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BAB III 

PEMBAHASAN  

PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

(Studi Kasus di Desa Wisata Kaki Langit, Desa Mangunan, Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten Bantul) 

 

Pada bab pembahasan ini, peneliti akan membahas tentang bagaimana 

pengembangan Desa Wisata Kaki Langit sebagai salah satu destinasi wisata yang 

sedang familiar yang pengembangannya berbasis pemberdayaan masyarakat secara 

langsung. Dalam pengumpulan data-data sebagai penunjang peneliti dalam 

penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan menemui narasumber yang berkaitan secara langsung. Dalam 

penelitian ini membahas pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan 

masyarakat di Desa Wisata Kaki Langit, Padukuhan Mangunan, Desa Mangunan 

Kabupaten Bantul. Desa Wisata Kaki Langit yang terletak di salah satu padukuhan 

di Desa Mangunan yakni Padukuhan Mangunan dengan keragaman potensi yang 

dimilikinya seperti keindahan alam, budaya, tradisi dan kerajinan yang menjadikan 

daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Pada penelitian ini membahas tentang 

pengembangan Desa Wisata berbasis pemebrdayaan masyarakat dan dampak 

perekonomian bagi masyarakat Padukuhan Mangunan dengan adanya Desa Wisata 

Kaki Langit. Apakah sudah sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata desa 

wisata dan mengetahui dampak perekenomian yang didapatakan serta dirasakan 

oleh masyarakat Padukuhan Mangunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui 
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pengembangan desa wisata dan dampak perekenomiannya menggunakan indikator 

pengembangan pariwisata desa wisata menurut  

A. Pengembangan Pariwisata Desa Wisata  

Dalam pengembangan pariwisata desa wisata, biasanya mencakup beberapa 

indikator, yaitu: 

1. Daya Tarik Wisatawan 

Wisatawan merupakan target utama pengelola Desa Wisata Kaki Langit, 

kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kaki Langit maupun daerah 

sekitarnya membawa manfaat bagi pelaku usaha masyarakat Padukuhan 

Mangunan. Wisatawan akan datang berkunjung apabila terdapat potensi wisata 

yang menarik perhatian untuk datang. Untuk melihat daya tarik wisatawan 

dapat dilihat dengan dua parameter, yaitu seperti ketersediaan destinasi wisata 

dan obyek wisata yang berdekatan dengan desa wisata. 

 Ketersediaan destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Kaki Langit 

bermacam-macam dapat dilihat dari potensi yang ada seperti keindahan alam 

berupa perbukitan yang masih asri sehingga muncul destinasi seperti kebun 

buah Mangunan dan hutan pinus. Untuk tradisi dan budaya di Desa Kaki Langit 

sudah ada sejak lama sebelum adanya desa wisata yang memang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Padukuhan Mangunan seperti gejug lesung yang dahulu 

untuk menandakan saat musim panen padi telah tiba sekarang sebagai tradisi 

penyambutan wisatawan, selain itu budaya yang ada di Desa Wisata Kaki 

Langit salah satunya yang menjadi ciri khas yakni konsep homestay dengan 
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menggunakan ciri khas bangunan jawa limasan dan joglo. Hal didukung dengan 

hasil wawancara dengan Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit. Bapak Sumidjan 

mengenai potensi yang menjadi daya tarik.  

“Mengenai potensi di Desa Mangunan khususnya di Padukuhan 

Mangunan yang menjadi lokasi Desa Wisata Kaki Langit potensi yang 

ada utamanya adalah potensi yang dimiliki masyarakat, keindahan alam, 

budaya atau tradisi dan kuliner. Alam ada kebun Mangunan dan pinus. 

Tradisi kita ada gejug lesung tiap sabtu minggu ada. Budaya homestay 

kita konsep joglo limasan itu semua agar wisatawan semakin banyak 

kesini.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019).  

Wawancara dengan Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit sama dengan hasil 

wawancara dengan salah satu pemilik usaha homestay di Desa Wisata Kaki 

Langit Mas Yoki Anang.  

“Hampir seluruh homestay disini menggunakan joglo limasan salah satu 

identitas kita untuk menarik wisatawan.” (Wawancara dilakukan pada 

tanggal 26 Desember 2019) 

Karena letak dari Desa Wisata Kaki Langit yang berada diperbukitan 

Imogiri dengan kondisi masih banyak perkebunan dengan udara yang sejuk dan 

asri serta rasa pedesaan yang masih kental maka tak heran yang menjadi 

andalannya berupa keindahan alam pedesaan yang tidak semua tempat wisata 

memilikinya. Ditambah dengan konsep homestay dengan khas jawa menambah 

ketertarikan wisatawan untuk berkunjung dan menginap. Selain itu makanan 

tradisional semakin digemari saat ini, tidak sembarang tempat dapat 

menyediakan makanan tradisional. Makanan tradisional yang tersedia di Desa 

Wisata Kaki Langit seperti gudeg manggar, nasi tiwul, sayur lodeh, dan 

makanan ringan lainnya. Hal tersebut senada dengan wawancara dengan salah 

satu pelaku usaha kuliner tradisional di Pasar Kuliner Semi yakni Ibu Kasilah.  
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“Kuliner tradisional yang ada di Kaki Langit beragam kalau saya jualan  

sayur lodeh dan lauknya. Teman-teman saya di Pasar Kuliner Semi 

jualan beragam seperti bubur gudeg, gudeg manggar, dawet ayu, keripik 

kacang, gado-gado, masih ada yang lain.” (Wawancara dilakukan pada 

26 Desember 2019) 

 Adanya Pasar Kuliner Semi selain untuk melestarikan kuliner 

tradisional jawa juga memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang berkunjung 

atau melintas di Desa Wisata Kaki Langit. Beragamnya kuliner tradisional yang 

tersedia membuat wisatawan bernostalgia dengan makanan yang melegenda. 

Hal tersebut salah satu daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Desa Wisata 

Kaki Langit.  

