirejo berupa 

upacara-upacara adat, kesenian tradisional dan kerajinan tangan. Kebudayaan tersebut terus dijaga dan 

dilestarikan oleh masyarakat karena menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat., baik secara 

benefit maupun profit. Beberapa atraksi wisata yang terdapat di Desa Candirejo adalah: 

1. Upacara Adat 

Upacara adat yang ada di Desa Candirejo yaitu nyadran dan perti desa. Upacara adat ini akan 

terus diadakan setiap tahunnya oleh masyarakat Desa Candirejo sebagai bagian dari melestarikan 

budaya leluhur dan apabila tidak mengadakan upacara adat konon katanya desa akan mengalami 

pageblug (gagal panen). 

 Nyadran 

Nyadran merupakan upacara adat mengirim doa untuk leluhur yang dilaksanakan setahun 

sekali, yakni pada bulan Ruwah (bulan pada kalender Jawa), dalam rangka menyambut bulan 

ramadhan. Upacara Nyadran di tingkat desa dilaksanakan di gunung Mijil, sebuah bukit kecil yang 

terletak di perbatasan desa, yang dipimpin oleh juru kunci gunung Mijil. Sedangkan upacara 

Nyadran di tingkat dusun dipimpin oleh kepala dusun atau tokoh agama. Dalam upacara ini juga 

diberikan sesajian kepada para leluhur yang dimaksudkan agar para leluhur juga menikmati hasil 

bumi selama ini. Makanan yang disiapkan untuk upacara ini adalah Ingkung, yakni ayam utuh 

yang direbus dengan bumbu rempah-rempah atau dalam istilah setempat di-"ukep". Ingkung 

kemudian disajikan bersama dengan nasi dan sayuran. 

 Saparan dan Perti Desa 

Saparan dan Perti Desa merupakan upacara adat yang dilakukan secara bersama sama yang 

dilaksanakan setahun sekali pada tanggal 15 bulan Sapar (kalender Jawa) di balai desa. Tujuan 

upacara ini adalah wujud syukur atas panen yang telah berlalu, sekaligus permohonan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar keselamatan senantiasa dilimpahkan dan hasil pertanian semakin 

meningkat. Bentuk dari Saparan adalah upacara Perti Desa yang mempunyai arti memelihara dan 

menata desa agar lebih bermanfaat. Upacara-upacara adat di atas merupakan perlambang 

hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya, manusia dengan leluhurnya, manusia dengan 

sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Simbol itu muncul dalam bahasa Jawa, "Memetri 

Bapa Ngangkoso Ibu Pertiwi". Bapa Ngangkoso adalah perlambang langit yang merupakan 
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datangnya hujan; air untuk kehidupan, Ibu Pertiwi adalah perlambang bumi yang merupakan 

sumber kehidupan. Simbol tersebut menjadi perlambang hubungan bumi (alam/lingkungan) 

dengan manusia. 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.7 
Acara Saparan dan Perti Desa 

 

2. Kesenian Tradisional 

Kesenian traditional di Desa Candirejo sangat banyak dan beragam. Kesenian 

tradisional di Desa Candirejo antara lain: 

 Jathilan 

Desa Candirejo juga memiliki sejarah sebagai tempat persinggahan pengikut pangeran 

Diponegoro (salah satu pahlawan perjuangan Indonesia) ketika berperang dengan tentara Belanda 

sekitar tahun 1825. Sebagai peninggalan budaya, momen itu tercurah dalam satu tarian yang 

dikenal dengan nama Jathilan, yang menggambarkan latihan perang pasukan berkuda pangeran 

Diponegoro. Kesenian ini berkembang sejak tahun 1920-an dan memiliki beberapa versi. 
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Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

Gambar 3.8 

Kegiatan Jathilan Desa Wisata Candirejo 

 

 Gantholoco / Wulangsunu 

Tarian Gatholoco/Wulangsunu dipentaskan secara berpasangan dalam baris berbanjar 

dan berjumlah genap. Dinamakan kesenian Wulangsunu karena dalam syair-syairnya ada 

bab wulangsunu. Wulangsunu berasal dari kata wulang yang artinya mendidik, memberi 

nasihat dan sunu yang berarti anak. Kesenian ini berfungsi ganda sebagai sarana hiburan dan 

sebagai tuntunan. 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.9 
Tarian Wulangsunu 
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 Kubrosiswo 

Kubrosiswo yang termasuk salah satu jenis kesenian asli Magelang. Kesenian ini ada sejak 

tahun 1965 di Desa Candirejo. Ini adalah satu jenis kesenian yang bernafaskan Islam. Musik 

pengiring mirip dengan lagu perjuangan dan qasidah, tetapi liriknya telah diubah sesuai misi 

Islam. 

 Wayangan  

Wayangan merupakan pementasan kesenian tradisional yang harus selalu ada ketika upaca 

perti desa. Keunikan dari wayang kulit terbuat dari kulit kambing yang telah disamak dan diukir 

sesuai dengan karakteristik dari alur cerita wayang yang dipentaskan. Kesenian ini muncul ketika 

pengaruh agama Budha memasuki pulau Jawa. Wayang digunakan untuk menyebarluaskan ajaran 

agama Budha dan pihak kerajaan menggunakannya menjadi media penyampai pesan. Sampai saat 

ini kesenian wayang berkembang menjadi media pembelajaran masyarakat tentang nilai dan 

norma yang harus dimiliki manusia. 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 3.10 

Wayangan Desa Wisata Candirejo 

 

Desa wisata Candirejo, dikelola secara rapih dan profesional oleh koprasi sehingga memiliki 

pilihan paket wisata sebagai berikut: 

 

 

 



48 
 

 Dokar Village Tour 

Wisatawan dengan bantuan local guide akan melakukan 

perjalanan berkeliling Desa Wisata Candirejo dengan 

menggunakan alat transportasi dokar/andong. Wisatawan akan 

melihat kekayaan Desa Candirejo untuk mendapatkan wawasan 

masyarakat local setempat, baik dalam adat, tradisi, system 

pertanian multi tanam (agroforestry). Secara langsung 

berinteraksi dengan masyarakat setempat dalam hal belajar bercocok tanam, menyiapkan lahan 

untuk persawahan, memetik berbagai jenis buah yang ada di Desa 

Wisata Candirejo, memetik langsung buah kelapa dari pohonnya, 

mengupas, hingga menikmati buahnya di dokar, selain itu 

membuat hiasan sebagai bentuk kerajinan tangan. Semuanya itu 

berjalan selama kurun waktu 2 jam. Paket wisata ini dihargai p 

150.000,- / pax dengan durasi selama 2 jam. 

 

 Cooking lesson 

Paket wisata Cooking lesson dapat 

dinikmati dengan membayar Rp 

325.000,-/pax dengan durasi waktu 4 

jam. Fasiltas yang diperoleh berupa 

dokar, local guide, snack, hot tea, 

donasi, makan siang, praktek belajar memasak.  Wisatawan akan 

dibawa menuju rumah warga mengendarai dokar atau sepeda tradisional 

untuk beristirahat dan menyantap makanan dan minuman khas Desa 

Wisata Candirejo. Sementara wisatawan menikmati makanan dan 

minuman, pemilik rumah akan mempraktikkan bagaimana cara 

memasak dengan cara tradisional dengan menggunakan tungku, bahkan ada beberapa wisatawan 

juga yang ikut berbelanja bahan masakan.  
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 Ride a Bicycle Tour 

Wisatawan dengan bantuan local guide  berkeliling desa dengan 

mengendarai sepeda selama 1 sampai 2 jam. Selama mengelilingi 

desa, wisatawan akan memperoleh banyak wawasan tentang 

kehidupan masyarakat local, kebiasaan masyarakat, maupun adat 

istiadat. Wisatawan juga dapat memetik langsung buah yang dilewati 

selama melakukan kegiatan bersepeda. Wisatawwan dapat menikmati 

paket wisata ini dengan membayar seharga Rp 150.000,- dengan durasi 2 jam. Fasilitas yang 

diperoleh berupa sepeda, local guide, home industry, pertanian dan perkebunan, permainan 

gamelan, snack, the, donasi (conditional) 

 

 Traditional Dance Show 

Desa Wisata Candirejo memiliki beragam tarian tradisional. Keberagaman 

tarian tradisional memiliki karakteristik tersendiri. Terdapat tarian yang 

menceritakan tentang keberanian pasukan Diponegoro yang digambarkan 

melalui Tari Jathilan. Atau tarian yang dipadukan dengan lagu-lagu yang 

menggunakan Bahasa Jawa. Lagu tersebut mendeskripsikan saran atau 

pelajaran dalam melakukan bercocok tanam digambarkan dalam tari 

Kubrosiswo, Wulangsunu, Coke’an, Sholawatan Jawa. Ada juga 

kolaborasi antara tari Tradisional dan Modern yang diwakili oleh Tari 

Dayakan. Harga per pax-nya sebesar Rp 2.500.000,- / Tarian Tradisional 

dengan durasi 2 jam dengan fasilitas tarian tradisional daerah, local guide, dan donasi. 
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 Rafting in River Progo 

Menjelajahi Sungai Elo dan Progo dengan Rafting merupakan kegiatan 

yang menarik dan menantang. Wisatawan akan dimanjakan dengan 

tampilan deretan tebing yang begitu indah dengan sedikit uji adrenalin. 

Setelah melakukan rafting, wisatawan akan disugguhkan snack dan teh 

untuk menghilangkan rasa lelah setelah melakukan arum jeram 

(rafting).  Harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp 150.000,-/pax 

dengan durasi 3 jam dengan minimal peserta 6 pax. Fasilitas yang 

didapatkan berupa Boat, jaket pelampung,guide, makan siang, 

transportasi, dan donasi. 

 

 Walking in Village + Refreshment 

Berjalan-jalan menjelajahi 

kekayaan alam desa Candirejo 

untuk memperoleh pengetahuan 

tentang kebiasaan masyarakat 

desa, adat istiadat , tradisi dan 

system pertanian multi tanam, serta bermain gamelan bersama. 

Biaya yang  harus dikeluarkan untuk menikmati paket wisata yang satu ini sebesar Rp 100.000,- / 

pax dengan durasi 1 jam. Fasilitas yang didapat berupa Makan siang, local guide, tea, dan donasi  

 

 Stay at Homestay in Candirejo Village 

Tingal di daerah pedesaan dengan penduduk setempat di satu atap 

merupakan suatu moment/pengalaman yang memiliki kesan 

tersendiri bagi wisatawan, tidak hanya tinggal di rumah saja, 

wisatawan akan menikmati makanan tradisional khas Desa Wisata 

Candirejo yang telah disiapkan oleh tuan rumah dan makan bersama. 

Setelahnya wisatawan akan diajak berkeliling desa mengunjungi 

home industry, perkebunan warga, dan bermain gamelan bersama. Harga per pax sebesar Rp 

497.500,- dengan durasi 1 hari 1 malam. Fasilitas yang diperoleh berupa Homestay, local guide, 

Dokar, home industry, perkebunan, bermain  gamelan, makan malam, snack, tea, donasi. 



51 
 

 Serenade At The Foot Of Menoreh Hill 

Pada paket ini , wisatawan akan tinggal sehari semalam di Desa 

Wisata Candirejo. Selama di desa ini, wisatawan akan 

memperoleh sarapan, makan siang, makan malam serta makanan 

ringan, selain itu wisatawan juga akan mendapat kursus bermain 

gamelan dengan bantuan masyarakat local yang akan memandu 

memainkan beberapa lagu Jawa Sederhana. Keesokan harinya 

wisatawan dipandu menuju Watu Kendil untuk menyaksikan 

matahari terbit, singgah di Gardu Pandang. Wisatawan juga 

diperbolehkan untuk melakukan kegiatan memetik buah di kebun 

warga. Kemudian wisatawan akan diajak berkeliling desa 

menggunakan sepeda untuk menuju penpodo untuk melakukan 

makan siang. Fasilitas yang diperoleh 1 malam tinggal di 

homestay-full board (sarapan - makan siang – makan malam), Donasi, dokar atau sepeda untuk 

keliling desa, local guide – Watu Kendil dengan paket Sunrise dan hot tea sembari menunggu 

matahari terbit, dengan harga Rp 975.000,- /pax dengan durasi 1 hari 1 malam. 

 

 Village Experience 

Melihat dengan jarak dekat keindahan Bukit Menoreh dengan 

menggunakan jeep, dang mengunjungi salah satu pemandangan seperti 

Watu Kendil. Berkomunikasi langsung dengan para masyarakat local 

akan menjadikan perjalanan wisata lebih menarik dimana para 

wisatawan akan diberikan penjelasan terkait bidang penanaman, 

menyiapkan lahan untuk perkebunan, memetik buah-buahan langsung 

dari pohonnya, baik memakan langsung ataupun membawanya pulang. 

Makan siang di Pendopo, Kegiaatan berkeliling desa menggunakan 

dokar atau sepeda, local guide, Watu Kendil pada pagi hari 

(menyaksikan sunrise) menggunakan, jeep, Donasi, seharga Rp 497.500,- / pax. Durasi hanya 

setengah hari (08.00 – 12.00). 
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3.4 Wisatawan Desa Candirejo  

Jumlah wisatawan di Desa Wisata dari tahun ke tahun rata-rata terus mengalami kenaikan. 

Semenjak dibuka menjadi Desa Wisata pada tahun 2003, jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Wisata Candirejo setiap tahunnya terus meningkat kecuali pada tahun 2005 

dan 2010. Pada tahun 2010 penurunan wisatawan terjadi karena adanya erupsi gunung merapi. 

Wisatawan yang datang ke Desa Wisata Candirejo dikelompokkan menjadi wisatawan 

nusantara dan wisatawan mancanegara. Jumlah Wisatawan Mancanegara lebih tinggi jumlahnya 

dari pada wisatawan nusantara sejak tahun 2005. 

 

Tabel III.2 
Jumlah Wisatawan Desa Candirejo Tahun 2003-2016 

 

Tahun Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Jumlah Peningkatan 

2003 1071 43 1114 - 

2004 1057 61 1118 0.36 % 

2005 432 611 1043 -7.19 % 

2006 912 644 1556 32.97% 

2007 973 1056 2029 23.31% 

2008 1449 1424 2873 29.38% 

2009 1282 1796 3078 6.66% 

2010 1077 1872 2949 -4.3% 

2011 1121 3063 4184 29.52% 

2012 1205 3936 5141 18.62% 

2013 1351 4425 5776 10.99% 

2014 1265 6276 7641 24.41% 

2015 1322 5841 7163 -6.67% 

2016 1364 6962 8326 13.97% 

Sumber: Koperasi Desa Candirejo, 2017 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Karakteristik Desa Wisata Candirejo 

 

Desa Wisata Candirejo merupakan desa yang terletak sejauh 3 km dari kawasan Borobudur, 

hanya memerlukan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa sampai ke desa ini. Desa Wisata Candirejo 

dibentuk dan diinisiasi oleh masyarakat setempat dengan menerapkan konsep ecotourism  dengan 

pemberdayaan masyarakat. Memiliki daerah yang dekat dengan Wisata Borobudur ternyata 

memberikan peluang besar bagi Desa Candirejo untuk menggali dan mengembangkan potensi desa 

yang dimiliki.  

Hal ini sesuai dengan kondisi existing  Desa Wisata Candirejo. Menjadikan Kekayaan alam,  

dan budaya, serta keunikan adat istiadat masyarakat  menjadi modal utama Desa Wisata Candirejo 

dalam mengembangkan desanya, serta keterlibatan masyarakat yang berperan aktif dalam 

pengembangan desa wisata mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

Pembentukan Desa Wisata Candirejo ini dilatarbelakangi keadaan ekonomi masyarakat yang masih 

tergolong miskin, sementara dilhat dari segi letak geografisnya berdekatan dengan Candi Borobudur.  

 

“saya cukup prihatin dengan keadaan ekonomi masyarakat desa candirejo yang tidak 

mengalami perubahan, sementara secara geografis letaknya berdekatan dengan salah satu icon 

dunia yaitu Candi Borobudur. Sehingga timbul inisiatif untuk menjadikan desa ini sebagai desa 

wisata dengan memanfaatkan potensi desa yang terbilang cukup kaya, kita punya sungai 

Progo, Bukit Menoreh, dan kekayaan budaya dan seterusnya. Itu yang kita 

berdayakan.”(Slamet, Wawancara, Local Champion Desa Wisata Candirejo, Magelang 12 Juli 

2017).  

 

Desa Wisata Candirejo dikembangkan dengan prinsip Candirejo BERSATU (Bersih, Elok, 

Ramah, Aman, Manfaat, Usaha, dan Tertib). Desa Wisata Candirejo sebagai salah satu destinasi wisata 

menyediakan atraksi wisata berupa paket tour dengan memanfaatkan kekayaan alam dan adat istiadat 

kebudayaan masyarakat Desa Wisata Candirejo. Sebagai Desa Wisata yang menerapkan konsep 

community based tourism (CBT) terlihat pada penyediaan homestay. Salah satu partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan pariwisata yaitu pengadaan homestay. Homestay di Desa Wisata Candirejo tidak 
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terlepas dari kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti pemerintah dan agen perjalanan. Sistem 

pariwisata di Desa Wisata Candirejo dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.1  

Sistem Pariwisata Desa Wisata Candirejo 

 

Wisatawan yang datang berkunjung merupakan mereka yang berasal dari luar negeri dan 

dalam negeri, kebanyakan dari mereka berasal dari Perancis, Jerman, Amerika, Australia, Jepang, 

Inggris, dan lain sebagainya. Wisatawan dengan menggunakan transportasi udara dari daerah asal, 

kemudian dari Yogyakarta para wisatawan mengendarai bus untuk bisa sampai ke Desa Wisata. Sistem 

yang diberlakukan oleh pengelola desa wisata dari mulai terbentuk hingga sekarang adalah sama, 

artinya Desa Wisata Candirejo terbentuk bukan dari permintaan dari wisatawan melainkan dengan 

adanya daya tarik yang disediakan Desa Wisata Candirejo melalui promosi yang dibantu oleh travel 

agent, sehingga wisatawan tertatik untuk mengunjungi Desa Wisata.  

 

4.1.1 Bentuk Community Development Approach Desa Wisata Candirejo 

Tahapan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh persiapan dan strategi perencanaan 

yang baik, sehingga program aksi pengembangan masyarakat dapat mencapai sasaran. Menurut Nindita 

(dalam Alfitri, 2011:34), terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan pengembangan masyarakat 

(community development approach), yaitu (1) Development for community; (2) Development with 

community; dan (3) Development of community. Ketiga pendekatan tersebut didasarkan pada 6 

komponen dibawah ini, yaitu 

 Inisiator 

Pengembangan Desa Wisata Candirejo muncul dari hasil pemikiran  dan ide masyarakat Desa 

Candirejo. Inisatif tersebut muncul dari Pak Slamet yang pada saat itu menjabat sebagai lurah. Selain 

Promotion 
(Travel Agent, Union Side) 

 

Transportation 
HOME 

(Asal Wisatawan) 

DESTINATION 

(Desa Wisata 

Candirejo) 
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sebagai Lurah, Pak Slamet pernah berprofesi sebagai guru pariwisata di Sekolah Pariwisata Candirejo 

yang dimilikinya, sehingga ilmu/pengetahuan pariwisata dia dapatkan melalui pendidikan tersebut. 

Untuk merealisasikan ide-ide yang dibuat, maka dilakukan pertemuan formal dan bersifat tertutup 

antara lurah dengan para kepala dusun yang dilaksanakan pada tahun 1989 yang bertujuan membahas 

ide-ide yang disampaikan oleh Pak Slamet. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Desa 

Candirejo akan dijadikan menjadi Desa Wisata. Selanjutnya setiap kepala dusun berkewajiban untuk 

menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada masyarakat di dusunnya masing-masing dalam sebuah 

acara rutin desa yaitu Shalawatan. Pendapat tersebut mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat masyarakat yang kurang mendukung terobosan tersebut, untuk 

itu dilakukan sosialisasi yang diselenggarakan disetiap dusun dan dipimpin oleh masing-masing kepala 

dusun. Sosialisasi yang diadakan bertujuan untuk memperkenalkan konsep pariwisata kepada 

masyarakat, dampak yang ditimbulkan, serta advantage yang diperoleh. Sebagai langkah awal, Pak 

Slamet memiliki visi yang menjadi panduan bagi masyarakat yaitu “Candirejo BERSATU” (bersih, 

elok, ramah, manfaat, usaha dan tertib). Visi tersebut mengandung tujuan yang harus dicapai yaitu 

terwujudnya Desa Candirejo yang memiliki lingkungan yang bersih dan terjaga serta elok, memiliki 

masyarakat yang ramah dan humble, memiliki daya manfaat, terwujudnya masyarakat yang kreatif 

dalam usaha sehingga mampu mempengaruhi perekonomian, dan juga tertib. 

Pak Slamet sebagai pemberi gagasan dalam pembentukan Desa Wisata Candirejo membuat 

program guna meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Pada tahun 1987, desa salah 

satu program yang ditekuni masyarakat adalah penataan pekarangan dan halaman rumah warga 

sehingga lebih tertata, kemudian mengajak masyarakat untuk lebih peduli lingkungan dengan tidak 

menjemur pakaian di halaman rumah. Usaha tersebut menuai hasil dimana Desa Candirejo 

mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa Prestasi Kencana Tingkat Nasional dalam upaya 

menjadikan lingkungan desa menjadi lebih tertata. Program selanjutnya adala melakukan studi banding 

ke pusat pembibitan Malang bagi kaum wanita, untuk dapat diterapkan di Desa Candirejo. Dan lagi 

pada tahun 1995 Desa Candirejo mendapatkan penghargaan Juara I Kelompok Tani Wanita Tingkat 

Propinsi dalam hal penataan pekarangan desa. Pada tahun 1997, Pak Slamet membentuk kelompok 

kerja (pokja) yaitu pokja dusun dan pokja desa yang berfungsi untuk memetakan potensi wisata 

disetiap dusun. Pada tahun 1999, Desa Candirejo ditetapkan sebagai desa Binaan Wisata Tingkat 

Kabupaten Magelang, desa binaan merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi desa wisata dan 

kebetulan Desa Candirejo merupakan desa pertama yang menjadi desa binaan dan dijadikan desa 

percontohan di Kabupaten Magelang. Pada tahun ini sudah mulai dilakukan pelatihan-pelatihan 



56 
 

terhadap warga yang memiliki potensi seperti kemampuan untuk berbahasa, memiliki sifat yang ramah 

untuk melayani tamu.  

Pada tahun 2001 sampai 2003, Desa Candirejo mendapat pendampingan dari Yayasan Patrapala 

dan mendapat bantuan dana dari Japan International Corporation Agency (JICA). Proses 

pendampingan yang dilakukan secara partisipatif melibatkan warga. Berdasarkan potensi yang dimiliki 

desa maka ditetapkan bahwa konsep yang akan digunakan adalah konsep ecotourism yaitu pariwisata 

yang mengedepankan aspek lingkungan dengan atraksi kehidupan asli pedesaan dan mempertahankan 

bangunan-bangunan rumah khas pedesaan. Keberadaan Yayasan Patrapala dijadikan sebagai salah satu 

wadah sumber pengetahuan oleh Pak Slamet, bersama dengan yayasan ini, masyarakat diajarkan 

pengetahuan tentang pariwisata dan menambah softskill dalam meningkatkan fungsi guna lahan, dan 

lain sebagainya. Sampai pada 18 April 2003 diresmikan sebagai Desa Wisata Internastional oleh 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, I Gede Ardika.  

 

 Status Perusahaan (Status of Coorporate) 

Dalam mengembangkan sebuah Desa Wisata dibutuhkan keterlibatan pihak-pihak lain seperti 

masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Terdapat beberapa pihak swasta yang terlibat didalamnya 

antara lain JICA, PT. Jamsostek, PT. Telkom, PT. Semen Gresik. Adapun keterlibatan pihak-pihak ini 

adalah dalam hal pemberian dana dan pembangunan gedung-gedung yang difungsikan sebagai gedung 

pelatihan dan pertemuan. PT Jamsostek memberi bantuan dana sebesar 50 juta. JICA (Japan 

International Corporation Agency) merupakan agen pembangunan internasional dari Jepang, dengan 

memberi pembinaan yang berlangsung selama 3 tahun yaitu 2001 hingga 2003. JICA memberi bantuan 

dalam bentuk pembangunan gedung pelatihan dan pertemuan guna mendukung proyek Natural 

Resources Management for – Local Community Empowerment (NRM-LCE) atau pengelolaan sumber-

sumber daya alam bagi keberdayaan masyarakat lokal, sementara PT Telkom mendirikan warung 

Telkom guna meningkatkan kemampuan teknologi di Desa Wisata Candirejo. Kerjasama dengan 

pihak-pihak swasta tersebut diperoleh berkat link pak Slamet (Mantan Lurah), dan dengan mengajukan 

proposal pengadaan desa wisata, dan sebagian dari perusahaan tersebut menawarkan diri untuk 

memberikan bantuan seperti PT Telkom dan PT Jamsostek pada tahun 2004.  

 Status Masyarakat (Status of Society) 

Dalam pembangunan perlu memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang berkembang 

yang berperan sebagai subjek dan bukan hanya sekedar objek. Di Desa Wisata Candirejo, keterlibatan 

masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan wisata. Masyarakat dijadikan sebagai subjek 

dalam kegiatan wisata. Masyarakat terlibat dalam segala kegiatan pariwisata mulai dari tahap 



57 
 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Tahap perencanaan, masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam memberi masukan dan gagasan terkait pengembangan desa wisata. Pada tahap 

pelaksanaan, semua atraksi wisata dikelola oleh masyarakat dan disediakan oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat memegang peranan penting dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo Masyarakat juga 

diberi tanggungjawab dalam pelaksanaan atraksi wisata. Hal ini sejalan dengan konsep yang desa 

wisata dimana yang disediakan dan dijual kepada wisatawan semuanya merupakan aktivitas sehari-hari 

masyarakat, seperti bertani, memasak, membatik, membuat kerajinan tangan, menaiki andong/dokar, 

memainkan gamelan, tarian tradisional dan lain-lain. Walau tidak secara langsung, tetapi masyarakat 

ikut serta dalam pengawasan aktivitas desa wisata dimana masyarakat berhak tau laporan keseluruhan 

kegiatan wisata pada evaluasi bulanan, kemudian yang terakhir ada evaluasi, pengelola desa wisata 

akan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan setahun sekali untuk 

melaporkan kinerja koperasi selama 1 tahun. Pada RAT ini, masyarakat juga turut diundang dan berhak 

untuk memberi masukan.  

 Tujuan (Goal) 

Pembentukan Desa Wisata Candirejo dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi masyarakat Desa 

Wisata Candirejo yang masih terbilang miskin sementara secara geografis letaknya berdekatan dengan 

Candi Borobudur. Keprihatinan pemerintah desa yang pada saat itu di bawah pimpinan kepala desa Pak 

Slamet, berinisitif untuk menjadikan desa tersebut menjadi salah satu Desa Wisata. Insiatif tersebut 

mendapat tanggapan yang hangat dari masyarakat. Selain berorientasi pada peningkatan perekonomian 

masyarakat, pengembagan Desa Wisata Candirejo juga terbentuk dari adanya proses, mulai darii 

adanya inisiatif dari seorang kepala Desa, kemudian dirundingkan dalam sebuah rapat, disampaikan 

kepada masyarakat, hingga mengembangkan potensi desa, baik potensi alam maupun manusianya, 

sehingga dicapai hasil berupa peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan ekonomi masyarakat 

Desa Wisata Candirejo. Keberhasilan desa ini juga terlihat dalam pencapaiannya dalam hal pelestarian 

lingkungan. 