 Parameter selanjutnya yakni adanya objek wisata yang berdekatan 

dengan Padukuham Mangunan. Obyek wisata lain yang berdekatan dengan 

Desa Wisata Kaki sangat berperan untuk menarik wisatwan untuk berkunjung 

hal tersebut dapat menjadi referensi destinasi selain obyek wisata lain dan dapat 

masuk dalam paket peerjalanan wisata. Sekitar Desa Wisata Kaki Langit cukup 

banyak tersedia seperti kawasan Manding yang terkenal dengan kerajinan 

kulitnya, kawasan Imogiri yang banyak tersedia warung sate kambing yang 

melegenda, sedangkan di daerah Mangunan terdapat salah Watu Goyang dan 

Bukit Panggok Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Sumidjan sebagai 

Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit. 

“Selain di Kaki Langit sekitar kawasan dewis ini karena dewis letaknya 

di tengah-tengah sehingga dikelilingi objek wisata yang lain seperti  

sebelum masuk wilayah Mangunan ada sentra kulit di Manding dan 

kuliner kambing, masuk wilayah Mangunan sebelah barat Kaki Langit 

ada watu goyang, sebelah selatan ada watu lawing, sebelah timur ada 

kebun buah Mangunan, Jurang Tembelang, Bukit Panggok, Bukit Mojo, 

Watu Mabur, Gua Gajah, lahan pertanian, naik lagi ada seribu batu 
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Songo Langit itu semua masih dikawsan Mangunan.  Dari situlah 

wisatawan tertarik datang kesini, Kaki Langit ramai wisatawan pas libur 

panjang dan akhir pekan (Kaki Langit)” (Wawancara dilakukan pada 

tanggal 26 Desember 2019). 

 

Gambar 3.1 Potensi Desa Wisata Kaki Langit 

 

(Sumber: Hasil Wawancara 26 Desember 2019) 

Dari uraian wawancara dan gambar 3.1 diatas menjelaskan bahwa untuk 

menarik wisatawan selain potensi keindahan alam yang dimiliki terdapat pula 

potensi budaya, tradisi, dan kuliner. Desa Wisata Kaki Langit memiliki tradisi 

Gejug Lesung yang dahulunya hanya ada ketika musim panen padi, kesenian 

jathilan, dan wayang. Kegiatan tersebut dahulu hanya ada ketika ada acara 

tertentu saja seperti gejug lesung yang dimainkan ketika musim panen padi telah 

tiba. Kuliner kuno pedesaan yang menjadi makanan keseharian masyarakat 

sekarang menjadi suguhan. Sekarang budaya, tradisi, dan kuliner tersebut 

sebagai pengisi kegiatan menyambut dan upaya menarik wisatawan ke Desa 

Wisata Kaki Langit. Selain itu letak Desa Wisata Kaki Langit yang strategis 
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didukung adanya objek wisata lain yang berdekatan. Hal ini menjadi tambahan 

destinasi untuk wisatawan.  

Grafik 3.1 Kunjungan Wisatawan ke Homestay dan Kuliner Pasar 

Semi 

 

(Sumber: Pengelola Desa Wisata dan Diolah Peneliti, 2020) 

 Dari hasi wawancara Bapak Sumidjan dan hasil grafik 3.1 tersebut, 

membuktikan bahwa potensi yang dimiliki Desa Wisata Kaki Langit salah satu 

faktor daya tariknya utamanya adalah potensi masyarakat, keindahan alam dan 

homestay nya. Berdasarkan Jurnal Ekuilibrium Vol 1 Universitas Ponorogo 

(Sugianto, 2016) bahwasanya Desa Kayagrang Patihan berbeda potensi yang 

diunggulkan yakni  potensi kesenian, wisata alam, dan wisata ekologi sebagai 

daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sedangkan dalam Jurnal of Regional 

and Rural Development Planning Universitas Diponegoro (Tyas & Damayanti, 

2018) Desa Kliwonan mengembangkan desa wisata bukan karena kondisi alam 

atau tradisi namun mengembangkan potensi masyarakat berupa membatik, 

sehingga daya tarik Desa Kliwonan menjadi desa wisata yakni membatik. Hal 
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ini sesuai dengan indikator adanya desa wisata yang memiliki potensi untuk 

menarik kunjungan wisatawan. (Arida & Pujani, 2017) 

Hal tersebut dikuatkan saat melakukan observasi, terdapat banyak 

destinasi objek wisata yang berdekatan dengan Desa Wisata Kaki Langit. 

Destinasi yang berdekatan sepert: pusat kerajinan kulit di Manding, pusat 

kuliner sate kambing di Imogiri, wisata sejarah makam-makam raja di Imogir, 

objek wisata Watu Goyang, hutan pinus Mangunan  yang sudah terkenal, dan 

kebun buah mangunan yang banyak diminati pengunjung untuk menikmati 

bukit diatas awan.  

Potensi alam sebelum adanya desa wisata di Padukuhan Mangunan 

hanya dibiarkan saja belum dimanfaatkan, seperti jalan-jalan perbukitan hanya 

digunakan sebagai akses warga untuk menuju kebun. Potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat Padukuhan Mangunan seperti setiap masyarakat memiliki rumah 

lebih dari satu ataupun rumah yang cukup lebar. Potensi keterampilan 

masyarakat dalam memasak masakan tradisional yang hanya dikonsumsi secara 

pribadi atau jika ada acara tertentu. Selain itu budaya dan tradisi yang dimiliki 

seperti tradisi jathilan dan gejug lesung yang belum maksimal dikembangkan. 

Potensi-potensi tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh pengelola Desa 

Wisata Kaki Langit bersama masyarakat. Melalui potensi yang dimiliki di 

Padukuhan Mangunan lalu dikembangkan serta adanya destinasi wisata yang 

berdekatan dengan Desa Wisata Kaki Langit yang masih berada di Desa 

Mangunan merupakan salah satu upaya untuk menarik wisatawam datang 

berkunjung ke Desa Wisata Kaki Langit seperti yang diungkapkan Bapak 
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Sumidjan saat wawancara. (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 

2019) 

“Untuk menarik wisatawan pengelola bersama masayarakat Padukuhan 

Mangunan sama-sama mendukung potensi yang ada dengan 

menyediakan homestay (penginapan) dengan konsep rumah limasan 

atau joglo serta menyediakan makanan tradisional untuk menjamu 

wisatawan yang datang menginap di homestay lalu ada kegiatan 

kesenian yang digelar. Untuk menarik wisatawan ada paket wisata juga 

yang disediakan oleh  kami dan penyedia jasa tour wisata karena di Desa 

Mangunan ada banyak obyek wisata” (Wawancara dilakukan pada 

tanggal 26 Desember 2019). 