Hingga saat ini, prioritas pengembangan Desa Wisata Candirejo adalah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Hal ini didukung dengan dibentuknya BUMDes dan Balkondes. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengelola koperasi, masyarakat dapat merasakan 

dampak dari adanya kegiatan di Desa Wisata Candirejo yaitu dengan meningkatnya perekonomian 

masyarakat. Disamping meningkatkan perekonomian, kelestarian lingkungan dan budaya juga menjadi 

tujuan pengembangan Desa Wisata Candirejo.  

 Dampak (Side Effect / Impact) 
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Dampak/ side effect yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo 

adalah ketergantungan dan swadaya. Untuk beberapa aspek, masyarakat sudah mampu (mandiri) dalam 

hal pengelolaan Desa Wisata Candirejo, seperti pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan potensi 

alam, seni dan budaya, mengemasnya dalam suatu bentuk paket wisata yang dapat menarik minat 

wisatawan. Hanya saja untuk beberapa aspek lainnya, Desa Wisata Candirejo masih memerlukan pihak 

lain, seperti bantuan dana dari pemerintah, dan pihak swasta. 

 Time Frame 

Pengembangan Desa Wisata Candirejo mengarah pada pembangunan pariwisata yang 

berkelanjutan (sustainable). Pengembangan Desa Wisata Candirejo tidak hanya memperhatikan nilai 

ekonomis, atau budaya, masyarakat, dan social, namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Adanya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo membawa dampak yang positif terhadap 

perekonomian masyarakat, dilestarikannya budaya dan kesenian serta adat istiadat Desa Wisata 

Candirejo. Hubungan yang terjalin antara sesama warga desa semakin erat dan terciptanya rasa saling 

memiliki. 

 

Tabel IV. 1 

Pendekatan Community Development Desa Wisata Candirejo 

 

 
DEVELOPMENT 

FOR COMMUNITY 

DEVELOPMENT WITH 

COMMUNITY 

DEVELOPMENT 

OF COMMUNITY 

Inisiator Perusahaan Perusahaan dan masyarakat Masyarakat 

Status of 

corporate 
Pendonor Agen Pembangunan Agen pembangunan 

Status of society Objek Objek atau subjek Sebagai subjek 

Goal Berorientasi pada hasil 
Berorientasi pada hasil 

pembangunan berproses 

Pembangunan 

berproses 

Side 

effect/impact 
Tergantung Tergantung dan swadaya Swadaya 

Time frame 
Jangka pendek atau 

tujuan tertentu 

Jangka mengengah atau 

terus-menerus 

Jangka menengah dan 

panjang/berkelanjutan 

Sumber : Analisis Penyusun Berdasrkan Alfitri, 2011:34, 2017 
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Berdasarkan hasil analisis keenam komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata 

Candirejo menerapkan pendekatan Development Of Community (Tabel IV.1). Pendekatan ini sebagai 

suatu proses penngembangan prakarsa masyarakat tertentu dalam rangka melakukan tindakan social 

untuk mengubah situasi ekonomi, social, kultural, dan lingkungan. Karakteristik utama program ini 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas. Dengan demikian masyarakat berkedudukan murni 

sebagai subjek. Dampak positifnya adalah menjadikan komunitas self-relience karena masyarakat 

terlibat langsung sepenuhnya pada program dan mereka sendiri menentukan keberhasilan atau 

kegagalan usahanya. Konsep ini sudah diterapkan Desa Wisata Candirejo mulai dari terbentuknya desa 

wisata.  

 

4.1.2 Atraksi Wisata Desa Wisata Candirejo 

Desa Candirejo diharapkan mampu mempertahankan keasliannya, baik tradisi penduduknya, 

maupun lingkungan alam sekitarnya. Oleh karena itu, daya tarik wisata dari desa ini adalah segala 

keunikannya, yaitu kebudayaan tradisional, terkait keaslian kehidupan desa yang alami. Salah satu 

tolak ukur keberhasilan program desa wisata ini adalah dihasilkannya kerajinan yang dibuat oleh 

masyarakat desa Candirejo dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitarnya. 

Banyak jenis atraksi wisata yang dapat dinikmati pada saat berkunjung ke Desa Wisata 

Candirejo. Pihak koperasi telah menetapkan untuk setiap atraksi wisata sudah memiliki paket tour 

seperti keliling desa dengan menggunakan dokar (dokar village tour), Rafting di Sungai Progo, Tarian 

Daerah, Gamelan’s game, dan lain sebagainya. Pihak pengelola yaitu koperasi menerapkan system 

pelayanan terpadu satu pintu untuk setiap wisatawan yang datang. Berdasarkan konsepnya yaitu Desa 

Wisata minat khusus, Desa Wisata Candirejo juga menyediakan paket belajar memasak (cooking 

class), dan belajar bercocok tanam (farming class). 

Wisatawan yang datang berkunjung biasanya sudah melakukan pembookingan terlebih dahulu, 

menentukan tanggal kunjugan, pihak koperasi sudah membuat daftar kunjungan wisatwan yang akan 

datang. Pembookingan yang dilakukan wisatawan sebelum datang berkunjung memberikan manfaat 

bagi pihak pengelola Desa Wisata Candirejo, dimana mereka dapat mempersiapkan terlebih dahulu 

segala sesuatu yang dibutuhkan para wisatawan. Wisatawan yang telah sampai di Desa Wisata 

Candirejo akan langsung menuju kantor Koperasi Desa Wisata untuk melakukan semacam reservasi 

dan pemilihan paket wisata. Setelah selesai melakukan pemilihan dan pembayaran paket, para 

wisatawan akan dibawa menuju pendopo yang dipandu oleh seorang wisatawan. Pendopo merupakan 

bangunan joglo yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya para wisatawan sebelum dan sesudah 
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melakukan perjalanan di Desa Wisata Candirejo. Letak pendopo tidak jauh dari kantor koperasi Desa 

Wisata Candirejo. Wisatawan akan dijamu dengan minuman dan makanan ringan tradisional yang 

biasanya merupakan makanan asli Desa Wisata Candirejo. Perjalanan tour akan dimulai dari pendopo 

menuju tempat / atraksi wisata yang sudah dipilih sebelumnya di kantor Koperasi, selama kegiatan 

tour, wisatawan akan dipandu oleh seorang local guide, dimana 1 local guide hanya boleh memandu 1 

group wisatawan saja. Setelah selesai melakukan kegiatan tour di Desa Wisata Candirejo para 

wisatawan akan digiring menuju pendopo untuk beristirahat atau bisa langsung ke pelataran depan 

balai desa yang merupakan tempat parkir para tamu (wisatawan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

Gambar 4.2 

Alur Kegiatan Wisata di Desa Wisata Candirejo 

TOURIST / GUEST 

COORPORATIVE OFFICE 

OF CANDIREJO TOURISM 

VILLAGE 

1. DOKAR VILLAGE 

TOUR 

2. COOKING LESSON 

3. RIDE A BICYCLE TOUR 

4. SUNRISE TREKKING  

5. TRADITIONAL DANCE 

SHOW 

6. RAFTING IN RIVER 

PROGO  

7. WALKING IN VILLAGE 

8. STAY AT HOMESTAY 

IN CANDIREJO 

VILLAGE 

9. SERENADE AT THE 

FOOT OF MENOREH 

HILL 

10. VILLAGE EXPERIENCE 

PENDOPO TOUR PACKAGE 

PENDOPO / 

PARKING AREA 
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Atraksi – atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Candirejo ini tersebar di beberapa dusun, 

dengan kata lain tidak semua dusun di Desa Wisata Candirejo yang dijadikan sebagai objek atau tujuan 

atraksi wisata, hal ini disebabkan kerena setiap dusun memiliki potensi yang berbeda-beda. Local 

Champion bersama dengan kepala dusun dan ketua pokja melakukan sebuah pemetaan potensi dusun 

untuk dijadikan atraksi wisata yang cocok. Selain itu Local Champion juga mengajak masyarakat untuk 

memberdayakan alat music yang dimiliki masyarakat seperti gamelan, gong, dan alat music lainnya 

yang digunakan dalam gamelan games, kemudian masyarakat dilatih untuk bermain alat music. Dalam 

penentuan atraksi wisata di setiap dusun, untuk desa yang memiliki lingkunagn bersih dan rapi, maka 

dusun tersebut di alokasikan untuk homestay, sementara dusun dengan lahan perkebunan yang 

mendominasi maka dibuat sebagai farming lesson (apabila wisatawan ingin memetik buah dari 

pohonnya) Gambar 4.1. Berikut adalah penjelasan dari atraksi wisata yang ada di Desa Wisata 

Candirejo:  

 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 4.3 

Persebaran Potensi Desa Wisata Candirejo 
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Atraksi wisata dibentuk berdasarkan potensi masing-masing dusun. Dusun Sangen karena 

dilewati oleh Sungai Progo maka difungsikan untuk kegiatan rafting, untuk agro wisata berada di 

dusun Brangkal dan Palihan. Pemenuhan kebutuhan homestay di Dusun Kedungombo dan Pucungan, 

sementara untuk wisata kesenian dan budaya berada di Dusun Butuh. Potensi-potensi yang dimiliki 

masing-masing dusun, dikemas dalam sebuah paket wisata yang disusun berdasarkan kecocokan 

atraksi wisata.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel. IV.2 

Persebaran Atraksi Wisata Desa Wisata Candirejo 

 

No Atraksi Wisata Dusun 

1 Homestay - Kedungombo 

- Pucungan 

2 Rafting - Brangkal 

3 Agro Pertanian - Butuh 

- Palihan 

- Brangkal 

- Sangen 

4 Kerajinan / Home Industry - Kaliduren 

- Brangkal 

5 Kesenian (Tarian Tradisional 

dan Pertujukan Budaya) 

- Mangundadi 

- Butuh 

- Kedungombo 

6 Wisata Alam - Butuh 

- Mangundadi 

- Sangen 

Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Dari 15 dusun yang terdapat di Desa Wisata Candirejo, hanya 8 dusun yang memiliki potensi 

yang siap untuk dijadikan sebagai atraksi wisata. Atraksi wisata dikelompokkan dan ditetapkan 

berdasarkan potensi masing-masing dusun. Bagi dusun yang tidak ikut berkontribusi dalam atraksi 

wisata tetap mendapat bagian dana guna meningkatkan pembangunan dusun. Yang bertugas dalam 
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menggali potensi setiap dusun adalah kepala dusun dan kelompok kerja. Dalam menentukan atraksi 

wisata, dilakukan rembug terlebih dahulu guna menguji kelayakan potensi untuk dijadikan atraksi 

wisata, dengan memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi. 

 

Tabel IV.3 

Atraksi Wisata Desa Wisata Candirejo 

 

 ATRAKSI WISATA KETERANGAN 

Something to see Tuk Banyu Asin 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo ,2017 
 

Merupakan mata air yang memiliki rasa 

asin pada airnya. Banyu Asin ini terlihat 

seperti danau namun bentuknya kecil. 

Danau purba tersebut awalnya besar 

mengelilingi candi Borobudur, namun 

tertutup material Gunung Merapi akibat 

erupsi pada tahun 1006 Masehi. Kini 

menjadi sedimen-sedimen yang bisa 

dimanfaatkan untuk pengobatan kulit 

Bukit Menoreh 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Bukit menorah difungsikan masyarakat 

sebagai salah satu tempat untuk melihat 

sunrise. Untuk dapat sampai di tempat 

ini, wisatawan harus melakukan 

perjalanan kurang lebih 1 jam 

menggunakan jeep dan 2 jam perjalanan 

dengan berjalan (tracking). Untuk dapat 

sampai tepat waktu, perjalanan dari desa 

candirejo disarankan berangkat sekitar 

pukul 04.00 WIB atau 05.00 WIB. 
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 ATRAKSI WISATA KETERANGAN 

Kesenian Jathilan 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Jathilan merupakan tarian yang 

mengambarkan latihan perang pasukan 

berkuda pangeran Diponegoro. Kesenian 

in berkembang sejak tahun 1920-an dan 

memiliki beberapa versi. 

Wulangsunu 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Tarian Wulangsunu dipentaskan secara 

berpasangan dalam baris berbanjar dan 

berjumlah genap. Kesenia ini berfungsi 

ganda, selain sebagai sarana hiburan juga 

sebagai tuntunan. 

Watu Kendil 

 

Sumber: Koperasi Desa Wisata Candirejo 

,2017 

Watu Kendil merupakan sebuah batu 

yang menyerupai peralatan masak. Pada 

jaman dahulu, watu kendil merupakan 

tempat untuk memasak makanan bagi 

pekerja yang membangun candi 

borobudur. Keberadaan Watu Kendil 

yang berada di pegunungan Menoreh 

juga menjadi daya tarik tersendiri untuk 

melihat sunrise dan keindahan desa 
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 ATRAKSI WISATA KETERANGAN 

Wayangan 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Wayangan merupakan pementasan 

kesenian tradisional yang harus selalu 

ada ketika upacara perti desa. Keunikan 

dari wayang kulit terbuat dari kulit 

kambing yang telah disamak dan diukir 

sesuai dengan karakteristik dari alur 

cerita wayang yang dipentaskan. 

Something to do Rafting 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Sungai Progo merupakan salah satu 

potensi unggulan Desa Wisata Candirejo, 

dan dijadikan sebagai salah satu atraksi 

wisata rafting. Pada saat terbentuknya 

Desa Wisata, perahu yang digunakan 

masih berupa perahu kecil yang terbuat 

dari bamboo dan ban, namun sekarang 

sudah menggunakan boot.  

Agro Forestree 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Perjalanan trecking melewati hutan 

dengan pepohonan disekitarnya. Melihat 

berbagai jenis tumbuhan yang ada disana, 

selain sehat, juga menambah 

pengetahuan bagi wisatawan. 

Bertani / Bercocok Tanam 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Kegiatan utama masyarakat dijadikan 

sebagai atraksi wisata sehingga 

wisatawan yang datang dalam belajar 

bercocok tanam seperti menam padi, 

memetik buah dan sebagainya.  
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 ATRAKSI WISATA KETERANGAN 

Cokking Lesson 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Wisatawan akan diajarkan cara memasak 

khususnya makanan asli Desa Wisata 

Candirejo dengan menggunakan tungku. 

Ada sebagian wisatawan yang meminta 

ikut berbelanja sebelum memasak. 

Gamelan games 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Alat music tradisional Desa Wisata 

Candirejo berupa gamelan, menjadi salah 

satu kegiatan yang harus dilakukan oleh 

wisatawan. Biasanya wisatawan 

diajarkan 2 jenis lagu jawa oleh 

masyrakat setempat.  

Ride a Bicycle 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

 Dengan menggunakan sepeda, 

wisatawan melakukan kegiatan 

berkeliling desa. Melihat dan 

mempelajari potensi desa dan adat 

istiadat dan kebiasaan masyarakat Desa 

Wisata Candirejo.  
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 ATRAKSI WISATA KETERANGAN 

Berjalan keliling desa 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Berjalan kaki mengelilingi desa maupun 

melakukan trecking merupakan salah 

satu kegiatan yang ditawarkan di Desa 

Wisata Candirejo. Wisatawan berkeliling 

di desa ddari dusun satu ke dusun lain, 

untuk mempelajari kebiasaan masyarakat 

Desa Wisata Candirejo. Kunjungan 

favorit wisatawan adalah home industry 

dan bermain gamelan.  

Tinggal di Desa Bersama 

Masyarakat 

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirej, 2017 

Ssalah satu atraksi wisata something to 

do lainnya adalah tinggal bersama 

dengan masyarakat di Desa Wisata 

Candirejo. Wisatawan akan berinteraksi 

dengan warga tempatnya menginap dan 

melakukan aktivitas memasak, berkebun, 

dan kesenian.  

Something to buy Kerajinan tangan  

 
Sumber: Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, 2017 

Produk wisata yang dihasilkan oleh 

masyarakat adalah dompet dan tikar yang 

terbuat dari tumbuhan pandan. Selain itu 

mainan dan hiasan yang terbuat dari 

bamboo, menjadi salah satu buah tangan 

dari Desa Wisata Candirejo. 
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Tabel IV.4 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Objek Wisata Tahun 2016 

 

No OBJEK 
JUMLAH 

KUNJUNGAN 

1 Area Panggung 5,669 

2 Dalem Bopo 2,305 

3 OM Biyung 3,016 

4 Home Industry 2,102 

5 Pak Budi (Jatilan) 2,859 

6 Pak Parjo 5,399 

7 Banyu Asin 730 

8 Watu Kendil 20 

9 Batik 46 

10 Omah Pring 1,326 

JUMLAH 23,472 

Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Data diatas mengindikasikan bahwa objek wisata unggulan di Desa Wisata Candirejo adalah 

Area Panggung yang menampilkan wisata kesenian dan budaya seperti tarian tradisional, pertunjukan 

wayang, pertunjukan wulangsunu dan lainnya. Hal ini disebabkan atraksi yang dipertunjukkan 

merupakan kesenian asli daerah Candirejo, ditambah lagi wisatawan dari mancanegara sangat tertarik 

terhadap kebudayaan Indonesia yang beragam.   

 

4.1.3 Akomodasi Desa Wisata Candirejo 

Desa Wisata Candirejo menyediakan tempat beristirahat bagi wisatawan yang ingin menetap 

untuk beberapa hari. Tempat tinggal yang disediakan adalah rumah warga (homestay) dengan konsep 

wisatawan berbaur dengan masyarakat tempatnya tinggal. Tidak semua rumah warga yang dijadikan 

sebagai homestay, karena rumah yang dijadikan homestay adalah rumah yang memiliki lingkungan 

yang bersih, kondisi rumah yang masih layak huni, nyaman serta memiliki MCK yang bagus, Jika 

dilihat dari segi . Setelah itu pihak pemerintah desa  melakukan pendataan rumah warga yang siap 

untuk dijadikan homestay untuk nantinya dilakukan pembinaan.  Untuk harga homestay sudah 
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ditetapkan yaitu Rp 250.000,- / malam dengan fasilitas kasur, meja, air panas, tv, dan halaman 

rumah.Setiap homestay dapat ditempati 4-6 orang Hingga saat ini jumlah homestay yang ada di Desa 

Wisata Candirejo sebanyak 40 an buah homestay. Pemilik homestay juga dituntut untuk bersikap 

ramah dan mampu menjalin komunikasi (berinteraksi) dengan wisatawan selama tinggal di homestay.  

 

”Rumah penduduk yang siap yang kita pakai untuk mereka (wisatawan) tinnggali selama 

melakukan perjalanan wisata di Desa Wisata Candirejo ini, karena konsepnya kita rumah 

penduduk yang punya kamar lebih dan bersedia untuk dijual (dalam arti dijadikan homestay) 

ya silahkan, tapi dengan persyaratan harus bersih, nyaman dan memiliki MCK yang bagus” 

(Singgih, Wawancara, Kepala Desa Wisata Candirejo, Magelang 13 Juli 2017) 

 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2016 

 

Gambar 4.4 

Homestay Desa Wisata Candirejo 

 

Pengadaan homestay merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, dimana 

homestay merupakan rumah warga, dikelola sendiri oleh masyarakat mulai dari jenis makanan dan 

minuman yang akan disajikan kepada wisatawan. Selain itu wisatawan yang tinggal bersama 

masyarakat akan ikut melakukan aktivitas sesuai dengan aktivitas si tuan rumah, apabila tuan rumah 

pergi kepasar untuk berbelanja, wisatawan juga ikut serta, apabila tuan rumah ingin memasak, 

wisatawan ikut membantu dan belajar memasak masakan khas Desa Candirejo dengan menggunakan 

peralatan yang sederhana seperti tungku, serta melakukan kegiatan bercocok tanam di kebun milik tuan 

rumah.  
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4.1.4 Transportasi Desa Wisata Candirejo 

Transportasi yang digunakan dalam kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo didasarkan 

pada jenis paket wisata yang diambil oleh wisatawan. Jenis transportasi yang disediakan oleh pihak 

pengelola ada dokar, sepeda, jeep, dan perahu kethek yang terbuat dari bamboo, serta perahu boot. 

Transportasi Dokar biasanya digunakan untuk kegiatan keliling desa, engunjungi home industry, 

memetik buah di kebun warga, dan belajar adat dan kebiasaan masyarakat desa, sama hal nya dengan 

sepeda. Untuk jeep digunakan sebagai alat transportasi menuju bukit menorah karena akses menuju 

bukit menorah tidak memungkinkan untuk menggunakan dokar ataupun sepeda.  

 

 
Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 4. 5 

Alat Transportasi berupa Dokar 

 

Alat transportasi yang ada di Desa Wisata Candirejo secara keseluruhan adalah milik 

masyarakat, dan dikekola sendiri oleh masyarakat. Secara keseluruhan jumlah transportasi yang 

dimiliki Desa Wisata Candirejo sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang 

berkunjung, hanya saja pada saat peak season jumlah permintaan wisatawan dapat meningkat. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pihak pengelola Desa Wisata Candirejo bekerjasama dengan penyewaan sepeda 

di desa lain.  
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4.1.5  Promosi Desa Wisata Candirejo 

Salah satu faktor pendukung berkembangnya pariwisata adalah dengan adanya promosi. 

Promosi bertujuan untuk memberitahukan/memperkenalkan adanya kegiatan wisata yang ada di Desa 

Wisata Candirejo kepada masyarakat luar, baik domestic maupun mancanegara. Promosi yang 

dilakukan oleh pihak koperasi Desa Wisata Candirejo dalam upaya meningkatkan minat kunjungan 

khususnya wisatawan asing adalah menggunakan iklan (advertising), relasi kepada public, sales 

support, dan dari mulut ke mulut (word of mouth). Pihak koperasi yang didalamnya terdapat local 

champion yaitu ketua koperasi Pak Tatak Sariawan mengusulkan untuk diadakannya test tour yaitu 

suatu kegiatan yang menampilkan semua potensi dan atraksi wisata, kekayaan alam, produk wisata, 

homestay, paket wisata), harapannya para travel agent yang diundang akan memberitahukan kepada 

wisatawan dengan membawa brosur yang didapatkan dari pengelola Desa Wisata Candirejo. 

Sedangkan publisitas dilakukan melalui media, yaitu dialog interaktif, serta event pariwisata. Sales 

Support menggunakan brosur dan VCD. Promosi juga dilakukan melalui world of mouth (mulut ke 

mulut) yang dilakukan melalui pembicaraan antar keluarga, teman kerja. Keberhasilan kegiatan test 

tour merupakan salah satu peran Pak Tatak untuk memperluas jaringan khususnya untuk tenaga tour 

agent. 

Media internet dipergunakan untuk lebih memperkenalkan desa wisata Candirejo kepada 

semua khayalak luas. Kapanpun dan dimana pun masyarakat diluar sana dapat mengakses website atau 

jejaring social seperti facebook atau instagram. Namun sampai dengan saat ini, Desa Wisata Candirejo 

belum meiliki website sendiri dan masih tergabung dengan website Pemerintah Kabupaten magelang. 

Adapun alasan mengapa Desa Wisata Candirejo belum memiliki website adalah untuk menghindari 

permintaan wisatawan yang membludak pada waktu peak season di bulan Juni, Juli, dan Agustus. 

Sementara local guide  yang tersedia di Desa Wisata Candirejo masih minim hanya berjumlah 7 orang, 

sehingga tidak akan mampu menerima permintaan wisatawan. Sistem pembagian local guide kepada 

wisatawan yaitu satu local guide  untuk 1 grup wisatawan, artinya 1 local guide  tidak boleh memandu 

2 wisatawan dari group yang berbeda sehingga permintaan wisatawan terpenuhi. Bagi pengelola Desa 

Wisata Candirejo, kepuasaan wisatawan merupakan suatu keberhasilan wisata di Desa Wisata 

Candirejo. Untuk melakukan pembookingan sebelum datang ke desa ini wisatawan dapat melakukan 

pembookingan terlebih dahulu melalui Fax (0293) 789675 dan telepon 081328808520. 

 

“Bersangkutan dengan web, sampai saat ini kita belum memiliki web. Kita istilahnya begini, 

pada saat peak season  di bulan Juni, Juli dan Agustus, kita ada keterbatasan local guide, juga 

disini konsep yang kita bangun itu seperti ini,  tamu yang datang lebih dari 2 group tidak boleh 
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digabung dalam 1 local guide, karena kebutuhan setiap wisatawan itu kan berbeda-beda 

sehingga keterbatasan kita untuk ssat ini yaitu kurangnya tenaga local guide” (Tatak Sariawan, 

Wawancara, Ketua Koperasi Desa Wisata Candirejo,Magelang, 11 Juli 2017). 

 

Promosi yang dilakukan Desa Wisata Candirejo, dapat dikatakan kurang maksimal, seperti 

kurangnya pembuatan leaflet, kalender tahunan, promosi di televisi, radio, booklet, dan lain 

sebagainya. Untuk itu pihak pengelola Desa Wisata Candirejo melakukan kerjasama dengan pihak-

pihak luar seperti agent wisata, pihak pemerintah dan memperkenalkannya kepada wisatawan. Hingga 

sampai ini, Desa Wisata Candirejo telah menjalin kerjasama dengan para agent travel dari berbagai 

kota besar seperti : Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan Barat, Makassar, Jakarta dan kota besar 

yang lainnya. 

 

4.2 Pengelolaan Pariwisata Desa Wisata Candirejo Berbasis Masyarakat 

4.2.1 Koordinasi Desa Wisata Candirejo 

Terbentuknya Desa Wisata Candirejo merupakan inisiatif yang datang dari Pak Slamet 

Sugyanto yang juga menjabat sebagai Lurah. Kemudian beliau mengadakan sebuah pertemuan tertutup 

dengan para kepala dusun yang ada di Desa Wisata Candirejo. Kemudian disepakati bahwa Desa 

Candirejo akan dijadikan salah satu Desa Wisata dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan 

bantuan kepala dusun, konsep tersebut diberitahukan kepada masyarakat melalui sosialisasi desa di 

setiap dusun. Ide tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakatnya, sampai Desa Wisata Candirejo 

ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tahun 2003.  

Dalam mengembangkan Desa Wisata Candirejo, pertama sekali Pemerintah Desa membentuk 

kelompok kerja yang biasa disingkat pokja. Adapun fungsi pokja tersebut adalah untuk memetakan 

potensi desa yang di breakdown per dusun. Kemudian untuk menghindari adanya peran 

ganda,sekaligus untuk mengelola dan menghandle segala kegiataan wisata di Desa Wisata Candirejo, 

Pemerintah Desa membentuk sebuah lembaga berbentuk koperasi. Kemudian pada tahun 2015, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Desa Wisata Candirejo 

membentuk BUMDes. 

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes, tugas dan wewenang 

BUMDes adalah mengelola aset daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan juga 

bagian dari BUMDes salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Artinya koperasi 

merupakan bagian dari BUMDes. Namun pada kondisi existing di Desa Wisata Candirejo, adanya 
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ketidakselarasan pemahaman masyarakat (Pengelola dan Pemerintah Desa Wisata Candirejo) terhadap 

kedudukan hak dan tanggungjawab antara BUMDes dan Koperasi. Dalam hal kedudukan, masyarakat 

beranggapan bahwa kedudukan koperasi membawahi BUMDes. 

 

“Bisa dikatakan bahwa koperasi disini merupakan BUMDes-nya Desa Candirejo. Karena 

sebelum adanya aturan dari pemerintah untuk membentuk BUMDes, kita sudah memiliki 

koperasi, untuk menghindari ketidaksepahaman antara koperasi dan BUMDes, dari pemerintah 

desa membagi tugas sehingga keduanya bias berjalan dengan baik dan berdampingan guna 

menciptakan desa wisata yang BERSATU dan bersaing” (Tatak Sariawan, Wawancara, Ketua 

Koperasi Desa Wisata Candirejo, Magelang 11 Juli 2017). 

  

Sama hal nya dengan hak dan tanggung jawab koperasi memiliki porsi yang lebih besar 

disbanding BUMDes. Hal ini terjadi dikarenakan koperasi dibentuk jauh sebelum adanya aturan 

tentang BUMDes, tepatnya pada tahun 2003, sementara aturan BUMDes diberlakukan sejak tahun 

2015. Sehingga untuk menghindari adanya gesekan antara keduanya, Pemerintah desa melakukan 

pembagian tugas dimana koperasi tetap mengelola aktivitas wisata sementara BUMDes sebagai 

penyedia jasa/aset yang dibutuhkan oleh koperasi dalam pengelolaan Desa Wisata Candirejo. Misalkan 

pada saat koperasi membutuhkan sepeda, maka BUMDes akan meminjamkan sepeda kepada koperasi. 

Dalam arti bahwa kedua lembaga ini berjalan sendiri-sendiri, namun tetap dibawah pengawasan 

Pemerintah Desa.  

 Pada tahun 2017, PT Taman Wisata Candirejo mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak 

dari BUMN untuk mengadakan Balkondes (balai ekonomi desa). Balkondes merupakan balai yang 

didirikan bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi desa. Hingga saat ini 

desa yang sudah memiliki Balkondes baru 6 desa, salah satunya adalah Desa wisata Candirejo. 

Balkondes Desa Wisata Candirejo dikelola oleh masyarakat yang dibawahi oleh BUMDes. Di desa 

wisata ini, balkondes dijadikan sebagai sebuah restoran sederhana dengan design tradisional, 

dilengkapi juga dengan beberapa alat music tradisional sehingga wisatawan dapat menikmati music 

tradisional sembari menikmati hidangan makanan. Beberapa jenis kerajinan masyarakat juga dipajang 

di Balkondes. Kerajinan tersebut berupa dompet, ulekan, kalung, dan berbagai jenis hiasan, 

keseluruhan kerajinan tersebut berbahan dasar asli desa wisata Candirejo.  
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Sumber: Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 4.6 

Bagan Struktur Organisasi Desa Wisata Candirejo 

 

Sistem yang diterapkan dalam koperasi adalah system pelayanan satu pintu. Segala sesuatu 

yang berkaitan dengan atraksi wisata mulai dari wisata alam, agro wisata, wisata seni dan wisata 

budata, penyediaan homestay, home industry, dan lain sebagainya dikelola oleh koperasi, sementara 

pemerintah desa hanya bertugas melayani bagian surat menyurat, selain itu pemerintah desa juga 

berfungsi untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang ada di desa seperti jalan, lahan 

parker, toilet umum, penerangan dan pemenuhan air bersih demi menunjang kegiatan pariwisata di 

Desa Wisata Candirejo. Hal ini juga yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pemerintah desa 

yang mampu membangun objek wisata atau destinasi dan sebagian infrastruktur secara mandiri. 

Kemudian koperasi yang akan menjual objek dan destinasi wisata yang sudah disediakan oleh 

pemerintah desa dengan melakukan promosi. Berikut struktur organisasi Desa Wisata Candirejo: 

 

Pemerintah Desa  

Koperasi  

BUMDes  

Balkondes  
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Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo 

 

Gambar 4.7 

Struktur Organisasi Koperasi Desa Wisata Candirejo 

 

Penjelasan diatas menunjukkan adanya bina kelembagaan yang terjadi di Desa Wisata 

candirejo. Masyarakatnya membentuk lembaga baru dengan segala fungsi dan kewajibannya. Hal ini 

ditunjukkan oleh kepengurusan Desa Wisata Candirejo, setiap pengurus sudah memiliki tugas dan 

wewenang. Ketua berfungsi sebagai leader, bersama dengan sekretaris membuat laporan kerja yang 

berjalan dan tidak berjalan, sementara bendahara bertugas untuk mengelola keuangan dan membuat 

laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Desa Wisata Candirejo. Untuk karyawan bertugas 

untuk melayani tamu yang datang, sebagai perantara wisatawan dan kelompok atraksi wisata melalui 

coordinator kelompok yang sudah ditetapkan. Apabila ada wisatawan yang berkeinginan menyaksikan 

wisata budaya berupa tarian tradisional, maka karyawan akan menghubungi coordinator kelompok 

bagian kesenian, begitu juga seterusnya untuk atraksi wisata lainnya.  

Sistem yang dianut oleh pengelola Desa Wisata Candirejo adalah keterbukaan. Artinya 

masyarakat berhak untuk mengetahui  segala bentuk kegiatan baik dalam hal jumlah kunjungan objek 

wisata, kunjungan wisatawan, pendapatan. Untuk itu pihak koperasi mengadakan  Rapat Anggota 

Tahunan. Dalam rapat ini akan dihadiri oleh semua kepala dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama. Setelahnya kepala dusun akan menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat. 

KETUA
1. Tatak Sariawan

2. Utoyo

DOKAR 
Mardiyat

HOMESTAY 
Utoyo

WATU KENDIL
Wanto Raharjo

HOME 
INDDUSTRY

Mukijo

PERTANIAN
Teguh

LOCAL GUIDE
Wiwik 

Betuliyani

KESENIAN
Agus 

Widiyarto

SEPEDA 
ONTHEL

Swi Swantoro

RAFTING
Atang 

Subiyanto

SEKRETARIS
1. Ahmad Mudhofar 

Ersyidik
2. Eka Puji Lestari

BENDAHARA
SUPADI

KARYAWAN
1. Sri Jumiyatun

2. Hesty Puji Rahayu
3. Juni Ismawan

KOORDINATOR 
KELOMPOK
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Namun, dalam waktu 5 tahun sekali, pihak koperasi akan melakukan kegiatan turban (turun bawah), 

disini pihak koperasi ingin memastikan bahwa laporan yang sudah dibuat benar-benar sampai ke 

masyarakat. 

 

4.2.2 Finansial Desa Wisata Candirejo 

Pengembangan Desa Wisata Candirejo, tidak terlepas dari campur tangan pihak-pihak luar 

(eksternal) seperti pemerintah, komunitas PATRAPALA, dan pihak swasta seperti JICA, PT Telkom, 

PT Jamsostek dan lain-lain. Keterlibatan pihak tersebut dapat berupa dukungan , pembinaan, pelatihan, 

maupun dalam hal pemberian modal (materi). Awal pembentukan Desa Wisata Candirejo, masyarakat 

memperoleh dana dari hasil simpanan warga yang tergabung dalam anggota koperasi. Dana yang 

dimiliki Desa Wisata Candirejo berasal dari total simpanan koperasi yang dulunya masih 

beranggotakan 5 orang, adanya sudsidi silang sampai melakukan kerjasama dengan pihak eksternal 

yang dalam hal ini merupakan perusahaan BUMN dan swasta. Perusahaan BUMN yang terlibat dalam 

memberi dukungan yaitu PT Jamsostek, PT Semen Gresik dan PT Telkom, sementara perusahaan 

swasta adalah Japan International Corporate Agency (JICA) berasal dari Jepang. 

Subsidi silang merupakan bantuan dari masyarakat dalam bentuk tempat perkumpulan, snack 

(makanan ringan dan minuman) pada saat diadakannya sosialisasi dan rembug desa. Bantuan PT 

Telkom berupa warung Telkom yang berfungsi dalam pengembangan teknologi dan pengadaan 

computer, sementara PT Jamsostek memberikan bantuan dalam bentuk dana sebesar 50 juta. Dana ini 

dipergunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan objek wisata seperti pembuatan perahu kethek 

dari bamboo untuk keperluan rafting, membeli alat dan bahan dalam pembuatan kerajinan tangan 

(pemanfaatan tumbuhan pandan untuk membuat tas dan dompet) sebagai produk wisata, dana awal 

untuk membeli sepeda dan keperluan wisata lainnya. Sementara JICA yang merupakan perusahaan 

swasta di Jepang memberikan bantuan dalam bentuk pendirian Padepokan yang dipergunakan sebagai 

balai pelatihan pengembangan masyarakat, namun sekarang padepokan tersebut tidak dipergunakan 

secara optimal lagi.  
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Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

Gambar 4.8 

Alur Pemasukan Dan Pengeluaran Desa Wisata Candirejo 

 

Pemasukan koperasi selain pihak eksternal, juga berasal dari pihak internal. Pihak internal 

merupakan mereka yang secara langsung berkaitan dan terikat dengan kegiatan wisata di desa wisata. 

Pemasukan diperoleh dari kegiatan wisata dan donasi setiap dusun. Kontribusi kegiatan wisata 

diperoleh dari biaya yang dibayarkan wisatawan terhadap setiap atraksi yang dikunjungi maupun yang 

ditampilkan, baik wisata alam, wisata pertanian maupun wisata budaya, dan termasuk juga didalamnya 

penghasilan dari paket wisata yang ditawarkan. Kemudian ada yang namanya donasi dusun, artinya 

dusun yang berkontribusi dalam penyediaan atraksi wisata memberikan donasi kepada koperasi 

sebanyak 30% dari pendapatan total dusun tersebut, hal ini dihitung dari jumlah kunjungan yang 

diterima setiap dusun.   

Pemasukan koperasi dari simpan pinjam menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi 

sebagai salah satu pendonor dalam pembentukan Desa Wisata Candirejo. Koperasi Desa Wisata 

Candirejo menetapkan simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota yang tergabung di dalamnya, 

hal ini ditetapkan dalam ADRT. Simpanan pokok adalah dana yang harus dibayarkan setiap mereka 

yang mau bergabung menjadi anggota koperasi, besaran dana simpanan pokok adalah Rp 100,000,- / 

anggota. Sedangkan simpanan wajib adalah dana wajib/rutin yang wajib dibayarkan oleh setiap 

PEMASUKAN DESA 
WISATA CANDIREJO 
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JASA WISATA SIMPAN PINJAM 

SIMPANAN 

WAJIB 

ATRAKSI 

WISATA 

DONASI 

DUSUN 

PEMBANGUNAN/

PENATAAN 

SIMPANAN 

POKOK 

EKSTERNAL 

DONATUR 

BUMN SWASTA 

KOPERASI 



78 
 

anggota koperasi sebagai kas koperasi, dnegan jumlah dana yang harus dibayarkan adalah Rp 1.000,- 

pada tahun 2003 (awal berdirinya Desa Wisata Candirejo), namun untuk tahun ini jumlah dana 

simpanan wajib yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 1,200,- / anggota. 

Dana yang masuk baik dari pihak eksternal maupun internal kemudian akan dikelola oleh 

koperasi. Dana yang dihasilkan dialokasikan untuk Jasa Wisata, simpan pinjam dan untuk 

pembangunan serta penataan. Jasa wisata mencakup atraksi wisata dan juga donasi dusun. Setiap dusun 

akan mendapatkan dana hasil kegiatan wisata dengan besaran yang sudah ditentukan. Jumlah Dana 

yang diperoleh setiap dusun disesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing dusun. Dusun dengan 

kontribusi besar mendapat donasi yang besar pula dari koperasi dan sebaliknya. Perbandingan 

persentase dana yang diperoleh pihak koperasi dan dusun adalah 30 : 70. Donasi yang diberikan kepada 

setiap dusun menjadi tanggungjawab dusun. Kemudian untuk dana pembangunan atraksi wisata dan 

penataan baik seperti perbaikan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan kegiatan wisata di desa 

wisata candirejo. 

Dalam pelaksanaan kegiatan wisata, ada yang dinamakan pendapatan langsung, yaitu 

pendapatan yang bersinggungan langsung dengan kegiatan pariwisata, masyarakat memperoleh apa 

yang menjadi hak nya dari wisatawan. (Tatak Sariawan, Wawancara, Ketua  Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, Magelang 11 Juli 2017). Contoh pendapatan langsung adalah seorang wisatawan yang 

melakukan perjalanan/kegiatan keliling desa dengan menggunakan dokar, pada saat melakukan 

kegiatan, wisatawan tersebut ingin memetik buah yang dilewatinya, hal tersebut diperbolehkan, dengan 

catatan, local guide akan memberi laporan kepada pihak koperasi, berapa banyak atau jumlah buah 

yang diambil oleh wisatawan dan milik siapa sehingga pihak koperasi akan memberikan feedback 

kepada masyarakat, sama hal nya dengan local guide  yang bersinggungan langsung dengan wiatawan, 

sesuai dengan kesepakan dalam Rapat Anggota Kerja (RAK) bahwa upah seorang local guide 

ditetapkan Rp 50,000,- / jam, jika local guide memandu selama 2 jam maka mereka akan memperoleh 

upah sebesar Rp 100,000,-.  

 

4.3 Karakteristik Pelaku Pariwisata 

4.3.1 Karakteristik Masyarakat Desa Wisata Candirejo 

Masyarakat sebagai komponen utama dalam pengembangan pariwisata dimana pengembangan 

pariwisata harus memperhatikan posisi, potensi, serta peran serta masyarakat, baik sebagai 

subjek/pelaku maupun penerima manfaat pengembangan. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata 

Candirejo menjadikan masyarakat sebagai subjek/pelaku.  
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 Dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, yang terpenting adalah bagaimana 

memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan pengembangan Desa Wisata itu 

sendiri. Keterlibatan masyarakat dilihat mulai dari pemilik homestay, dokar, pemeran tarian tradisional, 

local guide, home industry, catering bagi ibu PKK, agro pertanian. Partisipasi masyarakat terlihat dari 

kegiatan wisata yang ada. Masyarakat kalangan remaja/dewasa biasanya sebagai pemandu rafting, 

pemain tarian tradisional, pemain music tradisional. Sementara untuk kalngan bapak-bapak sebagai 

supir dokar, local guide, dan kalangan ibu-ibu sebagai pengrajin, home industry, jasa rafting. 

 

4.3.2 Karakteristik Wisatawan 

Wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Candirejo dikelompokkan berdasarkan 

kewarganegaraannya, ada Warga Negara Indonesia (wisatawan domestic) dan Warga Negara Asing 

(Wisatawan Mancanegara). Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata menjadi salah 

satu factor penentu keberhasilan pariwisata di suatu daerah. Di Desa Wisata Candirejo terhitung dari 

tahun 2003 hingga 2016, wisatawan yang datang berkunjung didominasi oleh wisatawan mancanegara 

yaitu sebanyak 36,524 orang, sedangkan wisatawan domestic hanya berjumlah 15,807 orang, jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara 2 kali lipat  dari wisatawan domestic. Wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke Desa Wisata Candirejo kebanyakan berkewarganegaraan Perancis, Amerika, 

Australia, Jerman, Inggris, Jepang dan lain sebagainya.  

Wisatawan mulai tertarik mengunjungi Desa Wisata Candirejo karena di desa tersebut mereka 

dapat melihat kembali beberapa nilai budaya Jawa seperti tradisi lokal merti desa, tarian Jathilan, 

saparan dan lain sebagainya. Uniknya, beberapa rumah tradisional jawa yang ada tetap dipertahankan 

dan dijadikan sebagai homestay untuk para wisatawan. Kunjungan wisatawan mulai dari terbentuknya 

Desa Wisata Candirejo pada tahun 2003 mengalami peningkatan jumlah yang tadinya hanya 43 orang 

pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 5,371 pada tahun 2016. Peningkatan yang paling 

signifikan terjadi dari tahun 2006 menuju 2007. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola 

Desa Wisata Candirejo, hal ini disebabkan pada tahun 2006, promosi sangat ditingkatkan mulai dengan 

memperluas jaringan agen travel, membagikan brosur kepada wisatawan yang datang berkunjung 

sebelumnya, dan meningkatkan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Candirejo. (Tabel IV.5) 
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Tabel IV.5 

Data Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik Tahun 2003 – 2016 

 

Tahun Asing Domestik Jumlah 

2003 43 1,071 1,114 

2004 61 1,057 1,118 

2005 611 432 1,043 

2006 644 912 1,556 

2007 1,056 973 2,029 

2008 1,424 1,449 2,873 

2009 1,796 1,282 3,078 

2010 1,872 1,077 2,949 

2011 3,063 632 3,695 

2012 3,936 1,015 4,951 

2013 4,425 937 5,362 

2014 6,276 1,365 7,641 

2015 5,946 1,741 7,687 

2016 5,371 1,864 7,235 

Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Kunjungan wisatawan dibagi dalam 2 musim yaitu peak season dan low season. Musim peak 

season merupakan musim dimana permintaan wisatawan terhadap atraksi wisata, homestay, 

homeindustry, meningkat. Sedangkan low season, keadaan dimana permintaan wisatawan terhadap 

objek wisata mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kuantitans liburan cenderung minim. Di 

Desa Wisata Candirejo peak season  jatuh Bulan Juni, Juli dan Agustus. Grafik dibawah ini 

menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara lebih mendominasi dibandingkan wisatawan 

domestik. Jumlah wisatawan mancanegara 2 bulan berturut-turut yaitu Juli dan Agustus adalah 1.043 

jiwa dan 1.021 jiwa. Sedangkan wisatawan domestic jumlah kunjungan tertinggi jatuh di bulan 

Oktober dan November. 
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Sumber : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2017 

 

Gambar 4.9 

Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik Tahun 2016 

 

4.4 Peran Local Champion dalam Pengembangan Community Based Tourism (CBT) di 

Desa Wisata Candirejo 

4.4.1 Karakteritik Local Champion 

Pengembangan Desa Wisata Candirejo tidak terlepas dari partisipasi pihak local champion. 

Local champion adalah mereka yang terlihat dominan dan secara sukarela dalam mengembangkan 

potensi desa yang dapat memberi nilai manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Local champion  terdiri 

dari individu maupun kelompok. Di Desa Wisata Candirejo, local champion terdiri dari 4 orang yang 

diidentifikasi berdasarkan indikator-indikator pemimpin lokal menurut Mahayana (2013). Penentuan 

tokoh tersebut sebagai local champion didasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada responden 

(pelaku wisata) sebanyak 15 orang. Status responden adalah masyarakat yang aktif dalam kegiatan 

wisata di Desa Wisata Candirejo.  

Local champion yang terdapat di Desa Wisata Candirejo merupakan masyarakat yang pernah 

atau masih memiliki kedudukan di Desa Wisata Candirejo baik di kantor koperasi maupun di kantor 

pemerintah. Posisi yang dimiliki para local champion merupakan hasil kerja keras / keterlibatan selama 

proses pembentukan dan pengembangan Desa Wisata Candirejo. Sehingga masyarakat sudah 

mempercayakan mereka dalam hal mengelola desa wisata dilihat dari apa yang sudah dilakukan mulai 

dari pembentukan hingga saat ini. Desa Wisata Candirejo masih menganut sistem percaya satu sama 
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lain dilihat dari apa yang sudah diperbuat, prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Berikut merupakan 

profile local champion yang ada di Desa Wisata Candirejo.   

 

Profile Local Champion Desa Wisata Candirejo 

Nama : Slamet Sugiyanto 

Dusun : Sangen 

Jabatan : 
Kepala Desa Wisata Candirejo Periode 1989 – 2007 

Badan Pengawas Koperasi periode 2007 – Sekarang 

Peran : 

Sebagai inisiator dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo 

Mengawasi jalannya kegiatan pariwisata di Desa Wisata 

Candirejo 

Pemberi ide dalam pengembangan atraksi 

Bersama kepala dusun memetakan potensi setiap dusun 

Nama : Tatak Sariawan 

Dusun : Mangundadi 

Jabatan : 

Tokoh Pemuda Desa Wisata Candirejo 

Bendahara Koperasi Desa Wisata Candirejo 

Ketua Koperasi periode 2008 – Sekarang 

Peran : 

Penanggungjawab umum pengelola Desa Wisata Candirejo 

Tim sosialisasi Desa Wisata Candirejo 

Promosi Desa Wisata Candirejo 

Mengelola keuangan Desa Wisata Candirejo 

Mediator pihak masyarakat dengan pihak swasta 

Nama : Teguh 

Dusun : Kedungombo 

Jabatan : 

Kepala Desa Wisata Candirejo Periode 1976 – 1989 

Badan Pengawas Koperasi periode 2003 – 2009 

Ketua Gabungan Kelompok Tani Periode 1990 – Sekarang 

Peran : 

Mensinkronisasikan seluruh kelompok tani setiap dusun yang 

ada di Desa Wisata Candirejo.  

Penggerak dalam penataan taman rumah 
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Menjadi tim sosialisasi dalam pengembangan Desa Wisata 

Candirejo 

Nama : Singgih Muliyanto, S.E 

Dusun : Sangen 

Jabatan : 
Tokoh Pemuda Desa Wisata Candirejo 

Kepala Desa Wisata Candirejo Periode 2012 – Sekarang 

Peran : 

Koordinasi dengan pihak koperasi 

Mencari informasi terkait Desa Wisata 

Mengelola keuangan dengan pihak koperasi 

Memonitoring kinerja koperasi terhadap pengelolaan Desa 

Wisata Candirejo 

Sumber : Wawancara, Ersyid, Sekretaris Desa Wisata Candirejo, Magelang 14 Juli 2017 

 

4.4.2  Peran Local Champion dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat  

Peran local champion dapat dikelompokkan berdasarkan waktu/masa yaitu masa sebelum 

terbentuknya desa wisata, masa pembentukan desa wisata dan masa setelah terbentuknya desa wisata. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini: 

 

Tabel IV. 6 

Perkembangan Desa Wisata Candirejo 

 

Sebelum Terbentuknya 

Desa Wisata (<1997) 

Pembentukan Desa 

Wisata (1997-2003) 

Setelah Terbentuknya Desa Wisata  

(2003 - 2010) (2010-2016) 

Tujuan :  

Menjadikan Desa 

Candirejo menjadi desa 

yang tertata dan terpelihara 

khususnya lingkungan 

 

Inisiatif masyarakat :  

Belum ada inisitif dari 

masyarakat  

 

Stakeholder : 

Belum ada stakeholder 

yang masuk 

 

Tujuan :  
Menjadikan Desa Candirejo 

sebagai ssalah ssatu desa 

wisata yang mampu 

mensejahterahkan 

masyarakat. 

 

Inisiatif masyarakat : 

Adanya ide/gagasan 

pembentukan desa wisata 

dari lurah (local champion) 

 

Stakeholder : 

 Yayasan Patrapala 

Tujuan :  
Meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat dengan 

adanya kegiatan wisata 

 

Inisiatif masyarakat : 

 Adanya inisiatif dari 

lurah, tokoh pemuda 

(local champion) 

penambahan obyek 

wisata 

 

Stakeholder : 

Tujuan :  

 Meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat dengan 

adanya kegiatan wisata 

 Menjadikan Desa 

Wisata Candirejo 

sustainability tourism 

 

Inisiatif masyarakat : 

 Inisiatif masyarakat 

datang dari local 

champion  dalam hal 
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Sebelum Terbentuknya 

Desa Wisata (<1997) 

Pembentukan Desa 

Wisata (1997-2003) 

Setelah Terbentuknya Desa Wisata  

(2003 - 2010) (2010-2016) 

Prestasi : 

 Penghargaan dari 

pemerintah berupa 

Kencana Tingkat 

Nasional dalam upaya 

menjadikan lingkungan 

desa lebih tertata 

 Penghargaan Juara I 

Kelompok Tani Wanita 

Tingkat Propinsi dalam 

hal Penataan Pekarangan 

Desa 

 

Status Masyarakat : 

Masyarakat berprofesi 

sebagai petani  

 

Peran local champion : 

 Penataan 

pekarangan/halaman 

rumah 

 Membuat kelompok tani 

Desa Candirejo 

 Membentuk karang 

kelompok pemuda 

(taruna) 

 

 

Dampak : 

 Tertatanya lingkungan 

khususnya pekarangan 

masing-masing 

masyarakat 

 Meningkatnya tingkat 

kesadaran masyarakat 

akan kelestarian 

lingkungan sekitar 

 Japan International 

Corporation Agency 

(JICA) 

 Pokja Desa dan Pokja 

Dusun 

 Karang taruna 

 

Prestasi : 

 Menjadi desa binaan 

wisata Kabupaten 

Magelang 

 Diresmikan menjadi Desa 

Wisata Candirejo 

 

Status Masyarakat : 

 Adanya pembinaan 

terhadap masyarakat 

menuju desa wisata 

 Masyarakat sebagai 

subyek dalam kegiatan 

pariwisata 

 

Peran local champion : 

 Membentuk kelompok 

kerja (pokja) : Pokja desa 

dan pokja dusun 

 Sosialisasi pentingnya 

pariwisata 

 Penataan lingkungan desa 

wisata 

 Menggali/memetakan 

potensi desa 

 Melakukan studi banding 

ke pusat pembibitan 

Malang dan Purbalingga 

 Melakukan pendataan 

bagi masyarakat yang 

bersedia 

memberikan/menghibahk

an alat musik yang bisa 

dijadikan sebagai atraksi 

wisata 

 

Dampak : 

 Lingkungan semakin 

 Bantuan dana dari PT. 

JAMSOSTEK dan PT 

TELKOM 

 Pokja desa dan pokja 

dusun 

 Dinas Pariwisata 

Kabupaten Magelang 

 Komunitas Taman 

Wisata Candi 

Borobudur 

 Himpunan Pemandu 

Wisata Indonesia  

 Mahasiswa KKN dari 

Institut Seni Indonesia 

(ISI) Yogyakarta 

 

Prestasi : 

 Penghargaan 

KALPATARU dari 

Presiden RI Susilo 

Bambang Yudhoyono 

 Juara I lomba memasak 

oleh ibu-ibu PKK 

Tingkat Kecamatan 

 

Status Masyarakat : 

 Sebagai pelaku wisata 

(subyek) 

 

Peran local champion : 

 Meningkatkan kualitas 

sumberdaya 

masyarakat 

 Melakukan pelatihan 

kepada local guide, 

pemilik homestay, 

pemandu rafting, 

kelomok kesenian 

 Pembukaan jalan baru 

menuju obyek wisata 

Watu Kendil 

 Melakukan pemetaan 

terhadap potensi desa 

berdasarkan dusun 

 Menggali potensi yang 

pengembangan obyek 

dan atraksi wisata 

kuliner 

 3 tahun terakhir (2013-

2016) tidak ada inisiatif 

dari pihak manapun 

dalam hal penambahan 

obyek wisata 

 

Stakeholder : 

PT. Semen Gresik  

 

Prestasi : 

 Masuk dalam 10 daftar 

desa wisata unggulan 

di Jawa Tengah 

 

Status Masyarakat : 

Pelaku usaha, pelaku 

wisata, pengelola desa 

wisata (subyek) 

 

Peran local champion : 

 Peran local champion 

sudah mulai tidak 

terlihat pada tahun-

tahun terakhir.  