Dari hasil wawancara tersebut dalam upaya menarik wisatawan 

pengelola bersama masyarakat yang memiliki usaha penginapan membuat 

penginapan yang berkosep rumah jawa atau limasan dengan fasilitas yang 

lengkap. Selain itu wisatawan juga dapat ikut serta kegiatan bertani atau 

berkebun. Pemilik usaha kuliner menyediakan masakan tradisional di 

penginapan jika tidak pemilik penginapan akan menyediakan sendiri dengan 

suguhan kesenian seperti gejug lesung, jathilan,  selain itu, jasa tour wisata juga 

menyediakan paket wisata di Jogja dengan destinas ke Desa Wisata Kaki Langit 

sebagai rekomendasi wisata dan penginpan. Adapun paket wisata yang 

disediakan pengelola yaitu dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Daftar Paket Wisata 

No. Layanan Wisata Harga Keterangan 

1.  Homestay kamar  @ Rp. 150.000 / 

kamar 

Non AC, tersedia 15 

kamar 

2.  Homestay Komunal @ Rp. 20.000 / orang Minimal peserta 50 

orang 

3.  Outbond @ Rp. 40.000 / orang Minimal peserta 30 

orang 

4.  Kuliner @ Rp. 10.000 – Rp. 

150.000 / orang 

Sesuai permintaan 

5.  Budaya  Menyesuaikan Menyesuaikan jenis 

budaya 

6.  Homestay dan Outbond @ Rp. 40.000 – Rp. 

45.000 / orang 

Permainan 7 – 10 

game 

7.  Homestay, Outbond, 

dan Kuliner 

@ Rp. 50.000 – Rp. 

60.000 / orang 

Untuk 10 orang 

8.  Homestay, Outbond, 

Kuliner, dan Budaya 

@ Rp. 50.000 – Rp. 

60.000 / orang 

Tambahan paket 

budaya sebesar 

Rp.500.000 

9.  Homestay, Outbound 

dan obyek wisata di 

kawasan Dlingo – 

Imogiri  

@ Rp. 50.000 – 

60.000 / Orang  

 

Harga menyesuaikan 

dengan jenis 

transportasi yang di 

gunakan.  

10.  Adventure Trial 

“Track”  

 

@ Rp. 200.000 / 

Orang  

 

Peserta 6 – 15 Orang.  

Fasilitas : Motor, 

warepark, untuk 

track menggunakan 2 

pmandu dikenkan 

biaya  

11.  Paket Adventure Trial 

wisata  

 

@ Rp. 250.000 / 

Orang  

 

3 obyek meliputi 

Hutan Pinus, Kebun 

Buah Mangunan, 

Goa Gajah, durasi 3 

jam.  

12.  Ubeng Desa  @ Rp. 50.000 / Orang  

 

Peserta minimal 10 

orang, biaya 

pemandu Rp. 

100.000/ 10 jam. 

Mengunjungi potensi 

di Deswita Kaki 

Langit.  



60 

 

13.  Hunting Fotografi  Kera 

Ekor Panjang dan Elang 

Jawa  

@ Rp. 50.000 / Orang  

 

Minimal peserta 10 

orang, biaya 

pemandu Rp. 

100.000. fasilitas 

wedangan dan snack 

keci  

14.  Belajar Bubut Kayu dan 

Souvenir  

 

@ Rp. 50.000 / Orang  

 

Durasi 1 jam 

maksimal peserta 15 

orang, mendapatkan 

gantungan kunci atau 

souvenir dari Desa 

Wisata.  

15.  Belajar membuat 

Rumah Limasan 

Replika Rumah 

Limasan 

@ Rp. 15.000 / Orang  

 
Maksimal peserta 20 

orang. Durasi 1 jam. 

Fasilitas 

dokumentasi dan 

snack kecil.  

(Sumber: Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, 2019) 

Daftar paket wisata yang disediakan pengelola sebagai upaya untuk 

menarik wisatawan dan membuat wisatawan untuk tidak hanya menginap 

namun juga banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan selama di Desa Wisata 

Kaki Langit. Sehingga wisatawan dapat menikmati dengan leluasa dan datang 

kembali berkunjung ke Desa Wisata Kaki Langit.  

2. Akses dan Kemitraan 

Semakin berkembangnya banyak desa wisata di Desa Mangunan seperti 

Desa Wisata Kaki Langit yang berada di Padukuhan Mangunan menuntut 

kemudahan akses berupa infrastruktur jalan ataupun jaringan telekomunikasi 

agar wisatawan yang berkunjung semakin banyak. Untuk  melihat indikator 

akses digunakan parameter tentang kemudahan akses menuju desa wisata dan 

kemitraan. Kemudahan akses sebagai salah satu faktor pendukung untuk 

menarik kunjungan wisatawan. Jika destinasi memiliki akses atau infrastruktur 
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yang memadai yang mudah maka wisatawan tidak akan ragu untuk datang. 

Selain itu bisa juga melibatkan pihak lain atau mitra untuk membantu proses 

pengembangan desa wisata. Akses menuju Desa Wisata Kaki Langit semakin 

mudah, dahulu setelah mulai didirikan memang jalan masih sempit, berlubang, 

jika malam jalan gelap kurangnya penerangan, dan jaringan telefon belum 

sepenuhnya lancar. Hal ini dikarenakan letak Desa Kaki Langit yang berada di 

perbukitan. Bahkan jika musim penghujan tiba jalan rawan longsor. Namun 

sekarang sudah ada perbaikan, hal ini di dukung dengan wawancara dengan 

Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit. 

“Untuk akses ke Desa Kaki Langit seperti jalan sampai dengan saat ini 

sangat mudah untuk dilewati apalagi pada akhir 2016-2018 ada 

pelebaran jalan dari Imogiri sampai Mangunan, penerangan ditambah, 

dan dibuat dinding penahan tanah. Di dalam padukuhan juga dapat 

bantuan untuk dicor buatnya gotong royong masyarakat biar hemat. 