 

 

Dampak :  

 Tidak ada perubahan 

jumlah terhadap obyek 

wisata yang ada 

 Tingkat partisipasi 

masyarakat stabil dan 

sudah mampu 

mengelola sendiri 

wisata/usaha yang 

digelutinya 

 Menjadi salah satu 

desa dari 20 desa di 

Borobudur yang 

didirikan Balai 

Ekonomi Desa 

(BALKONDES) 

 Mulai tercapainya 
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Sebelum Terbentuknya 

Desa Wisata (<1997) 

Pembentukan Desa 

Wisata (1997-2003) 

Setelah Terbentuknya Desa Wisata  

(2003 - 2010) (2010-2016) 

tertata 

 Wisatawan yang 

berkunjung masih sedikit 

 Adanya perubahan 

mindset masyarakat 

 Meningkatnya 

pengetahuan masyarakat 

tentang pariwisata  

 Sebagian masyarakat 

terlibat dalam local 

entrepreneur 

bisa dijadikan sebagai 

obyek wisata 

 Melakukan promosi 

kepada pihak travel 

agent  

 

Dampak :  

 Meningkatnya atraksi 

dan obyek wisata di 

Candirejo 

 Meningkatnya jumlah 

wisatawan yang datang 

 Meningkatnya 

perekonomian 

masyarakat 

  Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

 Munculnya usaha-

usaha wisata baru 

tujuan desa wisata 

menjadikan desa 

wisata sebagai 

“sustainable tourism” 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

 Sebelum Terbentuknya Desa Wisata (1987-2003) 

Pada tahun 1987, Desa Candrejo berada dibawah pimpinan Pak Teguh seaku Lurah. Dalam 

kepepimpinannya Pak Teguh sudah mulai memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk 

mencintai lingkungannya Hal tersebut tampak pada program-program unggulan yang selalu 

dirioritaskan adalah penataan pekarangan rumah. Aksi penataan pekarangan rumah pertama kali 

dilakukan oleh Pak Teguh sebagai innovator. Beliau mencoba menambah jenis tanaman yang ada 

di pekarangan rumah berupa tanaman buah-buahan dan obat-obatan, selain itu mengganti pagar 

rumah menjadi tanaman yang ekonomis seperti buah yang memiliki musim panen yang singkat. 

Hal ini berdampak positif selain menambah nilai ekonomi lahan juga penambahan fungsi lahan. 

Kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dan masih berlangsung samapi sekarang. 

Pak Singgih dan Pak Tatak yang pada saat itu merupakan tokoh pemuda desa merupakan salah satu 

pihak yang turut serta dalam mensosialisasikan program penataan pekarangan yang di inisiasi oleh 

Pak Teguh.  

Pada Tahun 1989, kedudukan Pak Teguh digantikan oleh Pak Slamet Sugiyanto. Sebelum 

menjabat sebagai lurah, Pak Slamet adalah guru pariwisata di sekolah pariwisata yang 
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didirikannya. Pendirian sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa 

Candirejo khususnya di bidang pariwisata. Pengetahuan yang dimiliki Pak Slamet sebagai guru 

pariwisata diterapkannya selama menjadi lurah di Desa Candirejo. Melihat letak geografis Desa 

Candirejo yang tidak jauh dari Candi Borobudur dan kondisi perekonomian masyarakatnya yang 

masih rendah, Pak Slamet kemudian ingin menjadikan Desa Candirejo sebagai Desa Wisata. 

Menurutnya apa yang diciptakan Tuhan semanya bernilai apabila mampu dikelola dengan baik. 

Salah satunya adalah bukit Menoreh dan Sungai Progo, kedua obyek ini merupakan obyek wisata 

pertama yang direkomendasikan oleh Pak Slamet. Pada tahap peraencanaan, misi beliau dalam 

adalah Candirejo BERSATU ( bersih, elok, ramah, Aman, Manfaat, Usaha, dan Tertib) dengan 

konsep pengembangan adalah dengan menerapkan CATUR DAYA. Catur daya artinya 4 daya 

yaitu: daya tarik, daya saing, daya tumbuh dan daya manfaat.. Kemudian Pak Slamet mengadakan 

pertemuan formal dan bersifat tertutup antara lurah dengan para kepala dusun yang dilaksanakan 

pada tahun 1989 yang bertujuan membahas ide-ide yang disampaikan oleh Pak Slamet. Dalam 

pertemuan tersebut disepakati bahwa Desa Candirejo akan dijadikan menjadi Desa Wisata. 

Selanjutnya setiap kepala dusun berkewajiban untuk menyampaikan hasil pertemuan tersebut 

kepada masyarakat di dusunnya masing-masing dalam sebuah acara rutin desa yaitu Shalawatan. 

Kemudian dibentuklah kelompok kerja (pokja) yang teridiri dari 2 yaitu pokja desa dan pokja 

dusun dimana gungsi keduanya sama yaitu memetakan potensi desa. Bersama dengan pokja desa 

dan dusun, Pak Slamet mulai melakukan pemetaan potensi desa per dusun. Pada saat melakukan 

pemetaan di lapangan, kesempatan tersebut dipergunakan beliau secara perlahan untuk membentuk 

mindset masyarakat akan kebiasaan yang masih menjemur kain di pagar rumah. Sedikit demi 

sedikit Desa Wisata Candirejo mulai tertata dan bersih serta masyarakatnya sudah membuka diri 

untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungannya. Pada tahun 1991 Desa Wisata Candirejo 

mendapatkan penghargaan dari Pemerintah berupa Prestasi Kencana Tingkat Nasional dalam 

upaya menjadikan lingkungan desa menjadi lebih tertata. Dalam sebulan sekali dilakukan evaluasi 

terhadap kinerja yang sudah dilakukan, sehingga mampu meningkatkan kinerja yang masih kurang 

efisien.  

Tidak fokus hanya di pengembangan potensi desa, Pak Slamet dibantu oleh tokoh pemuda 

mencari informasi mengenai kompetisi terkait penataan pekarangan desa. Desa Wisata Candirejo 

kembali menerima Penghargaan Juara 1 Kelompok Tani Wanita Tingkat Propinsi dalam hal 

penataan Pekarangan desa. Guna meningkatkan kualitas masyarakatnya dibidang pertanian, Pak 

Slamet mengadakan studi banding ke pusat pembibitan Malang dan Purbalingga. Alhasil pertanian 
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di Desa Wisata Candirejo semakin meningkat. Hal tersebut menjadikan Desa Wisata Candirejo 

ditetapkan sebagai Desa Binaan Wisata Tingkat Kabupaten Magelang.  

Pada tahun 2003, Desa Wisata Candirejo mendapat pendampingan dari Yayasan Patrapala 

yang didanai oleh Perusahaan Swasta Jepang yaitu Japan International Corporation Agency 

(JICA). Dengan bantuan Yayasan Patrapala, sosialisasi semakin gencar dilakukan, juga penanaman 

pohon disekitar lereng bukit menoreh. Yayasan tersebut juga mengusulkan bahwa Desa Wisata 

Candirejo merupakan desa wisata ecotourism. Pada akhirnya tahun 2003 Desa Candirejo 

diresmikan menjadi Desa Wisata Ecotourism, dengan bentuk pengelolaan koperasi. 

 

 Pengembangan Desa Wisata (2003 – Sekarang) 

Semenjak diresmikan menjadi desa wisata, masyarakat semakin giat dalam mengembangkan 

atraksi wisata seperti pengadaan homestay, mengadakan wisata petik buah, kerajinan tangan, dan 

makanan tradisional. Berhasil atau tidaknya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo 

bergantung pada keterlibatan masyarakat. Guna meningkatkan kualitas masyarakatnya Pak Slamet 

yang masih menjabat sebagai lurah melakukan beberapa program peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM), diantaranya: 

 

Tabel IV.7 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa Wisata Candirejo 

Local Guide  

 Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang 

 Komunitas taman Wisata Candi Borobudur 

 Himpunan Pemandu Wisata Indonesia 

Group Kesenian  
 Mahasiswa KKN, Institut Seni Indonesia (ISI) 

Yogyakarta 

Agro Wisata  
 Studi banding ke Pusat Pembibitan Malang dan 

Purbalingga 

Pemilik Homestay   Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang 

Pemandu Rafting   Tim Rafting Malang 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Pelatihan local guide pernah diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, Komunitas 

Taman Wisata Candi Borobudur, serta Himpunan Pemandu Wisata Indonesia. Untuk group kesenian, 

Pak Slamet mengajukan permintaan kepada pihak Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta supaya 
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mengadakan KKN di Desa Candirejo, harapannya mahasiswa/i ISI dapat memberikan pengetahuan 

mengenai budaya dan pengembangan kesenian seperti music tradisional dan kerajinan tangan.  

Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang agro wisata, pemerintah desa melakukan 

tour berupa studi banding ke pusat pembibitan yang ada di Malang dan Purbalingga. Tujuannya supaya 

masyarakat dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas buah yang dihasilkan, serta mampu 

meningkatkan fungsi lahan yaitu dengan menerapkan system bercocok tanam tumpangsari. Masyarakat 

diwajibkan untuk menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah.  

Masyarakat yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai homestay, akan dilakukan pembinaan 

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. Pelatihan yang diberikan adalah bagaimana bersikap 

dalam melayani tamu baik tamu domestic maupun tamu asing, baiamana berinterkasi dengan tamu 

yang menginap, serta bagaimana standar homestay yang layak (kondisi lingkungan bersih, memiliki 

MCK dan air bersih), bagaimana kebiasaan para tamu asing. Semenatara pemandu rafting yang 

dipegang oleh pemuda Desa Wisata Candirejo mendapatkan pelatihan dari tim rafting, dari Malang.  

Local Champion dalam pengembangan desa wisata Candirejo memiliki basic pengetahuan tentang 

pariwisata. Jiwa Leadership yang dimiliki menjadi salah satu factor keberhasilan Desa Wisata 

Candirejo. Dalam hal memimpin, seorang leader harus memiliki seni dalam memimpin (Slamet, 

Wawancara, Local Champion, Magelang 12 Juli 2017). Peranan Local Champion dalam 

pengembangan Desa Wisata berbasis masyarakat sebagai inisiator dalam pengembangan atraksi dan 

objek wisata serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada Tahun 2007 Pak Slamet sudah 

tidak lagi menjabat sebagai lurah melainkan sebagai pengawas pengelola desa wisata sampai sekarang. 

Sebagai salah satu bentuk apresiasi yang diperoleh Pak Slamet yang berhasil menjadikan Desa 

Candirejo sebagai desa wisata yang tetap melestarikan lingkungan adalah Piagam KALPATARU dari 

Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. 

Sementara Pak Tatak dan Pak Singgih yang merupakan ketua koperasi dan Lurah Desa Wisata 

Candirejo saat ini dulunya merupakan tokoh pemuda selama kepemimpinan Pak Teguh dan Pak 

Slamet. Pelaksanaan program kerja Pak Teguh dan Pak Slamet dibantu oleh Pak Tatak dan Pak 

Singgih. Keduanya masuk dalam tim sosialisasi. Bagaimana meyakinkan masyarakat, memberi 

pengetahuan tentang pariwisata, khususnya bagi kaum pemuda. Salah satu contohnya adalah dengan 

mengajak kaum pemuda untuk membuat perahu khetek yang terbuat dari bamboo, mulai dari proses 

pengambilan bamboo, merakitnya dan bagaimana pengoperasiannya, selain itu pemuda masyarakat 

dengan dipimpin oleh Pak Singgih membantu membuat trayek baru menuju objek Watu Kendil. 

Keduanya juga bekerja sama dengan Pak Teguh yang menjabat pengawas Desa Wisata Candirejo 
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(2003-2009) dan ketua gabungan kelompok tani desa wisata (1990-sekarang) terkait pengembangan 

kualitas tanaman perkebunan yang merupakan salah satu atraksi wisata pertanian dan perkebunan. 

Seluruh petani yang ada di desa dikumpulkan dan dilaksanakan sosialisasi bagaimana merawat 

tanaman pepaya, rambutan, jeruk, dan jenis tanaman lainnya, bagaimana cara membuat pupuk kompos 

(pupuk yang terbuat dari kotoran hewan). 

 Keberlanjutan Desa Wisata Candirejo 

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Candirejo masih berlangsung 

sampai saat ini. Desa Wisata Candirejo sudah mampu mengelola segala kegiatan wisata di desa. Pelaku 

wisata yang berperan juga merupakan masyarakat asli Desa Wisata Candirejo. Pak Tatak yang saat ini 

sudah menjabat sebagai ketua koperasi bertanggungjawab dalam hal promosi, mengatur bagaimana 

jalannya desa wisata, menjadi mediator antara pihak masyarakat dengan pihak luar (swasta, 

pemerintah, BUMN). Sementara Pak Singgih yang sekarang menjabat sebagai lurah bertugas untuk 

mencari informasi-informasi khususnya dari luar daerah terkait desa wisata, bersama dengan pihak 

koperasi mengelola keuangan serta memonitoring kinerja koperasi terhadap pengelolaan desa wisata. 

Sementara Pak Teguh membuat perkumpulan rutin sesama petani guna mendiskusikan bagaimana 

perkembangan kualitas tanaman. Berikut adalah atraksi-atraksi wisata yang dikembangkan di Desa 

Wisata Candirejo. 

 

Tabel IV.8 

Pengembangan Objek dan Atraksi Wisata Desa Wisata Candirejo 

 

Wisata Alam Wisata Pertanian Wisata Budaya 

Bukit Menoreh Wisata Petik Buah Tarian tradisional 

Watu Kendil Bercocok Tanam Gamelan 

Sungai Progo 
 

Kerajinan Tangan 

Banyuasin 
 

Makanan Tradisional 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 

Dilihat dari peran dan partisipasi yang telah dilakukan oleh para local champion demi 

membangun Desa Wisata Candirejo, mulai dari merencanakan, mensosialisasikan, melaksanakan, 

melakukan pengawasan serta evaluasi perlu mendapat apresiasi. Dalam kasus Desa Wisata Candirejo, 
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keempat tokoh yang disebutkan diatas memiliki posisi sebagai local champion pada saat pra 

terbentuknya desa wisata dan pengembangan desa wisata pada tahun 2010. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 4.10 

Riwayat Kepemimpinan Local Champion Desa Wisata Candirejo 

 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Liow et al (2015) terdapat dua peran pemimpin 

informal dalam masyarakat yakni sebagai motivator dan mediator (penghubung), serta Mahayana 

(2013) terdapat tiga peran pemimpin lokal yaitu: 

a. Motivator, peran ini berfungsi sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat 

setempat agar masyarakat bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

pengembangan desa di segala sector. 

b. Fasilitator, pemimpin lokal (local leader) juga bertindak sebagai fasilitator yang memberikan 

bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan desa. Selain itu 

pemimpin juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga proses berjalan 

mudah dan lancer. 

c. Mobilisator, sebagai pengarah atau penggerak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan 

dengan pembangunan atau pengembangan di suatu desa. Peran ini berfungsi agar 

pembangunan atau sebuah program yang diimplementasikan lebih terarah dan terorganisir 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

Slamet Sugiyanto : 

 

Guru Pariwisata  

(<1997) 

 

Lurah Desa Wisata 

Candirejo / local 

champion 

(1997-2007) 

 

Badan Pengawas 

Desa Wisata 

Candirejo 

(2007-sekarang) 

Teguh : 

Lurah Desa Wisata 

Candirejo / local 

champion 

(1987-1997) 

 

Badan Pengawas 

Koperasi  

(2003-2009) 

 

Ketua Gabungan 

Kelompok Tani Desa 

Wisata Candirejo 

(1990-sekarang) 

Tatak Sariawan : 

Tokoh Pemuda / local 

champion 

(<2007) 

 

Bendahara Koperasi / 

local champion 

(2003-2009) 

 

Ketua Koperasi Desa 

Wisata Candirejo / 

local champion 

(2008-Sekarang) 

Singgih Muliyanto : 

Tokoh Pemuda / local 

champion 

(1987-2007) 

 

Lurah Desa Wisata 

Candirejo / local 

champion  

(2012 – Sekarang) 
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Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 4.11 

 

Peran Local Champion dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata 

Candirejo, Magelang 

 

Local champion dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo berperan sebagai mobilisator, 

motivator, dan fasilitator. Local champion berperan sebagai penggerak dan inisiator serta mediator 

dalam hal penyaluran pengetahuan tentang pariwisata serta memberikan fasilitas berupa  pelatihan-

pelatihan guna meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat. Selain itu, local champion juga sebagai 

penggerak para pelaku wisata yang bergerak dibidang kesenian, pertanian, serta menciptakan lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dengan menciptakan usaha lokal. Dalam hal mengajak 

masyarakat, local champion juga memberikan aksi terlebih dahulu, sehingga mereka tidak hanya 

memberi materi, sosialisasi melainkan mengajak dan mengarahkan dengan ikut serta bersama 

Fasilitator 

Motivator 

Mobilisator 

Mediator 

Slamet 

Sugiyanto 

Teguh 

Tatak Sariawan 

Singgih 

Muliyanto 

Menggerakkan kelompok Tani Desa Wisata Candirejo 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitia tanaman; 

Inisiator pengembangan atraksi wisata bersepeda keliling 

desa. 

Mengajak masyarakat dalam hal penataan lingkungan; 

Melakukan sosialisasi pentingnya pariwisata; Sebagai 

inisiator dalam pengembangan Desa Wisata Candirejo. 

Bersama ketua kelompok kerja (pokja) melakukan 

pemetaan potensi Desa Wisata Candirejo; Mengajarkan 

kepada masyarakat tentang kepariwisataan (knowledge), 

pendataan terhadap masyarakat yang bersedia dibina 

sebagai pelaku usaha. 

Melakukan studi banding ke pusat pembibitan; 

Memberikan pelatihan kepada pelaku wisata  

Melakukan pembukaan jalan/trayek baru menuju obyek 

wisata Watu Kendil; Menggali potensi dan memetakannya 

berdasarkan dusun.  

Melakukan promosi; melakukan kerjasama dengan pihak / 

stakeholder luar; Memperbanyak hubungan/kerjasama 

dengan para travel agent 
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masyarakat melaksanakan program yang disusun.  Para local champion bekerjasama dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki desa baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.  

 Local champion merupakan masyarakat asli desa wisata Candirejo. Hal ini mengindikasikan 

bahwa desa wisata candirejo menerapkan pendekatan pengembangan oleh masyarakat (development of 

community) yang didasarkan pada teori community development approach Nindita ( dalam Alfitri, 

2011:34). Proses dari mulai munculnya ide, merencanakan, melaksanakan, mengawasi hingga pada 

evaluasi, semuanya dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pemerintah desa, pengelola desa wisata 

(koperasi), hingga masyarakat biasa, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 

kegiatan wisata.    

Adanya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo membawa dampak yang positif bagi  

masyarakat setempat. Dampak tersebut dapat dilihat pada kehidupan kekerabatan dan kepedulian social 

masyarakat bersifat erat dan baik. Hubungan antara anggota masyarakat terjalin dengan suasana yang 

akrab, rukun, bersifat kekeluargaan dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Keberadaan Desa 

Wisata Candirejo ini justru mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, hal ini 

tampak juga terhadap pendatang dari luar yang memilih untuk tinggal di desa untuk sementara waktu. 

Penjelasan tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Desa Wisata Candirejo. 

 

“dengan adanya keberadaan Desa Wisata ini, Alhamdulillah  membawa perubahan yang baik 

khususnya bagi masyarakat. Terjalinnya hubungan yang baik antar warga, juga jarang terjadi 

perselisihan, ya walaupun ada biasanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jauh 

sebelum terbentuknya Desa Wisata Candirejo, setiap warga masyarakat sudah mengenal satu 

sama lain.” (Singgih Muliyanto, Wawancara, Kepala Desa Wisata Candirejo, Magelang, 13 

Juli 2017) 

 

Hubungan kekerabatan social dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bagian penting karena 

hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan wisata serta menciptakan keadaan 

yang nyaman dan kondusif bagi wisatawan. Tak dapat dipungkiri bahwa sedikit banyaknya pasti 

terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa keberadaan desa wisata tidak membawa dampak atau 

bersikap apatis. Hal seperti ini terjadi karena perbedaan pandangan terhadap pembangunan yang ada. 

Bagi sebagian orang, keberadaan desa wisata menjadi sebuah peluang dalam berusaha, sehingga 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini menjadi menarik, dimana sikap dan pandangan serta 

cara masyarakat dalam menyikapi adanya kegiatan pariwisata merupakan bagian terpenting.  

Kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo juga memberikan dampak terhadap peningkatan 

kelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini dikarenakan nilai budaya daerah yang ada justru menjadi salah 
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satu daya tarik dalam kegiatan pengembangan wisata desa. Nilai-nilai budaya tersebut dikemas dalam 

bentuk atraksi dan pertunjukan sehingga menarik minat wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. 

Budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa wisata tidak dipengaruhi oleh wisatawan luar. 

Masyarakat desa wisata sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Hal ini dapat dilihat pada sikap 

dan perilaku masyarakat desa khusunya para remaja dan orang dewasa dalam hal life style, dan 

kebiasaan masih menjunjung tinggi budaya setempat. Namun harus tetap ada pengawasan, karena 

kondisi semacam ini memungkinkan sekali untuk terjadinya akulturasi budaya antara wisatawan dan 

masyarakat. Banyaknya wisatawan yang datang dari berbagai latarbelakang yang berbeda justru 

memberi pengetahuan dan lebih banyak mengenal budaya lain dari luar dan mereka lebih bersifat 

terbuka terhadap wisatawan yang datang. Keterbukaan masyarakat terhadap budaya luar akan 

meningkatkan empati mereka sehingga toleransinya menjadi lebih besar, dan mereka akan lebih pintar 

dalam menyikapi orang-orang dari berbagai latar belakang. Pengembangan desa wisata menjadikan 

alam sebagai salah satu daya tarik wisatanya. Pemberdayaan alam menjadikan masyarakat lebih care 

terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat menyadari bahwa alam akan memberikan keuntungan 

apabila masyarakat mampu secara produktif untuk mengelolanya.  

 

”kita dalam mengembangkan atraksi wisata, khususnya wisata alam ya saya percaya bahwa 

segala sesuatu yang diciptakan Tuhan memiliki manfaat, sekarang bagaimana manusia 

mengelolanya, bagaimana manusia menjadikan ciptaan tersebut memiliki nilai manfaat. It’s the 

main point. Ketika saya melihat bukit menorah terlintas dibenak saya untuk menjadikannya 

tempat menyaksikan sunrise, begitu juga dengan atraksi alam yang lain” (Tatak Sariawan, 

Wawancara, Ketua Koperasi Desa Wisata Candirejo, Magelang, 11 Juli 2017) 

 

Pemberdayaan lingkungan (bina lingkungan) dalam pengembangan wisata sudah ditanamkan 

jauh sebelum dibentuknya desa wisata. Penyuluhan tentang taman keluarga, menambah nilai 

fungsi/manfaat halaman menjadi taman toga (tanaman obat keluarga). Mengganti pagar dengan 

tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti tanaman buah-buahan. Hal-hal kecil semacam ini 

menjadikan masyarakat terbiasa dan cinta lingkungan. Keberhasilan masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan mendapat penghargaan KALPATARU dari presiden Susilo Bambang Yudohyono pada 

Juni 2007, yang diberikan kepada Bapak Slamet Sugiyanto sebagai inisiator pelestarian lingkungan di 

Desa Wisata Candirejo, Magelang.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada Desa Wisata Candirejo, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bentuk pendekatan pengembangan masyarakat (community development approach) yang 

diterapkan di Desa Wisata Candirejo adalah pengembangan oleh masyarakat (Development of 

Community). Terbentuknya Desa Wisata Candirejo merupakan inisiatif mantan lurah yang merasa 

prihatin terhadap perekonomian masyarakatnya. Desa wisata dengan konsep ecotourism 

menjadikan masyarakat sebagai pemegang peranan penting dalam kegiatan wisata, karena kegiatan 

pariwisata di desa wisata ini focus pada aktivitas sehari-hari masyarakat seperti bertani, berkebun, 

membuat kerajinan tangan, serta kehidupan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat 

seperti saparan, perti desa, dan jahtilan.  

2. Pengembangan potensi Desa Wisata Candirejo didasarkan pada pengembangan dua aspek yaitu 

pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi alam yang dikembangkan dan 

dijadikan sebagai objek wisata adalah watu kendil, bukit menorah, tukbanyuasin sementara untuk 

peningkatan kualitas masyarakatnya dilakukan pelatihan – pelatihan dan peningkatan ilmu 

pengetahuan masyarakat di bidang pariwisata. Pak Slamet selaku lurah pada saat itu bekerjasama 

dengan pihak-pihak terkait. Local guide dibina oleh  Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, 

Komunitas Taman Wisata Candi Borobudur, Himpunan Pemandu Wisata Indonesia (HPWI), grup 

kesenian dibantu oleh mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Institut 

Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Pengembangan agro wisata dengan melakukan studi banding ke 

pusat pembibitan Magelang dan Purbalingga, sementara pemilik homestay, dan rafting mendapat 

pembinaan dari dina pariwisata dan tim rafting Malang. 

3. Peran local champion yang berhubungan erat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

di Desa Wisata Candirejo adalah sebagai mobilisator, fasilitator, mediator, dan motivator. 

Pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap seorang local champion sangat penting  dalam hal 

mengajak,  meyakinkan dan menggerakkan masyarakat guna meningkatkan tingkat partisipasi.  

5.1 Kesimpulan 
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4. Adanya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Candirejo membawa dampak yang positif bagi 

kehidupan social yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, meningkatkan kelestarian lingkungan 

serta meningkatnya perekonomian masyarakat. 

 

sebagai berikut: 

1. Kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari pokja desa dan pokja dusun yang dibentuk harus mampu 

menjaga konsistensinya dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan untuk menggali potensi-

potensi desa untuk dijadikan objek wisata sehingga atraksi wisata yang ditawarkan lebih bervariasi 

dan menarik.  

2. Pemerintah desa wisata supaya lebih memperhatikan kedudukan koperasi sebagai pengelolaan desa 

wisata terhadap BUMDes, dimana koperasi merupakan bagian dari BUMDes namun pada kondisi 

existing desa wisata, BUMDes berada di bawah koperasi.  

3. Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan secara rutin kepada pelaku-pelaku wisata seperti local 

guide, hospitality kepada pemilik homestay, pemandu rafting sehingga masyarakat memiliki 

kesiapan dan lebih percaya diri berhadapan dengan wisatawan. Khususnya untuk para pemuda-

pemuda desa, mereka harus dibekali dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang matang 

sehingga menjadikan Desa Wisata Candirejo lebih baik lagi. 

4. Peran local champion sebagai mobilisator dan fasilitator perlu dikembangkan. Walau secara umum 

pengelolaan desa wisata ini sudah secara mandiri dilakukan namun masih diperlukan 

individu/kelompok yang mampu sebagai penggerak masyarakat dalam mengembangkan desa 

wisata.   

5. Perlunya peningkatan peran/kinerja local champion guna meningkatkan pariwisata yang lebih baik 

lagi, mengingat beberapa tahun terakhir tidak ada terjadi penambahan atraksi wisata/obyek wisata 

baru.  

 

 

 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis adalah 
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PANDUAN WAAWANCARA 

PETUNJUK UMUM 

1. Wawancara dilakukan sekitar 60 menit setiap narasumber 

2. Melakukan perjanjian waktu dan tempat dilakukan wawancara. 

3. Memastikan jika narasumber memiliki waktu yang cukup untuk diwawancarai. 

4. Apabila wawancara tidak dapat diselesaikan dalam satu waktu maka meminta kesediaan 

narasumber untuk melanjutkan wawancara di lain waktu, tidak lebih dari dua minggu sejak 

wawancara pertama dilakukan. 

5. Mencatat identitas narasumber dan detail pelaksanaan wawancara sesuai dengan form dan 

dilengkapi dengan foto profil narasumber. 

6. Memperkenalkan identitas pewawancara meliputi nama, posisi dalam penelitian, dan alamat. 

7. Menjelaskan secara singkat latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari penelitian 

yang sedang dilakukan. 