Sekarang sinyal juga bagus walau belum semua” (Wawancara dilakukan 

pada 26 Desember 2019).  
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Gambar 3.2 Akses Menuju Mangunan 

 

(Sumber: Hasil Temuan di Lapangan, 26 Desember 2019)  

Berdasarkan wawancara dan gambar 3.2 tersebut ketersediaan akses 

semakin baik. Dibuktikan dengan adanya beberapa bentuan dari Pemda DIY 

maupun Pemkab Bantul untuk memenuhi kebutuhan akses, seperti perbaikan, 

pelebaran,  penambahan penerangan dan pembuatan dinding penahan tanah dari 

kawasan Imogiri sampai Mangunan. Pemkab Bantul memberikan bantuan 

untuk membuat cor untuk jalan di dalam Padukuhan Mangunan dan semakin 

baiknya jaringan telekomunikasi  

Dari pernyataan Bapak Sumidjan yang menerangkan bahwa akses di 

Desa Wisata Kaki Langit sudah cukup baik sehingga wisatawan yang datang 

tidak merasa kesulitan. Pada Jurnal Ekuilibrium Vol 1 (Sugianto, 2016) 

mengungkapkan Desa Karang Patihan memiliki akses yang mudah sehingga 

wisatawan tidak ragu untuk datang berkunjung.  Sama halnya dengan hasil 

penelitian Jurnal of Regional and Rural Development Planning  Universitas 
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Diponegoro Semarang (Tyas & Damayanti, 2018) bahwasanya Desa Kliwonan 

sudah memiliki akses yang baik denga letak Desa Kliwonan yang berjarak 8 km 

dari pintu keluar Tol Solo – Kertosono.  Hal ini sesuai dengan indikator kriteria 

desa wisata yang mengharuskan adanya kemudahan akses untuk kenyamanan 

wisatawan saat berkunjung. (Arida & Pujani, 2017).  

Saat melakukan observasi, peneliti menuju objek penelitian di Desa 

Wisata Kaki Langit tidak menemui kendala berarti pada akses berupa jalan 

menuju lokasi. Jalan raya dari Imogiri sampai Mangunan sudah baik, adanya 

penerangan jalan walau jaraknya antar lampu penerangan jarak lumayan jauh 

dan masih ada titik yang belum ada, adanya rambu-rambu peringatan ditemukan 

juga beberapa yang sudah rusak, pada sisi-sisi jalan sudah dibangun dinding 

penahan longsor namun belum seluruhnya akibatnya masih terdapat titik 

longsoran tanah dan batu saat sesudah diguyur musim hujan. Pada akses 

telekomunikasi sudah ada jaringan internetnya walaupun belum semua jaringan 

provider dan belum semua titik dapat dijangkau karena kondisinya yang berada 

di perbukitan.  

Selain adanya kemudahan akses perlu juga dalam pengembangan desa 

wisata untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk melihat kemitraan 

digunakan parameter seperti adanya pihak lain yang menjalin kemitraan dengan 

desa wisata. Desa Wisata Kaki Langit mulai dikenal masyarakat melalui media 

sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua masyarakat memiliki sosial 

media. Adanya kegiatan budaya lalu oleh masyarakat diunggah melalui media 

sosial menimbulkan rasa penasaran dengan keunikannya alhasil masyarakat 
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mulai berdatangan untuk berkunjung. Berkembangnya Desa Wisata Kaki 

Langit salah satunya dari media sosial menjadi familiar dikalangan wisatawan 

lokal mapun internasional. Mulai terkenalnya Desa Wisata Kaki Langit karena 

adanya jalin kemitraan dengan salah satu organisasi pariwisata yang aktif dalam 

media sosial yakni Generasi Pesona Indonesia (GENPI) region Jogja. Hal 

tersebut dibenarkan dengan petikan wawancara dengan Bapak Sumidjan selaku 

Ketua 2 Pengelola Desa Wisata Kaki Langit. 

“Sejak tahun 2017 tepatnya bulan Desember Dewis Kaki Langit 

menjalin kemitraan sebatas penyebaran informasi deskripsi dan 

kegiatan bersama Generasi Pesona Indonesia (GENPI) yang difasilitasi 

oleh Dinpar DIY, mereka menyebarkan informasi tentang Kaki Langit, 

jika ada kegiatan mereka meliput lalu disebarkan melalui internet (sosial 

media). Sebelumnya juga pernah dengan booking.com tapi nggak jalan.” 

(Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019). 

Pada hasil peneletian yang berjudul Strategi Komunikasi Generasi 

Pesona Indonesia (GENPI) Lampung dalam Promosi Wisata di Provinsi 

Lampung (Arumningtyas, 2019), bahwa GENPI regional Lampung juga 

membantu mempromosikan wisata di Bandar Lampung. Hal itu sama dengan 

hasil pernyataan Bapak Sumidjan, bahwa Desa Wisata Kaki Langit menjalin 

mitra dengan GENPI untuk mempromosikan Desa Wisata Kaki Langit. Namun 

sebelumnya pernah menjalin kerjasama dengan aplikasi booking.com karena 

keterbatasan kemampuan masyarakat yang mengelola homestay sehingga tidak 

berjalan. Hal ini dikuatkan dengan wawancara Mas Yoki Anang selaku pemilik 

homestay di Desa Wisata Kaki Langit berikut wawacaranya. 

“Sekarang pengelola menjalin mitra dengan GENPI sebatas penyebaran 

informasi kegiatan. Untuk homestay sedikit berpengaruh untuk menarik 

kunjungan di homestay Dulu dari kementerian pernah memfasilitasi 
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juga dengan booking.com namun akhirnya tidak berjalan karena 

kemampuan masyarakat yang terbatas tentang penggunaan teknologi. 