8. Mempersiapkan alat perekam suara (recorder) dan memohon izin pada narasumber untuk 

merekam dan mencatat wawancara. 

9. Memulai wawancara, merekam percakapan, dan mencatat informasi selama wawancara. 

10. Memeriksa hasil wawancara dan melakukan konfirmasi kembali jawaban narasumber 

sebelum mengakhiri sesi wawancara. 

11. Mengakhiri sesi wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan meminta kesediaan 

narasumber untuk dihubungi kembali apabila masih ada data yang dirasa kurang. 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama :        

Umur :        

Jenis Kelamin :        

Pekerjaan :        

Jabatan :        

Fungsi dan Tugas  :        

Kewenangan :        

Lama Kerja :        

Alamat Kantor :        

No. Telepon/HP :  No. Fax :  Email :  

Alamat Rumah :        

No. Telepon/HP :  No. Fax :  Email :  
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DAFTAR PERTANYAAN: 

A. Pengelola Desa Wisata (Koperasi Desa Wisata) 

1. Bagaimana sejarah/latar belakang terbentuknya Desa Wisata candirejo 

2. Siapa aja yang terlibat dalam pengembangan desa wisata 

3. Siapa saja pengelola Desa Wisata Candirejo? 

4. Bagaimana pembagian tugas pengelola Desa Wisata? 

5. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan wisata? Jika Iya, bagaimana bentuk 

keterlibatan masyarakat? 

6. Adakah agen pariwisata yang bekerjasama dengan pengelola Desa Wisata? 

7. Apakah ada investor yang terlibat dalam pengembangan CBT? 

8. Apakah pemerintah terlibat dalam pengembangan CBT? Jika ada, bagaimana bentuk 

keterlibatan pemerintah? 

9. Adakah transportasi khusus untuk menunjang pariwisata setempat? Jika ada, siapa yang 

mengelola? 

10. Adakah agen pariwisata yang bekerjasama dengen pengelola Dewi Wisata Candirejo 

untuk menyediakan paket wisata? 

11. Apakah tujuan dan latarbelakang pembentukan badan pengelola? 

 

B. Pemerintah Desa Candirejo 

1. Apakah tugas dan wewenang badan pengelola ? 

2. Bagaimana latar belakang pengembangan Desa Wisata Candirejo? 

3. Apa tujuan pengembangan Desa Wisata Candirejo? 

4. Apa yang menjadikan Desa Wisata menjadi salah satu desa wisata unggulan? 

5. Berapa banyak atraksi wisata yag tersedia, sejak kapan dikembangkan, siapa pelopor 

pengembangan atraksi tersebut, dan siapa pengelolanya? 

6. Berapa jumlah homestay yang tersedia sejak kapan dikembangkan, siapa pelopor 

pengembangan atraksi tersebut, dan siapa pengelolanya? 

7. Apakah masyarakat terlibat dalam kegiatan wisata? Jika Iya, bagaimana bentuk 

keterlibatan masyarakat? 

8. Adakah agen pariwisata yang bekerjasama dengan pengelola Desa Wisata? 

9. Apakah ada investor yang terlibat dalam pengembangan CBT? 

10. Apakah pemerintah terlibat dalam pengembangan CBT? Jika ada, bagaimana bentuk 

keterlibatan pemerintah? 
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C. Kelompok Sadar Wisata 

1. Bagaimana latar belakang pengembangan Desa Wisata Candirejo sebagai CBT? 

2. Apa tujuan pengembangan Desa Wisata Candirejo? 

3. Siapa yang berperan dalam pembentukan Pokdarwis di Desa Wisata? 

4. Ada berapa Pokdarwis yang terdata di Desa Wisata? Dan berapa anggota masing-masing 

dari setiap pokdarwis? 

5. Bagaimana pengelolaan Desa Wisata dan bagaimana pembagian tugas kerja masing-

masing para anggota? 

6. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat di 

Desa Wisata Candirejo? 

7. Bagaimana upaya/pera pokdarwis dalam pengembangan CBT di Desa Wisata Candirejo? 

 

D. Local Champion 

1. Bagaimana latar belakang pengembangan Pariwisata Berbasis masyarakat di Desa 

Wisata? 

2. Bagaimana peran Local Champion dalam pengembangan CBT di Desa Wisata? 

3. Bagaimana Local Champion terbentuk, bagaimana sistem kerja dan pengelolaanya? 

4. Dalam 3 aspek penting yaitu knowledge, skill, dan attitude, mana yang paling dikuasai 

dan bagaiman cara menerapkan kepada masyarakat? 

5. Siapa saja yang menjadi Local Champion di Desa Wisata? 

6. Berapa jumlah dan bagaimana pembagian tugasnya? 

7. Apa motivasi Local Champion dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di 

Desa Wisata Candirejo? 

 

E. Masyarakat 

1. Bagaimana pembagian tugas di Desa Wisata Candirejo? 

2. Yang bertugas dalam membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang ada 

dan menyelesaikan masalah yang ada 

3. Apakah ada yang bertugas dalam hal pengumpulan data/informasi dari luar guna 

meningkatkan kualitas Desa Wisata Candirejo? 

4. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada? 

5. Siapa yang mengawasi kegiatan/program kerja di Desa Wisata Candirejo 

6. Guna mengimbangi zaman yang semakin maju, tentu harus ada terobosan-terobosan baru 

yang harus dibuat. Di desa wisata Candirejo, siapa saja yang bertugas memberikan 

terbososan baru tersebut? 

7. Yang melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat baik pelatihan berbahasa, 

computer, berorganisasi. Siapa yang menjadi pioneer-nya? 
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Nama : Tatak Sariawan       

Jenis Kelamin : Laki-laki       

Pekerjaan : Ketua Koperasi Desa Wisata Candirejo       

Alamat  : Jalan Raya Borobudur Sendangsono KM 3 Candirejo, Borobudur       

 

W_DWC01 

SUBJEK MATERI WAWANCARA KODE 

Pewawancara 

Selamat Pagi pak, perkenalkan saya Fanny dari Mahasisiwi Undip, ingin 

melakukan wawancara dengan Bapak terkait peran local champion dalam 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Candirejo, 

apakah Bapak bersedia saya wawancarai? 

 

Narasumber Iya, Silahkan  

Pewawancara Bagaimana latar belakang terbentuknya Desa Wisata Candirejo?  

Narasumber 

Itu kan kita berawal dari tahun 1997 atau lebih, mungkin 1996. Waktu itu di 

tahun tersebut, 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur bisa dikatakan 

desa miskin padahal kita ada yang namanya Candi Borobudur. Nah ini yang 

menjadi keprihatinan masyarakat desa yang pada saat itu di pegang oleh 

Pak Slamet berpikir bagaimana sih tamu yang datang atau keramaian yang 

ada di Borobudur mampu membawa dampak perubahan khususnya 

meningkatkan ekonomi masyarakat Candirejo. Dimana inisiasi awal dari 

Bapak Slamet Sugyanto itu ingin membentuk suatu desa wisata, nah untuk 

konsep nya seperti apa itu di sosialisasikan oleh Pak Slamet dengan 

mempresentasikan konsep yang telah dibuat kepada pada kepala dusun, 

disitu langsung dibentuk pokja atau kelompok kerja. Pokja ini ada dua, 

pokja desa dan pokja dusun, fungsinya sama yaitu untuk mensosialisasikan 

program desa jadi nama progaramnya desa wisata. Kemudian system yang 

dibangun atau pokja ini sosialisasinya melalui kegiatan-kegiatan desa 

ataupun kegiatan dusun yang ada disini, contohnya kalau disini kan ada 

yang namanya slamatan 25 hari sekali, itu di tiap desa di tingkat desa ada di 

tingkat dusun juga ada, dan itu antar warga, jadi sosialisasi itu memang 

harus sampai ke masyarakat, karena memang konsepnya yang akan 

dibangung adalah konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat. Trus kalau 

disini ada hajatan seperti pengajian besar biasanya disitu kepala desa akan 

mempresentasikan atau mensosialisasikan program yang akan dibangun. 

Kemudian dari tahun 1997 sampai 1999 itu masih hanya sosialisasi-

sosialisasi, karena memang masih tahapan seperti itu, kemudian ada 
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sambutan baik dari kabupaten magelang kita dijadikan projectnya pada 

tahun 1999 objek wisata di kabupaten Magelang. Ditahun 2001 sampai 

2003, itu kita ada pendampingan dari yayasan patrapala, darisini kita tau 

konsep yang namanya ekowisata, dan ekowisata itu dari kami ataupun dari 

pemerintah desa itu sebenarnya juga tidak tau awalnya konsep apa yang 

ingin kita bangun, tetapi saat kita konsultasi dengan teman-teman kita yang 

dari patrapala itu ternyata yang kita pilih adalah konsep ekowisata, 

ekowisata karena berkaitan dengan seni budayanya, alamnya seperti yang 

sudah kita lestarikan. Kemudian di tahun 2003, kita diresmikan menjadi 

salah satu desa wisata dengan konsep ecotourism. Kemudian di tahun yang 

sama kita baru apa namanya, pokja-pokja tadi kita kumpulkan lagi untuk 

membentuk badan pengelolanya, otomatis karena memang pemerintah 

mengurusi administrasi desanya, itu tidak mungkin mengurusi kegiatan 

wisatanya, sehingga pokja diajak kumpul lagi termasuk tokoh masyarakat 

juga, intinya siapa sih yang akan mengelola kegiatan pariwisata desa 

Candirejo, disepakati pengelolanya adalah koperasi desa wisata candirejo. 

Setelah itu jadi langsung di SK kan. Peraturan desa itu menyebutkan bahwa 

pengelolaan kegiatan desa wisata di Candirejo itu adalah koperasi desa 

wisata candirejo.  

Pewawancara Kalau yang terlibat dalam pengembangan desa wisata itu siapa aja Pak?  

Narasumber 

Kalau yang terlibat seperti yang telah kami sampaikan tadi ada kepala 

dusun, lurah, tokoh masyarakat tokoh pemuda, dipilih semua kan kita 

singgung semua pada waktu pertama kali membuat konsep itu. Termasuk 

keseniannya kita koordinasikan dengan teman-teman pelaku kesenian 

khususnya masyarakat yang mempunyai apa namanya di kawasan strategis 

pariwisata. Dan ada satu lagii yang belum kami sampaikan berkaitan 

dengan tugas Pokja yang sudah dibentuk yaitu untuk memetakan potensi 

wisata yang ada di desa masing-masing di Candirejo, baik potensi negative 

maupun potensi positif. 

P2 
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Pewawancara 

Untuk pengelolaan desa wisatanya seperti apa pak? Apakah memang 

ditangani langsung oleh koperasi atau masih ikut campur tangan pemerintah 

desa? 

 

Narasumber 

Sebenarnya memang lewat koperasi, misalkan ada tamu datang kemari 

sebelum kita menjual paket, kelompok-kelompok tadi yang sudah ada 

conntoh nya kelompok guide, kelompok dokar, kelompok home industry, 

itu kemudian kita dari koperasi ini membuat suatu paket, yaitu paket tour 
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katakanlah itu dokar tour katakanlah kunjungannya home industry, lahan 

pertanian juga main gamelan serta makan snack tradisional desa Candirejo. 

Kalau ada yang mau nempel kita ajak rembuk dulu sebelum kita membuat 

paket, kalau mau membawa tamu sejam atau dua jam itu berapa, trus nanti 

kan keluar harga dasar baru nanti istilahnya kita amenjual ke tamu dengan 

harga dinaikkan 15% sampai 20% seperti itu, untuk administrasi koperasi 

nah baru nanti kita bisa jual. Bagaimana system distribusinya, nah kita 

mudahkan, bayarnya kepada pihak koperasi, kemudian pihak koperasi yang 

akan mendeskripsikan setiap kelompok yang terlibat seperti kelomok dokar, 

kelompok home industry, dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

T3 

Pewawancara 

Kalau untuk pembagian dalam pengelolaan pengembangan desa Candirejo 

itu seperti apa Pak, dan untuk sumber dayanya apakah dengan 

memanfaatkan/memberdayakan masyarakat local atau seperti apa Pak? 

 

Narasumber 

Untuk pemanfaatan sendiri karena kita memang konsep awalnya adalah dari 

masyarakat dan untuk masyarakat maka kegiatan yang kita tekankan adalah 

aktivitas masyarakatnya. Kemudian untuk bagi hasilnya kita sudah 

sesuaikan. Di koperasi itu kan ada yang namanya RAK dan RAP. DI RAK 

itu sudah kita rumuskan/tetapkan berapa persen termasuk itu sudah sesuai 

dengan ADRT nya. Katakanlah bagi hasil dari desa itu berapa persen trus 

untuk pembagiannya sudah ada semua. Tinggal kita mengikuti aturan yang 

sudah dibuat. 

P4 

Pewawancara Kalau pembagian tugasnya kira-kira gimana Pak?  

Narasumber 

kalau pembagian tugasnya, otomatis nanti disini ada karyawan. Karyawan 

itu fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan beberapa elemen, dan 

beberapa paket yang akan diambil apa saja itu nanti yang bertugas adalah 

karyawan. Trus, untuk pengurus sendiri ada beberapa tugas pokok, seperti  

bendahara tugas di bagian keuangannya, trus wakil ketua itu di bagian 

humasnya, trus untuk ketua dan sekretasris mengurusi bagian destinasi dan 

juga promosi. 

T4 

Pewawancara Sebagai ketua koperasi, apa saja yang menjadi tugas Bapak?  

Narasumber 

Yang paling utama adalah mengelola seluruh kegiatan wisata disini, 

memantau apakah sudah berjalan dengan baik. Kemudian berkoordinasi 

dengan pemerintah desa terkait laporan pertanggungjawaban kegiatan desa 

baik laporan kegiatan wisata maupun laporan keuangannya. Jadi harus 

benar-benar teliti dalam pengerjaannya sehingga tidak menimbulkan 

kecurigaan dari pihak masyarakat. Kita tau bahwa masalah uang sangat 

T5 
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sensitive bukan? 

Pewawancara 
Jadi untuk hubungan dengan pihak luar, yang menanggungjawabi hal 

tersebut siapa Pak? 

 

Narasumber 

Hal tersebut merupakan kewajiban pihak pengelola, misalkan dengan pihak 

swasta. Kita ingin mengadakan suatu kerjasama, maka yang bertugas dalam 

membuat proposal dan menghubungi adalah pihak koperasi, namun untuk 

tanda tangan surat ijin harus melalui pemerintah desa. Berkaitan juga 

dengan promosi desa wisata, jadi sekalian semua. Ibarat tembak 1 yang 

kena 2. 

T6 

Pewawancara Apakah desa ini sudah memiliki web sendiri sebagai media untuk promosi?  

Narasumber 

Bersangkutan dengan web, sampai saat ini kita belum memiliki web. Kita 

istilahnya gini, waktu high season di bulan juni, juli, dan agustus, kita ada 

keterbatasan yang namanya local guide, juga disini konsep yang kita 

bangun apa ya, tamu katakanlah disini hanya ada dua orang, dengan jumlah 

pendatang 2 grup atau 3 grup, meskipun hanya dua grup, tetapi keduanya 

tidak boleh dicampur meskipun mereka datang secara bersamaan (waktu). 

Jadi katakanlah jam 9 ada 3 kedatangan dengan jumlahya hanya 2 orang per 

kedatangan, nah ini tidak boleh digabung, karena kebutuhan setiap tamu itu 

berbeda keterbatasan kita salah satunya ya itu, kurangnya tenaga guide. Jadi 

setiap grup dari wisatawan harus didampingi oleh satu local guide dan 

dalam melakukan perjalanan wisata di desa ini, sebisa mungkin sesama 

wisatawan tidak diperbolehkan berpapasan dengan wisatawan dari 

kelompok lain.  

T7 

Pewawancara 
bagaimana mengantisipasi apabila jumlah tamu yang dating lebih banyak 

dari local guide yang tersedia? 

 

Narasumber 

Kebetulan local guide yang ada disini ada 7, kemudian ini tugas dari 

karyawan mengkomunikasikan dengan guide yang membawa bagaimana si 

karyawan memberikan pengertian kepada guide yang membawa tamu 

tersebut. Nah itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa kami tidak 

membuat web, karena pada high season orang-orang asing itu liburannya 

hampir sama di bulan juni, juli dan agustus. Itu pas tinggi-tinggi nya jumlah 

kedatangan, kita kesulitannya nanti disitu kalau menghandle di existnya. 

Kalau kita bidik sekarang di bulan-bulan yang sepi contohnya November, 

Desember dan Januari. Februari itu kan bulan-bulan sepi, nah itu bagaimana 

kita ngelink yang local. 

 

Pewawancara Bentuk keterlibatan dari masyarakat dalam pengembangan wisata seperti  
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apa Pak? 

Narasumber 

Keterlibatan masyarakat jelas di sapta pesonanya, kita tidak mungkin kalo 

berkaitan dengan sapta pesona dihandle oleh pengelola semua itu tidka 

mungkin. Kemudian berkaitan dengan laporan-laporan tentang kegiatan 

wisata disini mereka berhak tau kemana saja uang masuk kemana saja uang 

keluar. Kemudian yag berkaitan dengan administrasi kantor kita hanya 

memberitahukan mereka secara globalnya saja. 

P5 

Pewawancara Bagaimana penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat?  

Narasumber 

Kalau untuk masyarakat secara umum itu kita melalui kepala dusun, setelah 

adanya Rapat Anggota Tahunan, disitu kita membuat laporan dengan 

membuat suatu buku laporan berapa pendapatannya berapa pengeluarannya 

kemana saja pengeluarnnya itu kita jadikan buku. Nanti yang  berkewajiban 

untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah kepala dusun. Tapi ada 

program kita 5 tahun sekali melaksanakan turban (turun kebawah), disini 

kita akan mengecek apakah laporan-laporan yang sudah kita buat itu sampai 

ke masyarakat, karena kan istilahnya kalau yang namanya uang itu kan bisa 

buat hangat bisa buat adem, nah itu lah yang kita jaga supaya tetap adem, 

sehingga masyarakat tetap percaya pada kinerja kita. 

 

Pewawancara 

Kembali ke konsep desanya yaitu dari masyarakat untuk masyarakat, 

apakah masyarakat yang terlibat langsung baik dalam pengadaan dokar, 

home industry atau yang lainnya mendapatkan feedback dalam arti dana 

dari kegiatan wisata yang ada? 

 

Narasumber 

Untuk pendapatan koperasi ini kita bagi dua, ada pendapatan langsung dan 

ada pendapatan tidak langsung. Pendapatan langsung itu jelas adalah 

pendapatan bersinggungan langsung dengan kegiatan pariwisata yaitu 

mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, kemudian pendapatan tidak 

langsung itu diperoleh dari donasi dusun, contoh tamu yang datang itu 

mengunjungi dusun A,B,C waktu kunjungan itu melewati dusun C,D,E. 

Dusun yang dilewati, yang dilewati saja kita memberikan donasi, kemudian 

yang ada kegiatannya itu ada donasinya juga, itupun istilahnya donasi untuk 

dusun, nah untuk penggunaan uangnya seperti apa kita serahkan kepada 

masyarakat apakah mau buat kegiatan apa itu menjadi keputusan 

masyarakat di setiap dusun. 

 

Pewawancara 

Kan tadi ada yang dinamakan pendapatan langsung, dan itu didapat 

masyarakat dari kegiatan wisata secara langsung, itu maksudnya gimana 

Pak? 
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Narasumber 

Yang dimaksud disitu adalah meereka yang bersinggungan langsung dengan 

kegiatan wisata, contohnya local guide, kan mereka kan jelas bawa tamu 

bersinggungan langsung, yang menjadi hak mereka, oh iya waktu di RAK 

(Rapat Anggota Kerja) itu kan diputuskan 1 – 2 jam itu 50 rb, berarti 

apabila mereka bekerja  selama 1-2 jam mereka memperoleh dana sebenar 

50 rb. Intinya semua kegiatan wisata disini sudah ada kesepatakan diawal. 

T8 

Pewawancara 
Terkait dengan pendapatan yang tidak langsung, bagaimana cara 

mendistribusikan keuntungan yang didapat oleh desa? 

 

Narasumber 

Nah kalau itu, sebelum kita menentukan angka itu kan, yang menemukan 

angka itu kan local guide, local guide akan laporan melalui buku laporan itu 

tadi melewati mana saja, dusun mana saja yang sudah dilewati, di RAK itu 

juga sudah kita sepakati katakanlah dusun yang sudah dilewati itu 

katakanlah Rp 1000,-. Nanti katakanlah dalam satu bulan itu ada 100 

kedatangan dikali 1.000 itu sudah Rp 100.000 dan akan diserahkan kepada 

kepala dusun, dan kepala dusun yang akan menyerahkan kepada 

masyarakat. 

 

Pewawancara Ada tidak pak masyarakat yang menuntut lebih dari dana yang didapat?  

Narasumber 

Kasus-kasus seperti itu terjadi apabila lahan masyarakat digunakan, 

misalkan digunakan sebagai parkir otomatis tanpa masyarakat meminta 

nanti dari local guide yang akan ngomong ini tadi untuk lahan parkir sekian 

rupiah, termasuk pada saat jalan-jalan ada buah atau rambutan yang sudah 

siap petik tamunya tinggal petik, yaudah petik saja nanti local guide yang 

akan lapor ke koperasi kemudian dari koperasi akan memberikan ganti 

untung kepada masyarakat pemilik buah tersebut. Secara tidak langsung 

sebenarnya masyarakat sudah terbiasa akan hal seperti itu, karena itu juga 

merupakan salah satu aktivitas wisata. Sama halnya dengan kelapa muda, 

apabila ada yang ingin emmanjat ya dipanjat nanti dari local guide akan 

laporan ke kantor tadi berapa jumlah kelapa muda yang diambil itu semua 

dilaporkan, hal ini juga yang merupakan ujung tombak local guide di 

lapangan. 

 

Pewawancara 
Berhubungan dengan kerjasama dengan agen wisata lain, apakah ada 

kerjasama dengan agen wisata Pak? 

 

Narasumber 

Kita memang dari awal melakukan kerjasama langsung dengan agen travel, 

system yang kita bangun itu silaturohim dengan membawa hasil kekayaan 

desa seperti rambutan, papaya kelapa dan lainnya serta memperkenalkan 

budaya supaya diperkenalkan ke masyarakat asing, kita juga ada event 

P6 
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tahunan namanya saparan atau perti desa atau bersih desa. Itu tiap bulan kita 

mengadakan yang namanya pentas wayang, kalau dulu sebelum adanya 

desa wisata hanya ada pentas wayang semalam suntuk saja, tetapi dengan 

adanya kegiatan pariwisata ini kita menghidupkan kembali kesenian-

kesenian yang dulu sudah ada seperti arak-arak kitan, itu kita mulai dari 

malam jumat kita ada pengajian akbar se desa, kemudian malam sabtunya 

itu pentas kesenian, dan dilanjutkan minggunya itu pertunjukan wayangnya 

itu.  

Pewawancara 
tadi kan koperasi bekerjasama dengan agen travel itu, kalau dalam system 

kerjasamanya itu yang mencari koperasi atau gimana Pak? 

 

Narasumber 

Untuk travelnya kita menjemput bola dan menghadang bola, tapi rata2 kita 

menjemput bola, seperti kita mengikuti kegiatan dimana kita akan ketemu 

dengan para agen travel yang memang pasarnya adalah pasar asing. Dengan 

adanya kegiatan seperti itu kita tawarkan kegiatan wisata di desa candirejo 

dengan begitu mereka akan merasa interest, oh cocok baru mereka akan 

membuat kontrak kerjasama. 

 

Pewawancara 
Persebaran agen travel yang sudah melakukan kerjsama dengan desa wisata 

dimana aja Pak? 

 

Narasumber 
Rata-rata di Jogja, paling banyak di Jogja tapi di Bali juga da kok, Makassar 

juga ada 

P10 

Pewawancara 
Bagaimana cara para agen travel untuk mempromosikan kegiatan desa 

wisata disini sementara tidak memiliki web? 

 

Narasumber 

Kita promosinya sih sampai dengan saat ini masih hanya dengan 

menggunakan brosur, leaflet kemudian dari adanya kegiatan saparan tadi, 

kita juga mengundang para agen travel Jogja dan Semarang, kita gratiskan 

disini, menginap disini, kemudian kita gelar semua potensi yang ada disini. 

Termasuk homestaynya, pentas keseniannya, trus siangnya diajak keliling 

desa naik dokar, dan kita gratiskan semua. 

P10 

Pewawancara Bagaimana system kerjasama yang dijalin dengan para agen travel?  

Narasumber 

Kita melakukan kontrak, dengan pertinjauan 1 tahun sekali, karena 

berkaitan dengan ekonomi yang ada di desa ini, nanti kalau mau lama-lama, 

yang ada pas rupiah anjlok kan malah kasihan. 

 

Pewawancara Untuk pembagian dari keuntungan kepada agen travel seperti apa Pak?  

Narasumber 

untuk system bagii hasilnya kita sudah ada persentasenya itu juga dilaporan 

pertanggungjawaban kita sampaikan kepada masyarakat 35% untuk 

anggota. Trus kita ada yang namanya simpan pinjam, kalau simpan pinjam 

T9 
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itu kan tidak boleh dibagi harus dikembalikan ke simpan pinjamnya tadi, 

karena keuntungannya disini 5,3 jadi 5,3 kita kembalikan ke tabungan 

simpan pinjam nah ini yang 1,3 ini yang kita bagi, berapa persennya sudah 

ada di ADRT 35%, 15%, dan ini sudah sesuai dengan putusan di ADRT. 

Selain itu pembagian untuk setiap asset di desa sudah ditentukan seperti 

berapa persen untuk banyu asin, berapa persen untuk watu kendil dan lain-

lain. Nah berkaitan dengan donasi dusun yang ada di desa, kita kana da 15 

dusun nah ini ada memang beberapa dusun yang tidak ada kegiatan wisata 

sama sekali, ini kita danai lewat dana pendidikan pengembangan 

pembangunan tenaga kerjanya, ini 5,9 ini dibagi kepada dusun yang tidak 

ada kegiatan sama sekali. 

Pewawancara Tujuan pembagian dana itu untuk apa Pak?  

Narasumber 

dibagi uangnya biar, kan disini ada donasi dusun otomastis dusun-dusun 

yang lain kan tidak kebagian tidak ada kontribusi dan tidak ada juga 

pemasukan, nah kita beri setahun sekali. Intinya ada tidaknya kegatan 

wisata di setiap dusun tetap diberikan dana oleh koperasi dengan catatan 

dana yang diberikan didasarkan pada besarnya kontribusi yang diberikan 

oleh setiap dusun. Selain ituu kita juga ingin masyarakat merasakan manfaat 

dari kegiatan pariwisata itu ternyata ada. 

 

Pewawancara 
Sebagai salah satu desa wisata yang berkembang, ada tidak pak investor 

yang ikut berpartisipasi? 

 

Narasumber 

Banyak investor yang ingin masuk, namun dari pemerintah desanya 

membatasi juga kita mewanti-wanti kepada masyarakat karena memang 

bagaimana ya, kalau sudah berkaitan dengan investor itu merupakan 

kesepakatan antara si pembeli dan si penjual sih, sehingga dari pemerintah 

desa hanya bisa menghimbau kepada masyarakat agar tanahnya jangan 

sampai dijual namun jika ingin disewakan ya monggo, tapi jangan dijual. 

P7 

Pewawancara Sejauh ini sudah ada berapa investor yang bekerjasama di desa ini Pak?  