Jadi kita mengandalkan google maps yang sudah diberi titik oleh 

pengelola dan telefon pemilik.” (Wawancara dilakukan pada 26 

Desember 2019) 

Gambar 3.3 Publikasi GENPI Jogja 

 

(Sumber: Temuan Peneliti, pada 26 Desember 2019) 

Dari petikan wawancara dan gambar 3.3 tersebut Desa Wisata Kaki 

Langit menjalin mitra dengan Generasi Pesona Indonesia (GENPI) yang 

difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Kerjasama atau kemitraannya berbentuk penyebarlusan informasi tentang Kaki 

Langit dan kegiatan lainnya yang disebarkan melalui sosial media. Hal ini 

bertujuan untuk lebih mengenalkan Desa Wisata Kaki Langit kepada 

masyarakat luas agar tertarik untuk berwisata. Sebelumnya sudah difasilitasi 

oleh Kementerian Pariwisata RI yang bekerjasama dengan booking.com namun 

tidak berjalan karena kendalanya kemampuan masyarakat pemilik homestay 

yang terbatas. Saat ini mengandalkan google maps  untuk mengetahui informasi 

homestay. Beda halnya Jurnal of Regional and Rural Development Planning  

Universitas Diponegoro Semarang (Tyas & Damayanti, 2018) bahwasanya 

Desa Kliwonan tidak menjalin kemitraan, seperti kegiatan promosi hanya 

mengandalkan iklan media cetak. Sedangkan dalam Jurnal Sosiologi USK Vol. 

13 (Prasiasa & Widari, 2019) bahwa Desa Trunyan menjalin kemitraan dengan 

pemerintah setempat dalam kegiatan wisatanya. Jika dilihat penelitian ini 

dengan penelitian Desa Trunyan sesuai dengan indikator dari (Arida & Pujani: 

2017) tentang menjalin kemitraan. Sedangkan penelitian tentang Desa Wisata 

Kliwonan belum sesuai indikator karena belum menjalin kemitraan dengan 

pihak manapun.  

Peneliti saat melakukan observasi menemukan hasil dokumentasi yang 

dilakukan GENPI. Hasil dokumentasinya berupa dokumentasi kegiatan di Desa 

Wisata yang berbentuk foto-foto di pajang di sekretariat dan banner-banner di 

Desa Wisata Kaki Langit. Namun waktu penyebaran dokumentasi di media 

sosial waktunya yang tidak menentu. Serta belum dimilikinya media sosial oleh 

pengelola Desa Wisata Kaki Langit. Selain itu bertemu dengan salah satu 
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pemilik homestay bahwa mengalami kesulitan saat menjalankan aplikasi 

booking.com.   

3. Partisipasi Masyarakat 

Desa Wisata Kaki Langit yang pengembangannya menggunakan konsep 

pemberdayaan masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat Padukuhan 

Mangunan dipastikan membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakatnya. 

Untuk melihat partisipasi masyarakat digunakan parameter tingkat 

keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.  

Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata 

Kaki Langit cukup tinggi karena pengelola membentuk unit kegiatan atau usaha 

yang berjumlah delapan untuk dikembangkan dan selanjutnya dikelola secara 

langsung oleh masyarakat Padukuhan Mangunan. Masyarakat diberikan 

keleluasaan untuk mengembangkan unit kegiatan tersebut, karena hanya 

masyarakat Padukuhan Mangunan yang dapat mengembangkan dan dilanjutkan 

untuk dikembangkan. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit.  

“Desa Wisata Kaki Langit dari awal keinginan terbentuknya sampai 

sudah terbentuk saat ini menggunakan konsep pemberdayaan 

masyarakat dengan tujuan ingin memberdayakan dan lebih 

mensejahterakan masyarakat Padukuhan Mangunan yang tentu saja 

butuh partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasinya sudah disusun, 

tentu saja dengan proses yang mudah. Awalnya masyarakat banyak pro 

dan kontra adanya kegiatan pariwisata disini, masyarakat berpikiran 

disini nggak ada potensi yang besar seperti air terjun, sehingga 

masyarakat pesimis, pada awalnya hanya 3 homestay yang sudah berdiri 

dan masyarakat merasa terganggu adanya aktivitas pengunjung pada 

malam hari. Namun tekad pengelola yang besar dan terus memberikan 

pemahaman kepada masyarakat, sekarang sudah banyak yang 

berpartisipasi. Itu semua langsung masyarakat Padukuhan Mangunan 
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yang mengelola tidak ada masyarakat diluar Padukuhan Mangunan dan 

pemerintah. Pengelola membentuk delapan wadah untuk pemberdayaan 

masyarakat” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019).  

Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik usaha homestay Mas Yoki 

Anang dan pemilik usaha kuliner Ibu Kasilah yang dilibatkan secara langsung 

dalam pengembangannya dengan membuka usaha. Berikut petikan 

wawanacaranya. 

“Ya kami diikutsertakan membuka usaha sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat Padukuhan Mangunan secara langsung. Proses untuk 

ikutnya kami merasa tidak ada kesulitan” (Wawancara dilakukan pada 

26 Desember 2019).  

Dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 61 (Kusumawati, VGA, & 

Hakim, 2018) dalam kegiatan Desa Wisata di Tulunrejo masyarakat aktif ikut 

serta dalam kegiatannya seperti ikut langsung dalam keanggotaan Kelompok 

Sadar Wisata (POKDARWIS), membuka usaha, dan mengelola hasil parkir. 

Hal ini sama dengan Desa Wisata Kaki Langit yang mengikutsertakan 

masyarakat secara langsung dalam kegiatan wisatanya. Sama halnya dengan 

hasil penelitian Jurnal Destinasi Pariwisata Vol. 7 (Karnayanti & Mahagangga, 

2019) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Bongkasa 

Pertiwi di Kabupaten Badung tinggi dengan adanya dorongan dari pemerintah 

desa, swasta, dan pokdarwis. hal tersebut sesuai dengan kriteria pengelolaan 

dan pengembangan desa wisata menurut (Arida & Pujani: 2017) salah satu 

indikatornya yakni adanya partisipasi masyarakat didalamnya.  

Dari hasil wawancara tersebut, Desa Wisata Kaki Langit berawal 

dengan adanya sikap pro dan kontra masyarakat dengan adanya kegiatan wisata 

di Padukuhan Mangunan karena masyarakat yang pesimis jika tidak dapat 
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berkembang karena masyarakat menganggap tidak ada objek wisata yang besar 

untuk menarik kunjungan wisatawan. Dengan niat dan tekad pengelola yang 

besar terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat  hingga 

sekarang akan terus mengikutsertakan masyarakat Padukuhan Mangunan dalam 

pengembangannya. Adapun delapan kegiatan pokok sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing, antara lain  yaitu 

pada tabel 3.2  

Tabel 3.2 Wadah Pemberdayaan Masyarakat 

No. Unit Kegiatan Kegiatan  

1.  Atap Langit  Homestay (penginapan) 

2.  Rasa Langit Kuliner 

3.  Budaya Langit Atraksi Kebudayaan 

4.  Langit Terjal Akomodasi Wisata 

5.  Langit Ilalang  Outbond 

6.  Karya Langit Kerajinan 

7.  Langit Cerdas Edukasi 

Sumber: Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, 2019 

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 3.2 pengelola Desa Wisata 

Kaki Langit membentuk delapan wadah untuk mendorong masyarakat 

Padukuhan Mangunan ikut dalam kegiatan pengembangan pariswisata. 

Pembentukan tersebut agar mempermudah masyarakat untuk ikut serta sesuai 

dengan bidang yang dimiliki. Namun masih ada unit kegiatan yang belum 

berkembang seperti langit ilalang, karya langit, dan langit cerdas. Berikut 

wawancara bersama Bapak Purwo Harsono selaku Ketua I Desa Wisata Kaki 

Langit. 

“Dari 8 unit yang sudah berkembang seperti atap langit sudah banyak 

masyarakat yang memiliki homestay, rasa langit semakin banyak 
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minatnya karena ibu-ibu disini banyak yang pinter masak, budaya langit 

yang dahulu jarang kegiatan pentas sekarang sering pentas bahkan diluar 

mangunan, langit terjal yang kelola pemuda disini dengan konsep 

keliling mangunan dengan naik jeep. Sedangkan  3 unit yang terus 

dikembangkan dan sedang merintis. Kendalanya ya kemampuan 

masyarakat dengan perlengkapan yang masih minim.” (Wawancara 

pada 20 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara tersebut masih adanya kendala dalam partisipasi 

masyarakat untuk mengisi wadah-wadah yang disediakan pengelola karena 

terkendala kemampuan.  Desa Wisata Kaki Langit menggunakan konsep 

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memanfaatkan potensi, 

mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja demi terciptanya 

pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dibuktikan 

dengan banyaknya masyarakat yang ikut mengelola dan membuka usahanya di 

Desa Wisata Kaki Langit. Salah satu faktornya karena masyarakat tidak 

menemui kesulitan ketika akan ikut berpartisipasi namun masih banyak 

masyarakat yang belum mempunyai kemampuan di unit lain.  
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Gambar 3.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya 

Gejug Lesung 

 

(Sumber: Hasil Temuan di Lapangan, 26 Desember 2019) 

Saat melakukan observasi, peneliti menemui langsung wadah 

pemberdayaan yang memang sudah berkembang seperti homestay, kuliner khas 

jawa, akomadasi dengan mobil jeep, dan adanya kesenian gejug lesung yang 

sedang menampilkan musiknya di Kebun Buah Mangunan untuk menjamu 

wisatawan yang datang untuk berkunjung. Sangat menarik untuk dikunjungi 

didukung dengan keramahan pengelolanya. Dan unit kegiatan yang lain seperti 

Karya Langit, Langit Ilalalng, dan Langit Cerdas belum berkembang.  
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4. Fasilitas Umum 

Kegiatan desa wisata tentu saja tidak bisa lepas dengan tersedianya 

fasilitas umum untuk mendukung dan mendorong segala kegiatan yang ada 

didalamnya. Kelengkapan fasilitas dapat mempermudah wisatawan yang 

berkunjung ke destinasi tersebut. Fasilitas yang lengkap membuat wisatawan 

tidak akan ragu untuk berkunjung. Untuk melihat indikator fasilitas umum 

digunakan parameter adanya ketersediaan fasilitas pendukung.  

Ketersediaan fasilitas umum pendukung sangat penting untuk 

mendukung kegiatan pengembangan desa wisata. Saat ini fasilitas yang 

mendukung cukup tersedia mulai adanya tempat ibadah, lahan parkir, dapur 

umum, sekretariat sebagai pusat informasi dan lainnya. Pihak pengelola 

menyediakan fasilitas pendukung agar wisatawan nyaman ketika berkunjung ke 

Desa Wisata Kaki Langit. Hal tersebut didukung oleh petikan wawancara  

bersama Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Pengelola Desa Wisata  Kaki Langit. 

“Fasilitas yang ada di Desa Wisata diantaranya tempat selfie,  

penginapan, aula, dapur umum, warung makan, tempat parkir, masjid, 

an tempat sekretariat sebagai pusat informasi Dewis Kaki Langit kami 

akan menambah fasilitas berupa lahan parkir. Tapi untuk lahan parkir 

kami masih kurang kapasitas hanya 2-3 bis karena lahannya dipakai 

untuk pasar kuliner.” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 

Hal ini sama dengan hasil pernyataan Bapak Sumidjan bahwa Desa 

Wisata Kaki Langit menyediakan fasilitas umum untuk memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan seperti pusat informasi, toilet umum, 

masjid/musholla, lahan parkir, pasar kuliner, dan lainnya. 
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Gambar 3.5 Fasilitas Umum 

 

(Sumber: Hasil Temuan di Lapangan, 4 Januari 2020) 

Dari hasil wawancara dan gambar 3.4 tersebut fasilitas yang sudah 

tersedia di Desa Wisata Kaki Langit sudah cukup lengkap. Jika wisatawan ingin 

bermalam menginap sudah ada homestay, jika ingin makan dengan nuansa 

tradisional bisa ke warung atau berkunjung ke pasar kuliner pada hari sabtu dan 

minggu, jika ingin melaksanakan sholat tersedia masjid, dan rata-rata 

wisatawan yang datang membawa kendaraan bisa diparkir di lahan parkir, saat 

berkunjung ingin mendapatkan informasi dapat berkunjung ke sekreariat 

pengelola, jika ada mahasiwa yang sedang ada kegiatan makrab tersedia aula 

dan dapur umum. Namun pengelola masih kekurangan lahan parkir apalagi 

untuk kendaraan besar seperti bus. Lahan parkir yang tersedia hanya memiliki 
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kapasitas 2-3 bus besar, jika saat musim liburan pengelola kewalahan untuk cari 

tempat parkir. Pada tabel 3.3 daftar homestay Desa Wisata Kaki Langit. 