Narasumber 

Sejauh ini baru ada 1 investor yang masuk, itu di pegunungan atau jalan 

masuk menuju watu kendil. Nah itu investor masuk itu memang ada 

kesepakatan dari pemerintah desa. Intinya kan disana di daerah watu kendil 

itu kan tidak ada air. Jadi silahkan berinvestasi disana tapi mohon nanti 

dibangun suatu tanggul air, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sudah 

ada kesepakatan seperti itu. 

P7 

Pewawancara Untuk bentuk keterlibatan pemerintah desa seperti apa ya Pak?  

Narasumber Kalau disini pemerinntah desa hanya berperan sebagai penyedia P8 
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infrastruktur, sementara koperasi tugasnya untuk menjualnya kepada 

wisatawan. Karena memang semua itu berkesinambungan, semakin banyak 

tamu maka pemerintah desa dan masyarakat juga yang akan menikmati 

hasilnya, sehingga tidak ada egoisme 

Pewawancara 
Untuk pendapatannya apakah koperasi menyerahkan kepada pemerintah 

desa? 

 

Narasumber 

Kan itu kaitannya dengan keuangan jelas sudah beda, hanya saja kami dari 

koperasi berkewajiban melaporkan tiga bulan sekali kepada pemerintah 

desa. Disitu kita dari pengurus koperasi terus dari kepala desa kemudian 

badan pengelola koperasi itu kumpul bareng, duduk bareng, dan disana akan 

dijelaskan hasil kerja selama tiga bulan seperti ini, terus apakah nanti ada 

kendala-kendala nanti kita musyawarahkan bersama, seperti itu. 

 

Pewawancara 
Kedudukan koperasi sendiri dibawah naungan pemerintah desa atau 

bagaimana Pak? 

 

Narasumber 

Betul, bisa dikatakan koperasi ini sebagai BUMDes nya desa candirejo. 

Kalau dulu sebelumnya ada dari kementrian desa untuk membentuk 

BUMDes, kita sudah memiliki koperasi, kadangan bergesekan antara 

BUMDes dan koperasi, namun dari pemerintah desa itu sudah memberikan 

solusinya adalah koperasi sebagai anak pertama, yang juga sudah 

mempunyai hasil A,B,C,D. Sementara BUMDes silahkan membuat suatu 

usaha tapi jangan sampai bersinggungan dengan koperasi. Nanti kalau 

bersinggungan akan berbahaya nanti akan terjadi persaingan yang tidak 

sehat. Sudah ada pembagian tugas juga, kalau koperasi bertugas dalam 

pengelolaan kegiatan wisata sementara bumdes nanti berkaitan dengan 

pertanian, nah misalkan nanti kita membutuhkan sepeda, nanti BUMDes 

bisa menyediakan sepeda-sepeda, katakanlah BUMDes membeli sepeda, 

nanti kita akan menyewa sepeda kepada BUMDes. Nah jadi ada aturan 

tersendiri, termasuk juga dengan BALKONDES (Balai Ekonomi Desa), 

balkondes ini juga berada dibawah naungannya BUMDes. BUMDes juga 

berperan dalam mengurus potensi desa. 

P12 

Pewawancara 
Berarti koperasi dan BUMDes merupaka badan yang berada dibawah 

naungan Pemerintah Desa? 

 

Narasumber 

Betul, karena memang pertama sekali yang dibentuk itu adalah koperasi, 

kalau koperasi nantinya dimasukkan kedalam BUMDes yang ada makin 

rancu, karena kita sudah memberi laporan ke desa, nanti apakah laporannya 

ini ke desa atau ke BUMDes kan rancu lagi, mendingan koperasi berdiri 

P12 
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sendiri, BUMDes juga berdiri sendiri. 

Pewawancara Tugas BUMDes di Desa Candirejo ini apa aja Pak?  

Narasumber 

banyak yang menjadi tugas BUMDes, tapi tetap ada coordinator-

koordinator, katakanlah pengurus BUMDes ada 6 orang, trus ada 

coordinator bidang pertanian. Coordinator dibagian sektor-sektor kegiatan 

di pertanian itu kan peternakan itu nantu di bawah nya. Kemudian penyedia 

jasa wisata dsini, yang belum kit apunya itu, katakanlah kita butuh sepeda 

banyak disini, kita kan masih bekerja sama hanya dengan pihak yang dari 

luar, andaikata BMDes memiliki dana dan mampu membeli sepeda dan 

semacamny maka kita bisa bekerjasama dengan BUMDes. Jadi koperasi 

disini fokusnya hanya kegiatan pariwisatanya saja sementara BUMDes nya  

lebih ke umum. 

 

Pewawancara 
Tadi bapak mengatakan bahwa penyewaan sepeda bekerjasama dengan 

pihak luar, apakah itu sebuah lembaga atau komunitas atau apa Pak? 

 

Narasumber 

Kalau untuk penyewaan sepeda itu jelas dari masyarakatnya sendiri dulu 

maksudnya yang diutamakan adalah masyarakat di desa ini dulu, apabila 

tidak mencukupi, kita akan bekerja sama dekat degan Candi Pangon, disana 

yang mengelola namanya Mas Heru. 

 

Pewawancara Transportasi wisatawannya disini apa saja Pak?  

Narasumber 

Untuk transportasi berkegiatan wisatanya disini hanya sepeda dan dokar dan 

juga jalan kaki, cuma itu saja dan ada satu lagi yaitu menggunakan jeep, 

yang biasa digunakan ke watu kendil. 

P9 

Pewawancara Tracking yang dilalui oleh jeep apa saja?  

Narasumber 

Untuk trackingnya satu watu kendil yang kedua itu sampai ke jurang Ceru 

itu wisata vulkano dimana startnya tidak hanya dari satu tempat. Namun 

untuk saat ini konsen trayek jeepnya adalah menuju watu kendil 

 

Pewawancara Status kepemilikan jeep nya itu bagaimana Pak?  

Narasumber 

Kalau jeepnya kepemilikan atas nama pribadi, seperti sepeda dan dokar 

maupun milik pribadi ya tetap kita kerjsamakan, termasuk katakanlah disini 

homestay. Mereka disini tidak mengganggu tetapi mereka yang memiliki 

kamar lebih. Jadi memberdayakan kamar yang sudah ada untuk disewakan. 

 

Pewawancara Jumlah jeep nya ada berapa banyak Pak?  

Narasumber 

Kalau jeepnya baru ada 2, sementara dokar ada 8 buah yang asli di 

Candirejo. Berkaitan kalau apa namanya, kalau kurang, katakanlah kalau 

disini ada 22 orang nantikan kalau SOP nya 1 dokar 2 orang berarti kan 

butuhnya 11, nah disitu kita akan menjalin kerjasama. Disini kana da 
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coordinator dokar, nah coordinator desa Candirejo akan mengobrol dengan 

coordinator desa Candi Borobudur. 

Pewawancara Untuk biaya penggunaannya seperti apa Pak?  

Narasumber 

Kalau untuk biaya penggunaan kalau memang belum disepakati, katakanlah 

dalam satu tahun itu dokar digunakan 1 jam sampai 2 jam 60 rb yaudah 

segitu. Walaupun kita menggunakan dokar luar tapi tetap sesuai dengan 

SOP.    

 

Pewawancara Mau menanyakan dana awal pendirian Desa ini darimana Pak?  

Narasumber 

Dana awal pendirian koperasi ada yang namanya simpanan pokok dan 

simpanan wajib, nah kita menggunakan dana dari itu simpanan pokok dan 

simpanan wajib. Kalau disini bisa dikatakan diawal tahun 2003, ada 

laporannya, untuk SAO sendiri pendapatan bersihnya selama 1 tahun 

sebesar 1,5 jt, berarti kan kalau dibagi persentase 1/3 nya kan masih cuma 

sedikit, nah itu baru terasa di tahun 2007 sampai 2008 baru agak terasa 

manfaat dari kegiatan pariwisata. 

T10 

Pewawancara Kalau ada awalnya yang paling awal itu dari mulai pembentukannya ?  

Narasumber 

Iya betul, dari pembentukannya kan? Disini kan ada simpanan pokok dan 

simpanan wajib, simpanan pokok itu awalnya 100 rb, katakanlah di tahun 

2003 itu ada berapa anggota nih, kemungkinan sekitar 5 anggota, kemudian 

termasuk ada subsidi silang,  kita juga ada kerjasama dari pihak ketiga yaitu 

dengan PT Jamsostek dulu awal-awal juga, jadi disini sebelum dirubah 

sebelumnya kan ada warung Telkom kita juga ada, istilahnya kita ada 

bantuan dari PT Telkom, jadi ada pihak ketiga yang ikut membantu 

berkaitan dengan pendanaan selain dari simpanan wajib dan simpanan 

pokok dari asli masyarakat disini. 

T10 

Pewawancara Maaf Pak tapi tadi ada bantuan dari Telkom benar?  

Narasumber 

Iya, khususnya kan untuk Telkom disini berkaitan dengan fasilitas computer 

dan sebagainya, kalau yang berkaitan dengan pendanaan murni itu dari PT 

Jamsostek, kalau tidak salah sebesar 50 juta rupiah 

 

Pewawancara 
Tadi dikatakan bahwa pendanaan awalnya dari masyarakat, apakah dana 

yang dari masyarakat itu bersifat pinjaman atau sumbangan? 

 

Narasumber 

Kalau ini bukan masyarakat nyumbang ya tapi, yang namanya koperasi 

kana da anggota, nah pada saat ingin menjadi anggota, karena ini sudah ada 

peraturannya simpanan pokok dan simpanan wajib harus ada, nah 

jumlahnya nya itu sudah ditentukan di ADRT. Kalau ingin bergabung di 

anggota koperasi, simpanan pokoknya 100 rb, sedangkan untuk simpanan 
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wajibnya setiap bulannya Rp 1000,-. Itu nanti si anggota ini otomastis akan 

menyetor karena memang sudah menjadi keewajiban. Nah, apakah ini 

dikembalikan atau tidak, kalau dulu itu yang namanya simpanan pokok bisa 

diambil tapi kalau peraturan yang sekarang kalau tidak salah sudah tidak 

bisa diambil tetapi meskipun ini tidak bisa diambil karena berdasarkan SHU 

ini tadi itu sudah kembali ya kan. Berarti kn 41 juta ini, dibagi jumlahnya 

anggota ini, disinikan jumlah anggota 76, jika dibagi 76 berarti kan hasilnya 

sekitar 400 an lebih kan kurang lebih. Kan sudah untung kan mereka 

walaupun bayarnya sekian dalam setahunnya, artinya sudah balik modal. 

Pewawancara 
Untuk atraksi wisata yang ada disini Pak, inisiatif pembentukan atraksi 

wisata itu dari siapa? 

 

Narasumber 

kita tawarkan hanya keliling desa saja, oh nanti dari travel ini akan Karena 

disini itu basicnya tidak ada yang berkegiatan atau berpendidikan dengan 

lulusan kepariwisataan, kita minta masukan dari teman-teman travel, 

mereka mengadakan kegatan inspect disini, pada saat mengadakan inspect 

disini kan kita sudah membawa brosur nah mereka juga ingin tau nih 

kegiatan pariwisata di desa candirejo apa saja. Nah karena mungkin kita 

tidak tau maka, kita langsung jujur bahwa masih kurang pengetahuannya 

dibidang pariwisata. Untuk kegiatan pariwisatanya seperti apa, mohon 

bimbingannya, nah kita kan sudah punya potensi ini itu, katakanlah kita 

memiliki dokar dan paket yang memberi masukan seperti disini ada 

homestay tidak atau ada home industry nya tidak, atau kerajinan atau 

kegiatan lain, nah kalau belum ada maka kita akan buatkan. Jadi kita bentuk 

kerjasamanya seperti itu awalnya. Kemudian setelah tau sistemnya satu 

tahun dua tahun seperti itu, baru kita bisa pengembangan.  

T9 

Pewawancara Kan disini ada home industry, produknya apa saja Pak?  

Narasumber 

Kita ada Sondok, trus ada kerajinan home industry ukir bambu, pahat batu, 

kemudian ada dibidang makanan seperti ketela dan rengginang. Sehingga 

wisatawan yang datang kapanpun mereka akan bisa menyaksikan aktivitas 

masyarakat tersebut. Karena intinya memang untuk kegiatan pariwisata di 

Desa Candirejo ini sebagai pemasukan sampingan bagi sebagian 

masyarakat, kecuali untuk dokar tadi kan memang sebagai pendapatan 

pokoknya. Tapi untuk home industry sendiri meskipun koperasi tidak ada, 

mereka sudah bisa berjalan sendiri, karena yang kita jual kan aktivitasnya 

bukan produknya, Nah kalau andaikata tamu pengen membeli produknya ya 

silahkan itu sudah menjadi haknya si pemilik home industry, kalau yang 
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lain kan katakanlah laku 20.000 berapa persen masuk ke kita, tapi dari kami 

tidak ada seperti itu. Karena itu sudah sepenuhnya hak mereka. 

Pewawancara kalau untuk rute dokarnya seperti apa Pak?  

Narasumber 

Tidak semua dusun dilewati oleh dokar, karena disini kana da pegunungan 

dan dataran. Yang pegunungan tu yang tadi yang ada kegiatan yang sudah 

kami sampaikan diawal. Nah yang dilewati hanya dusun yang berdataran 

datar karena kalau daerah pegunungan, dokar tidak akan mampu, karena 

geografisnya berbeda. 

 

Pewawancara 
Terkait atraksi wisatanya itu Pak, biasanya ada pertunjukan apa dan waktu 

pertunjukannya seperti apa? 

 

Narasumber 

kalau untuk pertunjukan sendiri itu untung-untungan, contoh katakanalah 

disini ada hajatan, kamu datang kemari pas ada hajatan berarti itu 

keberuntungan bagi kamu, itu kegiatan di bagian kesenian. Termasuk ada 

orang nikahan, kalau disini kita datang ke tempat nikahan bukan hanya 

sekedar duduk dan melihat pengantennya tetapi kita malah ikut ke dapur 

dan kita perkenalkan system social yang ada disini. Disini kalau ada orang 

mantenan itu masyarakatnya saling bantu, trus makanan apa yang dibuat 

nanti bisa dicicip langsung. Untuk kalender event desa ini belum ada. 

 

Pewawancara 
Kalau ada wisatawan yang meminta diadakannya pertunjukan wayang 

bagaimana Pak? 

 

Narasumber 

Oh itu bisa, itu istilahnya negosiasi program, sering kita adakan negosiasi 

program, ada yang namanya fun game, itu memandikan kerbau / sapi, itu 

kan sebenarnya kondisional, termasuk ada juga membatik dan lain 

sebagainya. 

 

Pewawancara Kalau untuk wisata pertanian itu apa saja yang bisa dinikmati Pak?  

Narasumber 

Selain petik buah yang sudah siap dimakan, itu kita perkenalkan system 

pertanian yang ada disini, seperti system tumpangsari, nah disitu kan tamu 

dijelaskan apa saja yang ditanam disitu, berapa bulan masa panennya, selain 

itu kita juga memperkenalkan kepada mereka bagaimana cara menanam 

singkong, menanm cabai, menanam papaya, dan padi juga. Dan andaikata 

mereka ingin membawa pulang hasil petikannya, ya bisa. Nanti kan kita 

sewakan untuk satu petak itu berapa. Yang penting nanti kan sesuai 

kesepakatan, kalau dari masyarakatnya (yang punya tanah) sekian, terus kita 

sampaikan kepada wisatawan apakah setuju atau tidak, disini juga ada 

negoisasi harga sampai ditemukan sebuah kesepakatan. 

 

Pewawancara Disini ada tidak pak pendidikan untuk tour guide nya?  
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Narasumber 

Untuk pendidikan ada, selain untuk di local gamenya juga di keseniannya. 

Awal-awal di tahun 2001 itu yayasan Patrapala itu juga memfasilitasi kami, 

berkaitan dengan pendidikan local guide. Yang local guide yang disini 

mereka sudah ada basic sedikit-sedikit khsusnya bahasa inggris. Kemudian 

untuk keseniannya itu kan kalau dulu, kegiatan kesenian disini itu kan 

semalam suntuk, kan tamu tidak mungkin kan harus menonton jahtilan atau 

wayangan semalam suntuk nah bagaimana ini dikonsep menjadi 5 menit 10 

menit sampai 30 menit. 

 

Pewawancara Apakah sampai sekarang pendidikannya itu masih berlangsung Pak?  

Narasumber 

Iya masih berlangsung tetapi tidak merupakan program tahunan, biasanya 

kondisional saja sih. Disini kita akan bekerjasama dengan desa apakah desa 

memiliki dana untuk pendidikan atau tidak. Kalau dari koperasi karena 

memang sudah habis dikegiatan wisata, sehingga belum bisa untuk 

mengadakan kegiatan kepelatihan atau pendidikan. 

 

Pewawancara 
bagaimana dengan yayasan Patrapala nya Pak, apakah mash menjalin 

hubungan atau tidak? 

 

Narasumber 

Untuk yayasan Patrapala kami mendengar malah sudah bubar, tapi disini 

kan ada perwakilan yang namanya mas Wawan, itu beliau juga dari yayasan 

Patrapala, jadi kan disini ada anggota yayasan Patrapala, jadi kalau setiapp 

tahun kita mengadakan SHU kita mengundang Mas Wawan. Mas Wawan 

itu sebagai perwakilan dari Yayasan Patrapala 

 

Pewawancara Yayasan Patrapala ini yayasan yang bergerak di bidang apa ya Pak?  

Narasumber 

Dulu itu awal-awalnya komunitas yang bertugas untuk penghijauan gunung 

menorah, itu ada di dua kecamatan. Mungkin karena Pak Slamet 

jaringannya/link nya bagus, sewaktu melakukan perbincangan dengan 

yayasan tersebut dan mengatakan bahwa ingin mengadakan konsep seperti 

itu ya ternyata kok bisa di danai. Ya kalau awal-awalnya sih untuk 

penghijauan Gunung Menoreh. 

 

Pewawancara Kalau boleh tau Pak Slamet itu siapa ya Pak?  

Narasumber 
Pak Slamet itu merupaan mantan lurah yang menginisiasi pembentukan 

Desa Wisata, atau lebih tepatnya disebut sebagai inisiator.  

 

Pewawancara 
Ada tidak Pak perubahan yang ada dalam masyarakat setelah menjadi Desa 

Wisata? 

 

Narasumber 

Ya jelas ada, kalau perubahan menjadi lebih baik memang bisa kita rasakan, 

karena kita ingin membuat desa wisata, kalau yang dulunya di pagar depan 

rumah itu banyak baju yang dijemur  
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Nama : Singgih Mulyanto 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Kepala Desa 

Alamat : Jalan Raya Borobudur Sendangsono KM 3 Candirejo, Borobudur 

No. Telepon : 082138770470 

 

W_DWC02 

SUBJEK MATERI KODE 

Pewawancara Terkait pengelolaan Desa Wisata Candirejo, Bapak menjabat sebagai apa ya 

Pak? 

 

Narasumber Saya kebetulan di pengelola Desa Wisata sebagai bendahara  

Pewawancara Kewenangannya dibidang keuangan ya Pak?  

Narasumber Iya  

Pewawancara Tugas dan wewenang badan pengelola di Desa Wisata Candirejo, apa saja 

Pak? 

 

Narasumber Badan pengelola adalah satu untuk pengelolaan wisatawan yang berkunjung 

di Desa Wisata Candirejo dan pengelolaannya itu terpisah dari pemerintah 

desa wisata jadi kalau untuk wisatanya yang mengelola adalah koperasi 

desa wisata lembaganya, makanya kalau pemerintah desa hanya melayani 

pelayanan surat penyuratan, salah satunya perijinan dan pelayanan 

masyarakatnya. Sedangkan wisatawannya adalah satu pintu di koperasi 

desa wisata 

P1 

Pewawancara Untuk latar belakang pengembangan desa wisata Candirejo itu bagaimana 

ya Pak? 

 

Narasumber Latar belakang pengembangan karena kita dulu prihatin. Khususnya pada 

saat Pak Slamet menjalin sebagai lurah, kita prihatin terhadap keadaan 

masyarakat. Kita memiliki borobudur tidak bisa menikmati hasilnya, 

seluruh hasil nya malah lebih banyak dibawa ke jakarta. Pemda tidak dapat 

hasil, pemerintah desa apalagi yang berada di sekitar tidak ada. Kebanyakan 

masyarakat disini hanya  sebagai pemasong, setelah itu kita memiliki ide 

bagaimana kita bisa menikmati wisatawan yang hadir di Borobudur itu, 

maka terbentuklah proses saat itu kira-kira 6 tahun baru terbentuk desa 

wisata 

P2 

Pewawancara Apakah dasar tujuan dari pengembangan desa wisata Candirejo?  

Narasumber Tujuan lain adalah untuk menambah hasil pendapatan masyarakat walaupun P3 
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kan sebenarnya kita masyoritas pertanian tapi dengan konsep kita itu adalah 

eco tourism sehingga tidak akan merubah apa yang menjadi kegiatan utama 

masyarakat, jadi yag kita jual adalah aktivitas masyarakat sehari-hari 

Pewawancara Produk wisata apa saja yang dihasilkan oleh Desa Wisata Candirejo?  

Narasumber Kalau produk wisata kita ada dokar, paket kesenian, ada paket sunrise di 

puncak Gunung menoreh itu bisa melihat matahari terbit 

P4 

Pewawancara Jumlah atraksi wisata yang ada di Desa Wisata?  

Narasumber Kita karena jenis wisatanya minat khsusus, sehingga apapun permintaan 

para turis akan kita layani misalnya mereka datang kesini hanya untuk 

setting dengan kesenian kita layani, mau outbond kita layani dengan 

kesenian, mau rafting kita layani, mau rafting pake boot atau pakai perahu 

tradisional pakai ghetek itu perahu kecil yang terbuat dari bambu nah itu 

juga kita layani ya tergantung dari aktivitas masyarakatnya, tugas kita 

hanya mengikuti permintaan saja 

P5 

Pewawancara Seperti yang bapak telah katakan bahwa wisata candirejo merupakan wisata 

minat khusus, nah bagaimana jika ada kejadian dimana ada suatu 

rombongan wisata yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang, berarti 

dari desa harus siap melayani, dan apakah para peserta pertunjukannya itu 

memiliki suatu komunitas? 

 

Narasumber Ya, harus siap. Kalau disisni contoh kerajinan tradisional Jahtilan itu ada 

group nya sendiri, ada group rebana sendiri, ada group wayang sendiri, 

ketoprak sendiri, terus ada kesenian topeng ireng sendiri gitu loh. Jadi itu 

sudah kita kondisikan pada saat tamu ada, siap tampil dan telah kita bina 

selama 3 tahun lebih. 

 

Pewawancara Apabila ada contoh kasusu dimana ada turis yang datang dan tiba-tiba ingin 

menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian, apakah seperti itu tetap 

dilayani, atau hanya turis yang sudah ada janji terlebih dahulu yang akan 

dilayani? 

 

Narasumber Ya boleh, hanya saja tetap kita tawarkan pilihan desa mau yang mana, yang 

penting cocok biaya yang akan ditanggung, gitu aja. 

 

Pewawancara Terkait pengembangan atraksi-atraksi wisata yang ada disini, 

pembentukannya tahun berapa saja Pak? 

 

Narasumber Kita sejak 2003 dan sampai saat ini masih aktif dan sangat inovatif 

tergantung permintaan dari para pengunjung 

 

Pewawancara atraksi-atraksi wisata yang ditampilkan apakah semuanya khas desa 

Candirejo atau sudah mengalami pencampuran? 
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Narasumber Betul, semua yang ada di desa kami yang kita jual, jadi dari kesenian lokal 

semua, pengelolanya pun orang kita semua, itu driver (pengemudi) dari kita 

semua, yang dulu awal-awalnya kami rekurt justru dari mantan TKI, yang 

penting bisa bhasa inggris dulu dan seiring berjalannya waktu kita latih 

dans sekarang sudah bisa berjalan lancar 

 

Pewawancara Kalau untuk pelopor dari pengembangan atraksi desa wisata itu siapa saja 

ya Pak? 

 

Narasumber Pelopor itu dulu dari Pak Sariana Dianto yang sekarang menjabat sebagai 

Ketua DPR di Kabupaten Magelang, dimana awal berdirinya desa wisata 

ini kan dipimpin oleh beliau bersama dengan Pak Slamet mantan lurah 

T1 

Pewawancara Pengelolaannya dikendalikan oleh siapa Pak?  

Narasumber Pengelolaan desa wisata kita serahkan kepada koperasi tadi, bentuknya 

koperasi bagi pengelola desa wisata jadi stiap 3 tahun sekali kita ada re-

organisasi. Untuk ketua koperasi yang sekarang di pegang oleh Pak Tatak, 

dan sekretarisnya dipegang oleh Mas Ersyid 

 

Pewawancara Berapa jumlah fasilitas homestay yang ada?  

Narasumber Untuk homestay kita ada sekitar 40 an, itu yang sudah kita bina. Seperti 

tahun kemaren kami dapat tamu sebanyak hampir 300 orang ya kita terima, 

dimana rumah penduduk yang siap yang kita pakai untuk mereka tinggal, 

karena konsepnya kita rumah penduduk yang punya kamar lebih dan 

bersedia untuk dijual (dalam arti dijadikan homestay) ya silahkan, tapi 

dengan persyaratan harus bersih, nyaman dan MCK bagus 

 

Pewawancara konsepnya kan dengan menggunakan rumah penduduk sebagai homestay, 

yang mau saya tanyakan pelopor homestaynya sendiri siapa ya Pak? Dan 

ada tidakk pak konsep dalam pemenuhan homestaynya? 

 

Narasumber kalau dulu kan kita setelah berdiri menjadi desa wisata, kita kan sudah 

memetakan potensi-potensi yang ada di setiap dusun, oh dusun ini 

berpotensi sebagai penyedia homestay. Nah tuntuk dusun Sange karena 

punya sungai ya kita buatkan raftingnya, keseniannya nanti dusun-dusun di 

desa itu memiliki potensi masing-masing. Untuk dusun yang memiliki 

kawasan yang bersih dan bagus, kita alokasikan disana sebagai homestay 

dan setelah itu kita data ada berapa yang berminat untuk kita bina. Ini loh 

untuk standar hmestaynya sbeenarnya kita seperti ini, yang penting bersih, 

nyaman dan sebisa mungkin tamunya mampu berinteraksi dengan tuan 

rumah, bukan seperti homestay yang lain kalau sudah masuk kamar ya 

sudah, kalau kita kan lain harus ada interaksi dengan tuan rumah 
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Pewawancara Kan rumah yang digunakan untuk homestay kan rumah masyarakat, untuk 

pembagian homestay bagi wisatawan yang datang bagaimana Pak? 

 

Narasumber Jadi kan masuknya satu pintu dari sini (koperasi), trus nanti kita rolling 

misalkna mbaknya punya kamar berapa kita kasih, nanti ada tamu lain yang 

masuk di kasih ke rumah yang lain jadi sitemnya itu bergiliran setiap rumah 

nanti seperti itu terus biar tidak ada kecemburuan  

 

Pewawancara bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pengembangan 

CBT? 