Tabel 3.3 Daftar Homestay Desa Wisata Kaki Langit 

No.  Pemilik  
Fasilitas  

Kamar Tidur (unit) Toilet (unit) 

1.  Sunarjo  2 3 

2.  Joyo 3 3 

3.  Ngudi S.  2 3 

4.  Iban 3 5 

5.  Garda 4 4 

6.  Bu Mul 2 4 

7.  Sarjiyanti 2 3 

8.  Ndhelik  3 4 

9.  Sahara  2 5 

10.  Anang Rejo 2 4 

11.  Vivi  2 3 

12.  Kencrung 2 4 

13.  Rahayu 4 4 

14.  Bambang 2 2 

15.  Mudimin 1 3 

16.  Sunardi 2 2 

17.  Ngatimin 1 2 

18.  Hana 2 3 

19.  Arya 4 4 

20.  Tugiman 2 3 

21.  Sukadi 1 3 

22.  Aryas 2 2 

23.  Hanum  3 4 

24.  Dika 2 3 

(Sumber: Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, 2019) 

Untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 

salah satu pengunjung Desa Wisata Kaki Langit, berikut kutipan wawancara 

peneliti dengan Rizal wisatawan asal Semarang. 
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“Fasilitas di Desa Wisata Kaki Langit cukup lengkap dan bagus banyak 

spot foto, pasar kuliner, tempat parkir, homestay jadi nyaman berwisata 

disini” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 

Gambar 3.6 Homestay 

 
    (Sumber: Hasil Temuan di Lapangan, 26 Desember 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara dan gambar 3.5 dengan salah satu 

pengunjung tersebut memperkuat pernyataan pihak pengelola sebelumnya jika 

memang di Desa Wisata Kaki Langit sudah terdapat fasilitas umum yang 

tersedia cukup lengkap dan nyaman untuk wisatawan datang ke Desa Wisata 

Kaki Langit dan pengelola juga akan menambah lahan parkir seiring dengan 

banyaknya kendaraan yang dibawa oleh wisatawan saat bekunjung. Pada 

penlitian Jurnal Teknik Pomtis Vol. 3 (Zakaria & Suprihardjo, 2015) bahwa di 

Desa Wisata Bandungan juga memiliki fasilitas umum yang mendukung berupa 

penginapan dengan konsep tanean lanjheng untuk menarik wisatawan. Hal ini 

sesuai parameter dalam indikator pengembangan desa wisata yang salah 
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satunya tentang adanya fasilitas umum (Arida & Pujani, 2017). Sedangkan 

dengan hasil penelitian Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) Vol. 4 (Sunarjaya, 

Antara, & Prasasiasa, 2018) bahwa di Desa Wisata Munggu masih memiliki 

keterbatasan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan pariwisata. Dari hasil 

tersebut Desa Wisata Kaki Langit dan Desa Wisata Bandungan sudah 

memenuhi indikator pengembangan dan pembangunan desa wisata menurut 

(Arida & Pujani, 2017).  

Saat melakukan observasi peneliti menemukan sudah cukup banyak 

fasilitas pendukung yang tersedia di Desa Wisata Kaki Langit sepert masjid dan 

musholla tidak sulit untuk dijumpai, banyak homestay berjajar di dalam desa 

dengan menggunakan konsep limasan dan joglo beberapa terdapat aula 

didepannya untuk tempat berkumpul sehingga menarik untuk menjadi tempat 

istirahat, menemui bangunan menyerupai joglo di pinggir jalan yang dijadikan 

sebagai pusat informasi dan administrasi, tersedia cukup banyak toilet umum, 

lahan parkir yang cukup luas, warung makan dan kelontong. Hanya saja seperti 

salah satu masjid airnya sedikit keruh saat dinyalakan, kebersihan sekretariat 

yang sebenarnya sebagai pusat informasi kurang dibersihkan terlihat berdebu 

terdapat sampah sisa minuman dan makanan, lemari arsip dokumen yang 

kurang terawat dan tidak ada petugas yang berjaga karena belum ada jadwal 

piket, lahan parkir yang rumputnya sudah tinggi belum dipotong, serta 

keamanan petugas yang masih minim khususnya saat ramai pengunjung. Jika 

tidak dilakukan perbaikan dapat mengganggu kenyaman wisatawan yang 

berkunjung.  
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B. Dampak Perekonomian  

Dalam dampak perekonomian yang ditimbulkan adanya kegiatan Desa 

Wisata Kaki Langit, ada beberapa indikator yang ada yakni: 

1. Pendapatan Masyarakat 

Kegiatan desa wisata di Padukuhan Mangunan secara langsung maupun 

tidak langsung akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Untuk 

melihat indikator pendapatan masyarakat dapat dilihat dengan parameter 

tingkat pendapatan masyarakat. Sebelum adanya desa wisata di Padukuhan 

Mangunan mayoritas  masyarakat setempat mengandalkan pendapatan sehari-

hari yang pendapatannya tidak menentu dari profesi mereka sebagai bertani, 

beternak dan wirausaha. Padukuhan Manguna yang menjadi tempat tinggal 

mereka dan mereka sendiri memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk 

menambah penghasilan sehari-hari. Namun setelah potensi di Padukuhan 

Mangunan perlahan dapat dikembangkan tingkat pendapatan masyarakat 

meningkat penghasilan mereka bertambah. Hal tersebut didukumg dengan hasil 

petikan wawancara dengan Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 pengelola Desa 

Wisata Kaki Langit.  