 

Narasumber Kalau kita memang kita berdayakan masyarakat. Salah satu contoh ya 

homestay tadi itu kan miliknya masyarakat, dia kan yang mengelola di 

rumahnya masing-masing. Dari kita hanya memberi tamu, untuk makan 

snack seperti apa biar tuan rumah yang mengatur dan menyediakan tapi 

dengan harga yang sudah ditentukan oleh kelurahan. Yang lain adalah 

aktivitas masyarakat kan disini mayoritas sebagai petani misal bercocok 

tanam, kita jual nah itu bentuk partisipasi masyarakat. Trus pembuatan 

agronya juga partisipasi masyarakat karena kalau kita ada tamu kita ajak ke 

ladang petik pepaya atau buah yang lain, kita libatkan masyarakat yang 

memiliki ladang/kebun buah. 

P7 

Pewawancara Untuk agen pariwisata yang bekerjasama dengan pengelola desa wisata apa 

saja Pak? 

 

Narasumber Kita memang mengadakan kerjasama dengan para agen pariwisata dari 

berbagai kota-kota besar seperti Bali, Kalimantan, Yogyakarta, Jakarta, dan 

alinnya, ya hampir setiap kota sudah kita ajak kerjasama 

P8 

Pewawancara Bagaimana menjalin kerjasama dengan para agen paiwisata? Serta 

promosinya seperti apa? 

 

Narasumber Jadi kita mencari biro dulu, kita ajak kita kenalkan lalu dia kita undang. 

Kita undang untuk bisa tau kegiatan yang sebenarnya yang ada disini 

sehingga dia bisa menjual ke luar negeri, satu tahun setelahnya baru ada 

ytamu yang datang kesini, karena kita membidiknya tamu asing karena kita 

kan menjual aktivitas-aktivitas masyarakat, mestinya orang-orang disekitar 

kita kan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu petani itu loh tapi orang 

asing biasanya hidup di apartemen lihat kondisi kampung kita yang hijau 

sudah senang, ramah, apalagi orang indonesia kan terkenal dengan 

masyarakatnya yang ramah. Dia senang, diajak main saja tidak usah harus 

berbahasa Inggris, hanya pakai bahasa tubuh saja kita senyum, udah senang 

itu. 
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Pewawancara Mau menanyakan terkait investor, ada tidak pak investor yang menanamkan 

modalnya di Desa Wisata ini? 

 

Narasumber Sejauh ini untuk investor kita belum, karena investor itu biasanya ingin 

menguasai lahan sementara kita lahannya terbatas, saya tidak mau seperti 

desa tetangga banyak investor masuk, kita tidak punya pendapatan, kita 

hanya membangun fasilitas infrastruktur dipake oleh investor sehingga 

desanya tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnyakita batasi, jika ada 

investor yang mau masuk ya kita batasi apabila sifatnya menyewa dan 

bekerja sama tetapi tidak membeli tanah, oke kita ajak dia kerjasama. Tapi 

apalbila tanah dibeli kita menolak. 

P9 

Pewawancara Banyak ya Pak investor yang mau masuk?  

Narasumber Kalau yang mau beli banyak ya mau beli sekian hektar untuk 

pengembangan ini itu kita batasi maksimal setengah hektar, akhirnya tidak 

ada yang mau. Daripada masyarakat kita yang terusir besok mau pergi 

kemana mau pergi ke Batak juga disana sudah penuh. Biar desa kami tidak 

banyak investor tetapi ya memerlukan investor tapi ya bisa kerja sama 

 

Pewawancara Jadi sejauh ini sudah ada berapa investor yang masuk Pak?  

Narasumber Baru ada satu udah beli disana di bukit, untuk pemenuhan air minum tetapi 

belum dibangun sampai sekarang 

 

Pewawancara Investor yang masuk itu lembaga apa ya Pak?  

Narasumber Investornya itu lembaga swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Di 

borobudur dia punya Odel 

 

Pewawancara Keuntungan yang bisa diperoleh dari investor itu apa Pak, baik untuk 

masyarakat maupun untuk pemerintah? 

 

Narasumber Kemaren sudah kita beri semacam komitmen untuk di tandatangi apabila 

nanti membangun disana yang pertama saya minta air, karena disana sulit 

air untuk kebutuhan penduduk, saya menghimbau kepada masyarakat untuk 

memanfaatkan air. Ya karena jalan merupakan miliki desa ya nantinya 

masih harus ada penambahan jumlah jalan. Jadi kalau kita tidak kunci 

seperti itu nanti investor sudah datang malah semaunya gitu loh. 

 

Pewawancara Tadi kan sudah ada bentuk keterliabatan masyarakat, nah untuk 

pemerintahnya sendiri bentuk keterlibatannya seperti apa ya Pak? 

 

Narasumber Pemerintah desa malah senang karena yang membangun adalah pemerintah 

desa seperti objek atau destinasi, itu kita yang bangun setelahnya kita 

serahkan kepada pihak pengelola koperasi untuk dijual. Jadi koperasi 

tugasnya hanya menjual, menerima tamu, namun yang membangun adalah 

P10 
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pemerintah 

Pewawancara bentuk tanggungjawab koperasi terhadap pemerintah seperti apa Pak?  

Narasumber Bentuknya donasi mbak, misalnya ini terminal mini itu kan yang bangun 

pemerintah desa, nah setiap ada tamu memberikan donasi kepada 

pemerintah desa sebesar Rp 500,- / orang, diakhir tahun nanti masih ada 

sisa pendapatan pemerintah desa mendapatkan sekian. Trus PAD yang 

turun ke pemerintah desa kemaren kan sebesar 40 juta, jadi dari pemerintah 

desa kita bekerjasama dengan tim donasi, jadi tidak terbebani pengelola tapi 

pasti dapet hasil 

 

Pewawancara Bagaimana pendidikan masyarakat khususnya dalam hal kemampuan 

berbahasa di Desa Wisata? 

 

Narasumber Itu kita bekerjasama dengan Himpunan Pemandu Wisata Indonesia, dulu 

kami pernah meminta HPI Jakarta kita ajak kesini untuk melatih para guide 

dan pemilik homestay untuk mampu berbahasa Inggiris walaupun tidak 

maksimal. Itu HPI sangat konsen kita tidak memerlukan biaya karena kita 

punya destinasi pariwisata saja dia sudah senang, karena himpunan 

pemandu wisata dia akan memperoleh pekerjaan luas. Ada beberapa 

destinasi pilihan disamping itu ada juga dinas pariwisata sudah pernah kami 

minta sebagai narasumber untuk latihan bahasa Inggris maupun yang 

homestay, selain itu taman wisata candi Borobudur juga pernah  

T2 

Pewawancara bentuk pemberdayaan masyarakat disini kan Pak banyak, ada tidak 

kebijakan untuk pembagian tugas dalam menjalankan aktivitas wisata? 

 

Narasumber Ya contoh kita kan ada home industry itu ada di Dusun Palian, trus untuk 

rafting itu kelompok anak-anak muda yang kesenian anak-anak muda itu 

dan orang asli desa kita. Kalau nanti sudah mencapai ada yang misalnya 

wisata ritual ya itu mereka yang berperan di usia-usia 60 tahun keatas yang 

kita berdayakan. Selain itu ada PKK desa untuk catheringnya kita serahkan 

ke kelompok itu. Jadi cathering kemarin ada lomba dan memperoleh juara 2 

dengan hadiah sebesar 60 juta. Untuk pendapatan yang paling tinggi itu 

adalah dokar, dokar juga masyarakat kita semua. Jadi kami punya 12 dokar 

jadi itu yang kita perdayakan apabila kurang, baru kita mencari diluar. Dan 

tu merupakan milik warga kita semua. Termasuk sepeda itu juga milik 

masyarakat, sebagian milik bumdes sebagian milik koperasi. 

 

Pewawancara Mau menanyakan terkait bagian pengelolanya sendiri kan ada kelurahan, 

koperasi, bumdes, balkondes. Nah untuk pembagian tugas dalam mengelola 

desa wisatanya sepertu apa ya Pak? 
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Narasumber Ya kita koperasi jelas berdiri sejak 2003 yang paling awal kita buatkan 

peraturan desa. Jadi peraturan desa untuk satu-satunya pengelola desa 

wisata adalah koperasi desa wisata, terus kan bumdes, bumdes kan lahir 

barusan dua tahun yang lalu karena ada menteri desa, padahal kita dulu 

maksudnya koperasi ini juga bumdes, cuma bentuknya koperasi, dulu 

belum ada aturan menteri seperti saat ini, ya saat ini membentuk bumdes 

nanti pengelolaannya bukan di desa wisata bumdesnya ada pengelolaan 

pasar desa ada penyewaan gedung, trus menyewakan sepeda honda 

bekerjasama dengan koperasi. Jadi beda yang ditangani setiap badan 

pengelola. Sementara Balkondes baru lahir tahun kemarin kita 

mendapatkan dari PT Semen Gresik, nah itu juga baru kita bentuk dan itu 

juga di wisatawan tetapi kan sudah kita beri MoU dengan koperasi desa dan 

kita fasilitasi dari pemerintah desa. Jadi kalau ada tamu yang sudah dikelola 

koperasi desa wisata kita koordinasikan biar tidak terjadi kesalahpahaman, 

kecemburuan dan tidak berebutan, biar tamu juga nyaman. Saya dapat tamu 

minta dokar untuk jajak desa, mestinya pakai paket sini saja harganya 

berapa trus dia menjual itu nanti sharing pendapatan, jadi tamu biar nyaman 

kuncinya itu. Itu yang selalu ditekankan oleh pemerintah desa, jangan 

sampai terjadi perebutan wisatawan. 

 

Pewawancara berarti balai ekonomi desa (balkondes) merupakan badan sendiri ya Pak?  

Narasumber sebenarnya besok setelah mendet dibawah Bumdes semua jadi ada bumdes 

itu yang menaungi beberapa kegiatan yang ada di desa. 

 

Pewawancara Jadi bedanya Balkondes dengan bendahara koperasi itu apa Pak?  

Narasumber Balai ekonomi desa itu kan sebenarnya hanya nama saja, karena telah 

dicetuskan oleh bu menteri BUMN agar borobudur berkembang, wisatanya 

desa-desa menikmati semua, dan dia bekerjasama dnegan BUMN untuk 

membentuk semacam aula yaitu balkondes, nah itu muaranya supaya semua 

desa-desa bisa seperti desa candirejo bisa mendapatkan semua hasil wisata. 

Karena Desa Candirejo kemaren sudah bisa masuk sebanyak 1 M lebih 1 

tahun, kan tertarik desa-desa lain. Dan saya yakin para pengelola-pengelola 

balkondes banyak yang tidak mampu karena wisatawan itu tidak semudah 

yang kita bayangkan orang dapat duit senang tapi bagaimana wisatawan 

yang datang dapat kesan itu seakarang, beda dengan kita main di candi 

borobudur ya sudah, main ke monumental, tapi untuk wisatawan asing 

bagaimana mereka bisa memperoleh kesan setelah meninggalkan desa 

wisata. Mungkin jenengan kesini belum pernah melihat proses membuat 
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srondok lanting itu makanan kecil, kalau orang luar negeri senang meraka, 

dari mencabut singkong di ladang ikut sampai proses mengupas, 

menggoreng dan memasak nah itu kesannya disitu, tradisional seperti itu, 

dang mungkn kita udah bosan ya kan, biasa memasak sendiri ya sudah 

biasa ya kan, ambil kelapa biasa, pecah kelapa biasa, makanya kita 

konsepnya segmen lar negeri itu yang itu yang kita perbanyak. Kalau wisata 

lokal jelas nanti berebut harga bersaing sehingga terjadi persaingan secara 

tidak sehattidak sehat makanya kita kalau yang lokal pasif tapi kalau ada ya 

kita terima tetapi tidak gencar dalam mencari kita bekerjasama dengan biro-

biro perjalanan. 

Pewawancara prestasi yang sudah pernah dicapai apa saja ya Pak?  

Narasumber Ada bentuk Kalpataru pemberdayaan lingkungan kalpataru dari preiden 

SBY kemarin itu yang dpat juga Pak Slamet Sugyanto, terus pengelola 

koperasi terbaik se kabuaten magelang. Kita sering dipanggil menteri untuk 

menjadi narasumber di beberapa tempat, pernah di Danau Toba pernah, di 

Kalimantan juga pernah, dan amsih banyak yag mengundang kita sebagai 

narasumber. Ternyata desa keci seperti ini hanya dengan menjual aktivitas 

masyarakat bisa menghasilkan, menariknya kan disitu. Jelas kalau punya 

candi borobudur jelas tidak dipromosikan orang sudah pada berbondong-

bondong. Makanay Jenengan tepat bisa mengembangkan desanya 

Jenengnag di Danau Toba. 
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Nama : Slamet Sugyanto       

Jenis Kelamin : Laki-laki       

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Wisata Candirejo       

Alamat  : Jalan Raya Borobudur Sendangsono KM 3 Candirejo, Borobudur       
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SUBJEK MATERI KODE 

 

Pewawancara 

Jadi sebenarnya kita disini ingin melakukan wawancara terkait awal 

mula dari pembentukan dan pengembangan desa wisata candirejo. Jadi 

tadi pagi kan kita sudah dari kelurahan dan kita dapat informasi bahwa 

bapak merupakan salah satu penggerak perkembangan desa wisata. 

Jadi dalam hal ini kita membutuhkan beberapa informasi terkait Desa 

Wisata Candirejo. Atas nama bapak siapa? 

 

Narasumber Pak Slamet, Dulu kepala desa, sekarang sudah menjadi mantan kepala 

desa. Mulai tahun ’79 sampai 2007. 

 

Pewawancara Untuk alamat disini apa ya Pak?  

Narasumber Candirejo, RT 3 Sangen Candirejo  

Pewawancara Kegiatan bapak sekarang apa?  

Narasumber Kegiatan sehari-hari saya masih menjadi pengurus koperasi  

Pewawancara Di bagian apa ya Pak?  

Narasumber Kalau di desa dibagian BP (Badan Pengawas) sebagai ketua, kalau di 

koperasi sebagai sekretaris di LPG, itu merupakan pusat koperasi 

konsumen itu, sebagai sekretaris untuk kabupaten kota. Untuk KUD 

masih ketua 

 

Pewawancara Tugasnya itu ngapain aja pak?  

Narasumber KDU itu ya.., ya seperti biasa karena itu seperti usaha ya tugasnya 

seperti memimpin perusahaannya toh.., mengarahkan  tenaga kerja 

staff, karyawan. Dan di BP jelas di Desa Wisata, koperasi desa wisata 

kan ada, saya ketua BP, Badan Pengawasnya saya. Nah dikoperasi 

konsumen kabupaten kota Magelang saya sekretaris. 

 

Pewawancara Periode kerjanya berapa lama ya Pak?  

Narasumber KUD lima tahun, PKK 5 tahun, kalo yang ini 3 tahun yang Desa 

Wisata 

 

Pewawancara Terkait dari latar belakang pengembangan pariwisata Desa yang 

berbasis masyarakat  itu apa ya pak yang melatarbelakangi 
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pembentukannya? 

Narasumber Pembentukannya...., pembentukan desa wisata toh?  

Pewawancara Iya Pak  

Narasumber Yang pertma itu ya dekat dengan candi Borobudur itu yag pertama 

toh, yang kedua ya untuk meningkatkan, karena dekat dengan 

borobudur supaya ada tambahan pendapatan masyarakat, kita seperti 

candi borobudur toh, wisata toh dengan pemberdayaan 

masyarakatnya, sama pemberdayaan potensi desanya toh, 

P1 

Pewawancara Cara memberdayakan masyarakatnya itu seperti apa Pak?  

Narasumber Ya karena di Desa ya menggunakan cara yang sederhana toh, 

sederhana saja ya kalo tugas saya itu yang pertama ya sosialisasi untuk 

memberikan suatu gambaran dan penjelasan, peranan, guna 

manfaatnya dan lain sebagainya, saya sosialisasikan tentang 

ekonominya biar bisa naik pendapatannya itu. Setelah sosialiasikan 

yaa, sesuai dengan rumus ya yang sperti sekarang ya mesti ada visi 

misi. Misi saya Cuma 1 yaitu Candirejo Bersatu. Bersatu itu untuk,,, 

singkatan toh bersatu itu, Bersih, Elok, Ramah, Aman, Manfaat, 

Usaha, dan tertib. Itu pakai itu saya, sosialisasinya pakai itu Bersatu 

itu ya bersih, elok, ramah, aman, manfaat, tertib tapi harus usaha. 

P1 

Pewawancara Selain keberadaan Candi Borobudurnya, ada tidak Pak faktor lain 

yang mendorong pengembangan pariwisata di Desa Candirejo? 

 

Narasumber ya ada, tadi karena saya sudah sampaikan pemberdayaankan sumber 

daya alam dan manusia, unsur manusianya itu lalu unsur 

pemberdayaannya sumber alam ya dengan disinergiskan dengan unsur 

manusianya harus disinkronkan. Daya tumbuh, berarti sekarang kita 

misalkan tanaman sudah baik bagaimana biar tumbuh dan menarik, 

jadi daya tumbuh, daya tarik, daya saing dan daya manfaat, nah itu 

merupakan misinya. Catur daya jadi catur daya itu kan dinamakan 

catur daya, caturkan 4 ya, daya itu kekuatan. Jadi Catur daya itu daya 

tumbuh, daya saing, daya tarik dan daya manfaat. Sebab misalkan 

tidak ada daya tarik ya tidak mungkin berkembang toh, jadi antara 

sumber daya manusia dan sumber daya alam itu kita sinergiskan, kita 

tata seperti itu sehingga daya tariknya muncul dan memberikan daya 

manfaat, kan sederhana, sebab kan kita memperoleh rakyat di desa itu 

kan latar belakang pendidikannya tidak sama, ada yang buta huruf ada 

yang sekolah ada yang tidak sekolah dan jumlahnya pun tidak sedikit, 

P2 
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sehingga pun setiap kami pun mengumpulkan rakyat dalam sebuah 

acara sosialiasi ya itu saja, berdasar dari pakem itu ya bersatu, yaitu 

bersih, elok,ramah, aman, manfaat, tertib dan usaha, serta dengan 

penggunaan catur daya. Lalu setelah itu untuk lebih memantapkan tadi 

ini kita ajak studi banding, mungkin ke daerah mana ya mungkin 

karena disini pertanian juga, pertanian juga ya merupakan sumber 

alam meskipun unsur manusia masuk ke (*). Lalu alam sungai juga, 

alam toh itu, jadi kita ajak studi banding ke pusat pembibitan sambil 

rekreasi di Malang pernah dua kali dan pernah juga ke Purbalingga. 

Nah setelah itu baru kita tata lewat ini, pertama yang kita tata itu kan 

pemberdayaan lingkungan, membenahi lingkungan rumah ini loh, 

bersihin, disapu, lalu membuat tempat sampah lalu menanami dengan 

tanaman yang sekiranya semusim misalnya lombok atau apa, tanaman 

buah. Dulu kan ini rambutan masih ada sebelum merapi meletus. Jadi 

itu seperti itu, jadi untuk masalah-masalah lingkungan, untuk 

penggarapan secara fisik, lingkungan dulu, dibawah komando kadus, 

ya lurah termasuk, dan rakyat ada RT toh, lalu di rakyat itu saya buat 

kelompok dan saya namai kelompok kerja atau sering disebut pokja 

(kelompok kerja). Tugasnya untuk tahap pertama dibagi pergender, 

bagi perempuan ya untuk menata pekarangan misalnya harus ada 

tempat sampah harus ada tanaman sayuran dan harus serempak 

menanam tanaman buah-buahan, sehingga ada daya tarik, ini kan 

sudah merupakan daya tarik, solanya setiap rumah itu memiliki 

pekarangan dan ada banyak pohon rambutan. Daya tarik kalo pas 

berbuah kan pada saat wisatawan yang datang dan melihat dapat 

menyontoh sehingga wisatwan (tamu) tertarik untuk menjadikan desa 

candirjo sebagai daerah untuk studi banding. Lalu kita kan sudah 

mendapatkan tamu untuk studi banding ya meski sedikit ya tidak apa-

apa karena itu juga rejeki toh, sehingga rakyat makin semangat, lalu 

cara bercocok tanam, karena di desa ini lahan apa, lahan kering tidak 

sawah toh tapi tegalan, lahan kering, sehingga sistemnya pertanian 

kita buat tumpang sari. Jadi tumpang sari itu, ini tanam tidak satu jenis 

untuk satu lahan itu ya mungkin sekarang ditanami lombok, nanti 

sebelum lombok panen, sudah disusuli dengan penanaman kacang 

tanah dan pinggirnya ditanami jagung, sehingga lomboknya panen, 

disusul dengan kacang dan jagung, seterunya seperti itu sehingga 
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waktu panennya berkelanjutan dan rutin. Termasuk juga sayuran, 

termasuk pohon kates (pepaya), Jadi dulu kan pohon kates sentralnya 

disini, ya banyaknyalah yang studi banding, sebab saat ke pusat 

pembibitan di Malang saya kan membeli bibit pohon kates itu dan 

saya coba tanam disini ternyata bagus dan cocok dan dengan 

membagikan bibit kepada masyarakat setempat untuk ditanam di 

kebun atau pekarangan yang dimiliki setiap warga.  Itu sekilas 

pemberdayaan masyarakat disini, ya saya mulainya dari situ, dari hal-

hal kecil. Nah hal lain kita bisa lihat itu kan ada Sungai Progo kan ya, 

itu kita berdayakan dengan membuat perahu kecil/rakit yang terbuat 

dari bambu dibuat seperti boat untuk rafting lalu setelah jadi kan 

rafting. Pada suatu saat pemerintah memberikan dana untuk 

memenuhi kebutuhan rafting seperti boat. Itu memfungsikan atau 

memperdayakan lahan atau sumber alam. Sumber alam untuk 

banyuasin kita tata disana biar menarik toh, ya bersihnya kan gitu 

maksudnya, ya pelayanannya. Ini kan penataan mata air asin itu kan 

ada yang kita tata. Sama di gunung sana ada yang namanya watu 

kendil, kan ada watu di puncak menoreh sana kita tata jalannya, sampe 

menteri pariwisata dan gubernur Jawa Tengah, pernah kesini juga naik 

ke atas ke watu kendil, nah, secara singkat begitu. Sekarang terserah 

mbaknya mau seperti apa. Sosialiasi, trus praktek sama action toh, tapi 

kendala mesti ada, semuanya itu tidak mulus ada yamg tidak nurut 

toh, yang nggak nurut bagaimana caranya jadi nurut. Kan ada suatu 

pola atau metode ya untuk yang tidak menurut baik secara terang-

terangan atau tidak ya ada toh, tapi alhamdulillah semuanya kompak 

sampai sekarang dan menghasilkan. Lah sekarang kan rakyat sudah 

bisa menikmati, untuk satu tahun itu kan ratusan juta uang masuk dari 

luar ke Candirejo, ini kan yang memiliki kan masyarakat, karena 

pemberdayaan itu kan tidak hanya segelintir saja tapi semua rakyat 

yang terlibat dan harus terlibat, ini kan dapat bagian semua, karena 

telah dibentuk koperasi Desa-Desa Wisata. Dari dia mengadakan 

kegiatan seperti dia bisa membuat makanan kecil, bisa membuat nasi 

apa gitu kan, seperti itu. Jadi dana cukup sederhana tapi yang penting 

dalam bahasa niatnya mengaturnya bagaimana dari pemimpinnya, 

kalau saya memimpin desa ya, kalau niatnya sudah kuat harus begini, 

dan menurut perhitungannya sudah benar ya jalan, apalagi sekarang-
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sekarang kan untk rakyat. Apalagi sekarang-sekarang ini banyak untuk 

rakyat manut itu kan sulit,  banyak yang pintar ataupun hebat lalu 

demo. Pada saat itu saya tidak ada demo baik dari pihak kyai agama 

orang yang mempunyai kepercayaan jawa namanya kejawen kompak 

melestarikan sumber setiap setahun sekali ada wayang kulit, gitu loh. 

Tapi kita tambai setiap apa-apa islam kan seperti tahlil, ngaji. 

Pewawancara Untuk atraksi wisatanya itu bagaimana ya Pak ?  

 oh untuk atraksi wisata kita bekerja sama dengan ISI Yogja. Saya 

meminta bantuan dari ISI Yogja KKN, pemberdayaan masyrakat toh. 

ISI kan punya, Diponegoro kan juga punya. Saya minta ISI Yogja 

untuk KKN disini selama 3 bulan untuk mengajarkan seni, kan tidak 

bayar. Seni yang ada disini kita kembangkan, kita perbaiki, kita 

cocokkan dengan kebutuhan turis, misalnya selawatan itu kan di  desa 

bisa sampai semalam suntuk, ya kita buat kira-kira 1 jam. Jadi 

kebutuhan turis singkat ya singkat. Tapi mau satu hari ya satu hari, 

yang bayarnya toh yang beda. Jadi saya kerjasama atau saya minta 

KKN tematik 

 

Pewawancara Untuk kulon progo itu inisitaifnya siapa ya Pak?  

Narasumber ya saya sendiri toh, soalnya saya agamanya Islam jadi apa-apa yang di 

ciptakan Tuhan itu kan ada manfaatnya kalau manusia itu bisa baca. 

Jadi kalau ciptaan Tuhan itu dikaji pasti ada manfaatnya. Contohnya 

sungai,kalau sungai kan dibuat rafting jadi ada manfaatnya, 

mendatangkan rejeki toh. Gunung, liat pemandangan, viewnya kan 

bagus sama saja 

 

Pewawancara Kalau untuk peran penggeraknya sendiri pak , dalam pengembangan 

desa wisata berbasis masyarakat itu seperti apa ya Pak? 

 

Narasumber oh bisa, pengrajin banyak, saya mengundang juga ahli batik, gitu toh. 

Lalu disini kan gunung itu kan penghasil pandan, itu untuk anyaman 

toh itu kita buatkan, kita latih untuk ikut pameran tapi sekarang kan itu 

down karena sudah tidak laku. Tapi kan sekarang sudah ada 

Balkondes, disana ada produk wisata desa Candirejo seperti kesenian, 

kerajinan dan juga makanan, makanan kecil, cathering. Jadi mencakup 

ya pertanian. Kegiatannya kan karena pariwisata disini bukan 

pariwisata MICE Tourism tapi kan minat khusus. Jadi kan yang datang 

bukan yang semuanya naik bus tapi kan dari luar negeri cuma 2 pack, 

4 orang dua orang, disini kan minat khusus. Dalam arti saya pengen 
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belajar masak, bisa itu, saya pengen belajar memetik Lombok. Itu 

sangat membantu apalagi kalau sudah sampai ke menejemen koperasi 

ya Alhamdulillah. Dalam arti semuanya itu bisa jadi uang, bagaimana 

pembagiannya kepada masyarakat, misalnya ada turis yang melihat 

kerajinan srondok, kerajinan dari tela (ubi), makanan kecil, itu 

turisnya lewat mana dusunnya tetap dapat kontribusi. 1 dusun, dalam 

waktu  3 bulan atau setengah tahun sekali semua dsun dapat bagian 

sehingga tidak timbul iri. Jadi teknik seperti itu yang lumayan. Coba 

kalau kalian pergi ke desa sekitar Borobudur bagaimana system 

pengelolaannya, saya rasa belum ada yang seperti Desa Wisata 

Candirejo. Tidak karena membanggakan diri saya orangnya tidak 

menimbulkan rasa kecemburuan antar warga.  

Pewawancara Saya pernah membaca Pak, bahwa Desa Wisata Candirejo merupakan 

salah satu desa wisata unggulan di Jawa Tengah, Apa yang 

menjadikan Desa ini sebagai desa unggulan? 

 

Narasumber Unggulannya 1, teknik manajemennya itu loh tadi pengelolaannya itu. 

Yang kedua, pemberdayaan masyarakatnya tadi, unggulannya di 

pemberdayaan masyarakatnya, lalu yang ketiga, masyarakat plus alam 

ya tadi. Lalu masalah satu kelurahan kan aktif semua, semua dusun 

dan setiap dusun itu ada perwakilannya, kan ada kepala kampong 

(dusun) dan 1 kampung kan terdiri dari beberapa kepala keluarga 

(KK) toh. Itu semua ikut koperasi tapi diwakilkan. Jadi untuk 

keterlibatan masyarakatnya oke banget. 

T1 

Pewawancara Untuk pemberdayaan masyarakatnya itu butuh berapa lama Pak bagi 

masyarakat bisa menerima dan terbiasa dengan kegiatan wisata yang 

telah dikonsep? 

 

Narasumber Kalau itu tergantung seni memimpin. Kalau saya kan memiliki seni 

dalam memimpin toh. Apabila memimpin tidak diikuti dengan 

seni/teknik seringkali ditentang masyarakatnya toh. Ibarat dosen saja 

yang mengajarnya tidak bagus kan mahasiswanya tidak akan 

mengerti. Jadi target waktu itu kan sudah ada, nah itu tingkat 

kesadarannya bagaimana, tekniknya biarkan masyarakat itu. Karena 

ini kepentingan bersama, karena ini dari kita, untuk kita dan oleh kita. 

Dan awalnya itu mesti, kalau desa seperti tempat saya ini kan dengan 

orang pemerintah itu kan masih sangat menghargai dan pejabat gitu 

loh, masih respect gitu loh. Nah itu kan kalau apa adapejabat yang 
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datang toh. Misalnya saya kumpulka kadus, rakyat dan tokoh-tokoh, 

nanti camat datang, dari dinas pariwisata datang, sebabkan masyarakat 

desa didatangi pejabat kan senang. 

Pewawancara Untuk pendanaan awalnya itu darimana Pak?  

Narasumber Yah, swadaya. Untuk pendanaan ya swadaya. JAdi misalnya untuk 

mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi itu nanti kepala dusun 

yang akan menyediakan seperti minuman dan makanan kecil (snack). 

 

Pewawancara Swadaya ini darimana Pak? Pemerintah atau masyarakat?  

Narasumber Oh dari masyarakat. Kalau dari pemerintah hanya pemenuhan berupa 

infrastruktur, itu saja tidak semua dihandle oleh pemerintah, paling 

hanya infrastruktur yang pokok saja, pada saat itu loh. Kalau sekarang 

kana da menteri desa. Lah saya karena itu juga saya pada tahun 2007 

pada saya masih menjabat sebagai lurah saya mendapatkan 

penghargaan KALPATARU dari Pak SBY dari presiden terkait 

lingkungan hidup. Sebab disini juga saya kan menata lingkungan 

hidup 

 

Pewawancara Ada tidak Pak lembaga yang ikut bekerjasama?  

Narasumber Kalau lembaga desa itu ada LKMD, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), PKK, karang taruna, gitu 

loh. Ya lembaga resmi yang disahkan pemerintah berdiri disini 

 

Pewawancara Untuk karang taruna disini masih aktif tidak pak?  

Narasumber Sudah tidak ada lagi, karena pada saat itu saya ganti, ya di tackle oleh 

namanya lembaga swadaya masyarakat, yaa istilah itu tidak diberi 

nama karang taruna.  Kalau karang taruna disini orangnya masih ada 

kepengurusan yang dulu tapi sekarang kan diganti namanya lembaga 

remaja Masjid, group kesenian. Tapi kegiatannya tdak hanya seni saja 

tapi mungkin jalan gitu loh. 

 

Pewawancara Desa ini kan target tamunya adalah wisata asing ya Pak, bagaimana 

mempersiapkan masyarakat dalam menjamu/melayani tamu asing? 

 

Narasumber Kalau kesiapannya yang tadi, kan kita ada daya Tarik. Jadi bagaimana 

wisata asing itu tertarik untuk datang berkunjung ke desa kita 

 

Pewawancara Untuk kemampuan masyarakat dalam hal berbahasa atau skill nya 

seperti apa Pak? 

 

Narasumber Masyarakat disini yag memiliki keinginan kita buat kursus bahasa 

Inggris 

 

Pewawancara Itu didanai oleh siapa Pak?  
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Narasumber Oh itu dana sendiri. Dan itu ada juga yang didanai oleh pemerintah 

pas pelatihan 

 

Pewawancara Berarti dari dessa tidak ada menyediakan pelatihan yang khsusus 

untuk berbahasa? 

 

Narasumber Tidak, tapi kan arahan bisa jadi guide kan senang. Belajar, 

menerangkan Candirejo dengan bahasa Inggris kan gitu. Selain itu ada 

juga yang Jepang, Perancis 

 

Pewawancara Ada tidak Pak perubahan kebiasaan masyarakat dengan adanya 

pengembangan desa wisata Candirejo ini? 

 

Narasumber Disini masyarakat tetap memegang teguh adat istiadat daerah sini, 

tidak ada masyarakat yang terpengaruh dengan gaya hidup wisatawan 

baik dari gaya berpakaiannya atau yang lainnya tidak ada. 

 

Pewawancara Maksudnya kebiasaan hidup sehari-harinya Pak, ntah itu yang tadinya 

masyarakat menjemur kain di depan, atau membuang sampah 

sembarangan. Itu bagaimana Pak? 

 

Narasumber Oh untuk hal semacam itu sudah kita peringatkan dari awal, itu kan 

untuk daya Tarik sudah mencakup toh itu. 

 

Pewawancara Terkait pengetahuan masyarakat mengenai Pariwisata. Kan tidak 

semua atau belum semua masyarakat mengerti apa itu desa wisata, apa 

itu pariwisata, apa itu eco-tourism. Nah bagaimana bapak memberikan 

pengetahuan/pemahaman itu kepada masyarakat? 

 

Narasumber Kan mereka pasti tau, itu kan Borobudur kan pariwisata. Banyak 

orang wisata. Jadi sudah ada suatu pengertian sehingga dia akan 

menyesuaikan. Saya disini di Desa Candirejo mendirikan sekolah 

Pariwisata, tata boga. 

 

Pewawancara Samapai sekarang masih ada Pak?  

Narasumber Sekarang sudah kita pindah karena lokasinya jauh, kita pindah di 

Borobudur. Jurusan tataboga kelompok pariwisata. Saya beri nama 

SMK Pariwisata Candirejo.  

 

Pewawancara Investor yang masuk/ingin bekerjasama ada tidak Pak?  

Narasumber Tidak ada. Kita disini pakai system tidak menggunakan jasa investor. 

Ketika itu saya mediskusikan dengan pihak desa lainnya bahwa tanah 

masyarakat tidak booleh dijual, tidak seperti desa lainnya. 

 

Pewawancara banyak tidak pak investor yang berminat untuk bekerjasama dengan 

pihak Desa Wisata? 

 

Narasumber Oh, iya banyak  
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Pewawancara Ada tidak Pak investor yang ingin mendirikan hotel disini?  

Narasumber Oh tidak ada, sebab itu kan memerlukan tanah, kalau mau menjual 

tanah kepada investor itu melalui lurah, kalau lurah tidak menyetujui 

maka dia tidak punya ijin. Disini kan banyak tempat pertemuan yang 

milik koperasi, balkondes, Omah Pring sehingga masyarakat disini 

tidak membutuhkan investor. Kalau ada investor kita kalah, akhirnya 

kita terdesak yang kita modalya hanya tenaga, pikiran pun terbatas 

 

Pewawancara Terkait atraksi wisata yang ada, apakah ide-ide itu muncul ada yang 

datang dari pihak luar sebagai bentuk keterlibatan? 

 

Narasumber Ada, itu diberitahukan dalam buku tamu, misalnya ketidak puasan 

kusir andong. Hal itu sebagai kritik dan saran dalam pengembangan 

Desa Wisata 

 

Pewawancara Gagasan-gagasan atraksi wisata itu datang dari pihak mana Pak?  

Narasumber Dari club itu sendiri, dari dulu kan kita sudah buatkan club seperti 

Jahtilan, itu an sudah ada dari dulu instrumennya juga sudah ada dari 

dulu, tinggal memperbaiki 

 

Pewawancara Berarti segala pertunjukan wisata yang ada sudah ada dari sejak dulu?  

Narasumber Iya sudah ada sejak dulu, tapi kan tidak teratur, pentasnya, ya 

contohnya kurang menarik yak an. Ya kita undang dari ISI 

Yogyakarta, KKN Tematik sehingga menjadikan atraksi wisata disini 

menarik. Jdi peraatan instrument atau gamelan itu merupakan alat 

music yang sudah ada di desa ini, kecuali gong, gong jawa itu kan 

diberikan oleh Dinas Pariwisata 

 

Pewawancara Atraksi wisata yang ada didesa ini ada tidak Pak yang milik 

perorangan? 

 

Narasumber Tidak, sebab itu semua milik club, misalnya dusun Sangen atau 

kampong itu punya Jahtilan, jadi itu miliknya dusun. Jadi kalau itu 

diperlukan wisatawan, jadi yang nombokin uang dusun, yang joget 

berapa, yang masuk berapa untuk membenahi pakaian, alat-alat 

instrument  

 

Pewawancara Menurut sumber yang saya baca bahwa desa wisata ini memperoleh 

bantuan dari Yayasan Patrapala? 

 

Narasumber Tidak dibantu, tidak dibantu dalam arti material. Tapi kan Patrapala 

itu kan datang kesini tahun 2001, sementara desa ini sudah menjadi 

salah satu desa binaan dari Kabupaten Magelang tahun 2000. Trus 

yang Patrapala itu kan masalah Lingkungan hidup tetapi tidak hanya 
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di Candirejo melainkan 10 desa di Borobudur. Yang jadi itu ya 

Candirejo. Jadi desa yang diilih oleh yayasan Patrapala itu merupakan 

10 desa yang terletak di lereng gunung menorah. 

Pewawancara Bentuk partisipasi yayasan Patrapala itu seperti apa?  

Narasumber Dapat dikatakan transfer ilmu. Hanya ikut menjelaskan, 

mensosialisasikan, dan mempromosikan jadi dalam bidangnya bidang 

promosi. Tapi sekarang udah bubar kok. Bantuan lain datang dari 

salah satu lembaga di Jepang dengan namanya JICA dengan 

medirikan padepokan yang dipergunakan sebagai balai pelatihan tapi 

sekarang sudah macet padepokan itu. 

 

Pewawancara Jadi bapak dulu sendiri ja dalam mengembangkan desa wisata?  

Narasumber Ya tidak, ada dari pihak tokoh agama, tokoh msayarakat. Namun yang 

menginisiasi ya saya. Kadangan kalau bepergian ke Yogja saya pakai 

duit sendiri, dengan menggunakan gaji saya sebagai guru. Karena dulu 

saya selain sebagai kepala desa saya juga sebagai guru. Nah pada saat 

ada peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh merangkap lagi, ya 

saya kan masih punya tanah bengkok. 

 

Pewawancara Program bapak selama menjabat sebagai lurah didalam 

mengembangkan desa wisata apa aja ya Pak? 

 

Narasumber Ya program saya yang paling utama ya memberdayakan masyarakat, 

jenisnya itu banyak. Misalnya pengadaan infrastruktur itu 

pemberdayaan, misalnya pemberdayaan untuk tumpang sari, 

pertanian, ya intinya pada pemberdayaan masyarakat itu. Pengertian 

memberdayakan masyarakat itu kan, ikut merencanakan, ikut 

melaksanakan, ikut mengawasi dan ikut menikmati toh, kan itu toh 

pemberdayaan itu, misalkan dalam hal merencanakan diajak ikut 

berbincang-bincang misalnya untuk jalan ini berapa meter ya. Jadi 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan ikut menikmati hasil 

 

Pewawancara Jadi yang menjadi teman bapa dalam merintis desa ini mgkin dalam 

pembuatan konsep atau embuatan ADRT siapa aja Pak? 

 

Narasumber ya kita toh, disini kan ada rembug desa, itu kan sudah merupakan 

bagian dari yang merencanakan. Jadi infrastrukturnya berapa ya itu di 

rembugkan bersama, misalnya butuh pelatihan ya kita buat, tapi kita 

dulu membuat proposal terlebih dahulu kepada bapak bupati, bapak 

bupati menyampaikan kepada dinas pariwisata 
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Nama : Teguh       

Jenis Kelamin : Laki-laki       

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa       

Alamat  : Jalan Raya Borobudur Sendangsono KM 3 Candirejo, Borobudur       
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SUBJEK MATERI KODE 

Pewawancara Pada saat menjabat sebagai Lurah di Desa Candirejo, program apa saja yang 

sudah bapak lakukan sebagai penunjang keberhasilan pengembangan desa 

wisata candirejo? 

 

Narasumber Ahh, dulu itu pada tahun 1987 semasa masih menjabat sebagai lurah, saya 

sudah memikirkan hal-hal yang dapat menambah nilai ekologis suatu daerah. 

Makanya dulu itu program saya salah satunya adalah menata pekarangan 

masing-masing. Yang terpenting adalah membangun itu harus dimulai dari 

diri sendiri (lingkungan pribadi). Waktu itu saya melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat supaya menanam tanaman yang berguna di pekarangan, dan 

tanaman yang tadinya berfungsi sebagai pagar di ganti menjadi tanaman yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti jenis buah-buahan. Nah ternyata 

masyarakat malah senang dengan kegiatan tersebut, nah itu kita kembangkan 

terus. Dan oleh karenanya desa kita memperoleh penghargaan berupa prestasi 

Kencana Tingkat Nasional dalam upaya menjadikan lingkungan desa menjadi 

lebih tertata. Memang dari awal prioritas kita adalah lingkungan. 

P1 

Pewawancara Seperti yang kita ketahui bahwa desa wisata Candirejo merupakan desa yang 

memberdayakan masyarakat, dan disini bapak merupakan salah satu 

pengusaha lokal yang ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan desa 

wisata. Yang melatar belakangi bapak melakukan usaha apa Pak? 

 

Narasumber Saya pribadi atau secara umum kawasan?  

Pewawancara Dua-duanya boleh Pak  

Narasumber Kalau secara umum pendirian desa wisata dikarenakan penghasilan dari wisata 

kan sangat menjanjijkan, diikuti dengan adanya potensi desa wisata, kebetulan 

Candirejo inikan punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan, dari 

segi masyarakat rasa gotong royongnya juga kuat, adat istiadatnya lokasi 

maupun letak geografisnya yang dekat dengan borobudur, selain itu 

pemandangannya juga bagus nah itu dari segi kawasannya. Kalau dari saya 

pribadi, melihat dari peluang bisnis, saya sebagai prang lokal harus bisa 
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bersaing dengan tujuan memperoleh penghasilan toh, syukur-syukur bisa 

bermanfaat bagi masyarakat setempat sehingga bisa menambah pendapatan 

masyarakat disini. Warga jadi memiliki tambahan penghasilan dari adanya 

kegiatan wisata yang kita jual. Selain itu keberadaan borobudur sebagai icon 

dunia tapi ejauh ini, sampai dengan 10 tahun terakhir ini masyarakat tidak bisa 

menikmati hasil, karena tamu-tamu yang datang ke borobudur hari itu juga 

langsung pulang atau menginapnya malah di Yogyakarta, yang jaualan juga 

kan orang Yogya sementara orang Magelang tidak ada apa-apa. Padahal akhir-

akhir ini kan ada wacana mengenai wisata dimana biar masyarakatnya juga 

ikut merasakan, punya aset dunia, masyarakat harapannya juga berpenghasilan 

kelas dunia seperti itu. Harapannya seperti itu, untuk biaya sehari-hari dan 

untuk pendidikan sebenarnya sudah tercukupi. Selain itu juga memiliki usaha 

dodolan (jualan) jasa itu lebih aman. 

Pewawancara Dengan adanya usaha yang bapak lakoni sekarang ini, apakah ada keterlibatan 

masyarakat? Apabila ada, bagaimana bapak memperdayakan masyarakat yang 

ada? 

 

Narasumber Yang jelas pemberdayaan langsungnya kan terdapat ada jenis usahanya, 

seperti misalkan paket outbond, mereka ikut dalam penjagaan atau sebagai 

pemandu outbondnya, juga mereka bisa jualan seperti mereka buat produk 

wisata seperti kerajinan makanan, oleh-oleh dan sebagainya, nanti tamu yang 

ada disini kiat giring untuk membeli produk wisata tersebut 

 

Pewawancara Jadi bapak disini berperan hanya sebagai penyedia jaa saja, untuk karyawan 

dan produknya dari masyarakat? 

 

Narasumber Iya tapi saya juga menyediakan restoran kan tetap harus ada, menyediakan 

produk sendiri yang tidak bertabrakan dengan produk yang disediakan 

masyarakat. Hanya saja untuk restorannya tetap kita berdayakan masyarakat 

untuk memasak menu makanan dan minuman. Karena kita konsepnya 

memberdayakan masyarakat maka orang kadangan lebih senang langsung 

melihat bagaimana proses pembuatannya. Kan yang dijual bukan Cuma 

produk semata toh, tetapi juga aktivitasnya. Kalau kita lihat kehidupan 

sekarang ini kan khususnya orang kota kan lebih senang berbelanja ke 

swalayan atau giant yang sudah lengkap. Tetapi bagaimana prosesnya, cara 

mengemas, dari mulai mengulek, memasak dan lain-lainnya kan mereka tidak 

tau, nah disini justru itu yang kita jual. 

 

Pewawancara mau menanyakan awal terbentuknya inisiator dalam mengembangkan desa 

wisata ini bagaimana Pak? 
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Narasumber Terbentuknya desa wisata ini kan merupakan inisiatif dari lurah. Melihat desa 

ini masih terbilang terbelakang dibanding desa lain yang dekat dengan 

borobudur, terutama masalah ekonomi, jadi masyarakat disini hanya sebagai 

pengasong. Setelahnya kita itu berpikir kalau sebenarnya masih ada jalan yang 

lebih baik dan lebih terhormat 

 

Pewawancara Untuk sistem kerjanya itu seperti apa Pak?  

Narasumber Sistem kerjanya itu standar orang usaha, ya bagaimana seorang pengusaha 

yang penting bisa memberi manfaat bagi masyarakat, ramah, jujur. Ini saya 

kan baru nambah wahana lagi setelah kemaren libur panjang, ini baru ada 

getek air, perahu nya sudah ada. Dikarenakan satu tahun kebelakang selalu 

hujan maka inovasi yang saya munculkan adalah perahu kodok dan main air 

tapi naik kapal motok 

 

Pewawancara Selain usaha ini apakah ada usaha lain yang bapak miliki?  

Narasumber Saya usahanya bergerak dibidang pengembangan properti, outputnyakan ke 

operasional usaha ekonomi ya yang biasa, ya dari situ ada ranah wisata yang 

lainnya sampinga-sampingan itu aja yang balkondes. Kalau dulu saya 

mengajar, saya guru kewirausahaan di SMK Pariwisata Borobudur.Dimana 

siswa siswinya berasal dari segala penjuru jadi tidak hanya masyarakat 

Candirejo, bahkan banyak dari luar daerah karena dulu lagi trend itu jurusan 

tata boga, jasa-jasa buka restoran, namun memang dulu prioritas SMK itu 

merupakan warga Candirejo yang tidak mampu. Namun sekarang kan sudah 

ada peraturan pendidikan yang terpusat toh, jadi sekarang dibawah yayasan 

Maghrib, SMK Maghrib Borobudur. Saya mengajar computer dan 

kewirausahaan. 

 

Pewawancara Bagaimana bapak mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi?  

Narasumber Kita kan untuk adat istiadat masih kental ya disini, masih rutin kumpulan 

warga itu dan lewat itu kita kumpul bareng, ada kerja bakti, ada perti desa, 

samparan itu, acara-acara ritual lah, dan itu secara langsung dan tidak 

langsung sudah mengajak masyarakat supaya ikut terlibat, karena yang kita 

jual kan aktivitas masyarakat, misalkan ada yang tamunya dating disini ada 

wayang, perti desa, saparan, arak-arak itu aja. Prosesnya mengalir biasa saja, 

maksudnya Alhamdullilah Candirejo ini masyarakatnya lebih bagus dari desa 

lain baik dari kerukunan warga nya, maupun toleransinya, tidak terlalu 

kekotaan sekali. Desa-desa lain dyang dekat dengan Borobudur kan sudah 

banyak yang bersifat kekotaan sekali, dimana warga yang satu desanya bahkan 

tidak saling kenal, beda dengan di Candirejo, semua warga sini saling kenal 

P2 
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satu sama lain. Itu juga yang membuat saya betah tinggal di Desa Candirejo 

ini, nyaman, masyarakatnya juga ramah-ramah 

Pewawancara Ada tidak pak pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat?  

Narasumber Jelas ada, berdasarkan basic masing-masing, misalnya pelatihan ke pengrajin 

ada dari desa, dari koperasi itu juga ada, trus kepelatihan tentang produk 

makanan, packing, terus marketing juga ada. 

 

Pewawancara Tenaga pengajarnya darimana Pak?  

Narasumber Tergantung yang mengkondisikan. Jika pelatihan itu diadakan oleh dinas 

pariwisata, nanti yang mencari ya dinas pariwisata. Namun biasanya 

mengundang ahli professional langsung. Bukan hanya sekedar mengundang 

guru sekolah, badan kepelatihan tenaga kerja juga tidak, tapi malah praktisi-

praktisi yang benar-benar menjalankan bidang yang spesifik, seperti kemaren 

ada yang mengundang praktisi terkait Daerah Aliran Sungai (DAS), yang 

berasal dari Banjarnegara. Mereka menjelaskan bagaimana pengolahan DAS. 

Arum jeram disana kan luar biasa raftingnya disana. Kalau disini kan belum. 

Makanya kita coba kerjasama untuk mengembangkan wisata air. Yang 

menjadi pioneer disini adalah saya yang memulai. Dan ini saya akan mulai 

membuat kapal kodok. Jadi sekarang yang trend di Borobudur adalah wisata 

air itu tapi sebatas tebing, tebing itu masih kecil-kecil. Tapi Candirejo tidak 

punya sungai kecil, punyanya sungai progo. Yang di progo baru ada rafting 

itupun denngan aen diluar desa ya. Nah itu juga butuh dan harus professional, 

karena itu membutuhkan safety yang tinggi. Nah kalau disini kan belum ada, 

kemaren saya mencoba perahu gethek tradisional denngan menggunakan 

bamboo. Tapi costnya lumayan besar dan lebih membutuhkan banyak orang 

baik untuk mendayung, dan lai-lain. Dan pas banjir tidak bias bertahan lama. 

Akhirnya saya membuat sebuah inovasi yaitu membuat kapal Thotok, jadi kita 

buat sendri kapalnya dari kayu, nanti dikasi pengapung yang anti tenggelam, 

jadi tidak mungkin kapal itu akan tenggelam, mungkin bias terbalik tetapi 

tidak akan tenggelam. Untuk paket wisata disini tidak bersifat pacu adrenalin, 

tapi bersantai. Jadi gini, naik kapal pergi sana muter-muter melihat 

pemandangan, taking photo, insyaAllah target syaa bulan ini selesai semua. 

 

Pewawancara Untuk pelatihan itu rutin atau bagaimana Pak?  

Narasumber Tidak, jadi itu kondisional, sesuai kebutuhan saja. Atau sesuai dengan 

program kerja pemerintah, misalnya “oh ini ada dana untuk pemberdayaan 

masyarakat”, mau dipake buat apa kan ditawari toh biasanya. Oh, mau 

pelatihan ternak sapi, yaudah kita buatkan itu. Jadi untuk pelatihan itu 
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disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pemerintah desa. 

Pewawancara bagaimana pendidikan/ pengetahuan masyarakat tentang pariwisata?  

Narasumber Pengetahuan masyarakat dibina pada saat pelatihan dan sosialisasi, bagaimana 

cara melayani masyarakat, bagaimana bersikap, berdasarkan konsep 

pariwisata yang nyaman. Sosialisasi yang diberikan biasanya per bulan. Waktu 

awal bapak buat desa wisata ini, pengajuan ke kabupaten kita mau minta untuk 

bisa dijadikan desa wisata, itu desa wisata lain semua belum ada dulu, baru 

candirejo. Itu dari desa dan setiap bulan kan ada kumpulan warga secara rutin 

setiap bulan dari pemerintah desa keliling dan melakukan sosialisasi tentang 

pentingnya pariwisata. Trus setelah itu dilanjutkan, setelah pemerintah desa 

kemudian kita sudah ada badan usaha sendri yang sesuai dengan peraturan, 

ada koperasi. Nah setelah itu yang melanjutkan pengelolaan adalah koperasi. 

Selain itu disini juga ada pelatihan guide, karena semua guide yang ada adalah 

asli masyarakat Desa Candirejo, bukan dari luar. Anak-anak disini pada bias 

bahasa Inggris, bahasa Jepang, sekarang yang lagi banyak dipelajari itu bahasa 

Prancis, ini kita pelatihan sendiri, selain itu bagaimana cara memandu orang 

dengan guide juga ada. Dulu sebenarnya ada yang pelatihan untuk rafting, 

bahkan juga sempat dapat abntuan kapal karet juga. Nah anak-anak disini 

pemuda dan pemudi nya sudah dilatih. Pelatihannya dulu saya ikuti juga, 

waktu pelatihan arum jeram itu loh, jadi pemandu lah, jadi driverlah, dan lain 

sebagainya. 

 

Pewawancara Ada tidak pak perubahan kebiiasaan masyarakat semenjak menjadi desa 

wisata? 

 

Narasumber ada, jelas ada. Memang pas awal pembentukan ada penolakan. :kok di delok, 

dirusui, ono sing melu-melu dan sebagainya, nah sperti itu tidak ada. Dan itu 

dulu kalau orang kuno kan pakem, diruiki jam semene, yo semene kudu 

rampung. Nah nek rak rampung iko iso elek. Orang Jawa biasanya petong-

petong. Nah, dengan adanya wisata kan itu ada perubahan juga. Je orang seng 

ndelo took-toko kan kudu rampung, jawolu akhire jam sampulu mbek 

rampung seperti itu. Nah itu memang ada mulainya itu apa ya, kalau dulu 

masih tradisional juga sekarang enggak. Sekarang sudah mulai terbuka. Dari 

yang dulunya masih susah menerima gaya hidup/cara berpakaian. 

 

Pewawancara Ada tidak pak perkumpulan local entrepreneur di desa ini?  

Narasumber kalau perkumpulan local entrepreneur di desa ini tidak ada. Tetapi kalau 

komunitas local entrepreneur di Borobudur ada itu, pemuda santri itu, saya 

juga sudah lama tidak gabung, dulu hanya ikut ngumpul-ngumpul saja. Kalau 
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memang saya lagi ada waktu luang saya main kesana. Dan untuk saat ini 

statusnya masih hanya sebatas komunitas saja lah. Mungkn sebagai tempat 

sharing-sharing saja 

Pewawancara Biasanya kalau sudah kumpul itu membahas apa saja Pak?  

Narasumber kebanyakan yang dibahas itu adalah usahanya dan lain-lainnya juga, mungkin 

sharing tentang usaha masing-masing, kendalanya apa sehigga bisa dicari 

solusi secara bersama-sama, saran apa yang cocok dan macam-macamlah. 

Tapi perkumpulan kami itu hanya sebatas komunitas artinya diluar lembaga 

resmi. Sementara untuk di desa ini belum ada kumpulan local entrepreneur, 

semuanya masih bergerak sendiri-sendiri. 

 

 

 

 

 