“Sebelum adanya desa wisata di Padukuhan Mangunan, mayoritas 

masyarakat memiliki pekerjaan sebagai tani, ternak kambing atau sapi, 

buruh bangunan, dan wirausaha pendapatan mereka tidak menentu 

tergantung pada hasil panen yang harus menunggu 3 bulan sekali 

mendapat sekitar 2-3 juta  dari pekerjaan mereka. Seperti saya yang dulu 

mengandalkan hasil tani. Alhamdulillah sebagian masyarakat sudah 

merasakan manfaatnya. Yang punya usaha semakin ramai, yang punya 

homestay saat musim liburan hampir seluruhnya penuh.” (Wawancara 

dilakukan pada 26 Desember 2019) 
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Dari hasil wawancara tersebut, sebelum adanya Desa Wisata Kaki 

Langit yang berada di Padukuhan Mangunan Desa Mangunan mayoritas 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi, petani kebun, berternak, buruh 

bangunan, dan wiraswasta. Dari pekerjaan tersebut masyarakat tidak mendapat 

upah yang pasti karena mengandalkan hasil panen yang waktunya tidak 

perbulan untuk seorang petani dan peternak. Namun sekarang setelah adanya 

Desa Wisata Kaki Langit masyarakat tidak hanya mengandalkan profesinya 

sebagai petani, beternak, buruh dan wirausaha. Mayoritas mereka yang 

memiliki rumah besar dengan kamar yang banyak atau memiliki rumah lebih 

dari satu masyarakat membuat homestay, masyarakat yang memiliki keahlian 

memasak membuka usaha kuliner tradisional, dan masih banyak lagi. Sehingga 

masyarakat Padukuhan Mangunan memperoleh pendapatan tambahan 

disamping profesi mereka. Hal ini sama dengan hasil Jurnal Pariwisata Vol III 

(Arida & Pujani, 2017) bahwa adanya Desa Wisata Nglanggeran dampaknya 

positif bagi masyarakat, terjadi peningkatan pendapatan diberbagai bidang mata 

pencaharian masyarakat Nglanggeran seperti yang dahulu hanya petani 

sekarang membuka usaha lain di daerah Desa Wisata Nglanggeran. Hasil 

penelitian Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 61 (Febriana & Pengestuti, 

2018) bahwa adanya Desa Wisata Gubugklakakh memberikan dampak positif 

adanya peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara masyarakat membuka 

usaha homestay dan took oleh-oleh. Dari analisis tersebut penelitian ini dan 

kedua penelitian sebelumnya sesuai indikator dampak perekonomian adanya 

kegiatan wisata menurut Pitana, 2009.  
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Untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 

Bapak Ponidjo salah satu pemilik usaha homestay Desa Wisata Kaki Langit, 

berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Ponidjo.  

“Saya dulu hanya jadi petani untuk penghasilan. Alhamdulillah 

sekarang saya bisa punya homestay, semenjak adanya desa wisata saya 

jadikan rumah itu menjadi homestay untuk menambah penghasilan yang 

perbulan kira-kira rata-ratanya mendapat 1,5 sampai 2 juta.” 

(Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik usaha 

penginapan tersebut memperkuat pernyataan pihak pengelola sebelumnya jika 

masyarakat Padukuhan Mangunan sebelum adanya Desa Wisata Kaki Langit 

untuk pendapatannya mengandalkan profesi yang dikerjakan sehari-hari dan 

belum ada penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Namun setelah adanya desa wisata masyarakat mengembangkan potensi yang 

mereka miliki untuk menambah penghasilan diluar profesinya, hal tersebut 

merupakan dampak adanya desa wisata. Pada tabel 3.4 Jumlah pendapatan 

keseluruhan homestay di Desa Wisata Kaki Langit pada tahun 2018. 
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Tabel 3.4 Jumlah Pendapatan Seluruh Homestay dan Kuliner Pasar Semi 

Kaki Langit Bulan Januari-November 2019 

No.  Bulan  
Penghasilan 

Homestay Kuliner Pasar Semi 

1.  Januari  Rp. 11.800.000 Rp. 37.364.000 

2.  Februari Rp. 11.400.000 Rp. 30.271.000 

3.  Maret  Rp. 11.700.000 Rp. 26.518.000 

4.  April  Rp. 11.410.000 Rp. 27.100.000 

5.  Mei Rp. 1.950.000 Rp. 5.504.000 

6.  Juni Rp. 19.350.000 Rp. 25.812.000 

7.  Juli Rp. 11.450.000 Rp. 23.907.000 

8.  Agustus Rp. 8.500.000 Rp. 20.206.000 

9.  September Rp. 7.000.000 Rp. 28.646.000 

10.  Oktober Rp. 13.050.000 Rp. 21.349.000 

11.  November  Rp. 14.230.000 Rp. 29.155.000 

 Total  Rp. 121.840 Rp. 275.585.000 

 (Sumber: Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, 2019) 

Dari total keseluruhan pendapatan seluruh homestay di Desa Wisata 

Kaki Langit, cukup besar. Sehingga memang tidak heran jika masyarakat 

Padukuhan Mangunan sangat meminati membuka usaha homestay untuk 

melengkapi fasilitas wisatawan saat berkunjung di Desa Wisata Kaki Langit.  

Saat melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara singkat 

kepada beberapa masyarakat yang mengatakan memang pendapatan mereka 

setelah adanya desa wisata bisa bertambah. Toko kelontong misalnya yang 

dahulu pembelinya hanya masyarakat sekitar dan tidak terlalu ramai sekarang 

ramai wisatawan juga membeli makanan kecil untuk berwisata.  

2. Kesempatan Kerja 

Adanya kegiatan Desa Wisata Kaki Langit di Padukuhan Mangunan 

yang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat yang tentu saja 

membutuhkan partisipasi masyarakat Padukuhan Mangunan. Untuk melihat 
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indikator kesempatan kerja dapat dilihat dengan parameter adanya kesempatan 

kerja baru. Dampak dari kegiatan desa wisata di Padukuhan Mangunan yang 

menggunakan konsep pemberdayaan dalam pengembangannya yakni 

terbukanya kesempata kerja baru bagi masyarakat Padukuhan Mangunan. 

Masyarakat diberikan keleluasaan untuk mengembangkan unit kegiatan yang 

sudah dibentuk oleh pengelola. Hal tersebut didukung dengan hasil petikan 

wawancara bersama Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit. 

“Kesempatan kerja baru tentu ada bagian dari dampak adanya Desa 

Wisata Kaki Langit, contohnya masyarakat seperti ibu-ibu yang dulunya 

hanya menjadi ibu rumah tangga sekarang bisa jualan kuliner atau buka 

warung, pemuda yang masih nganggur atau sedang sekolah bisa 

mengelola homestay dan mengelola outbond. Pengelola juga memiliki 

aturan bahwa masyarakat yang sudah memiliki usaha misalnya 

homestay tidak bisa buka usaha lain seperti outbond. Masyarakat hanya 

diperbolehkan memiliki satu usaha untuk meratakan masyarakat lain.” 

(Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 

 

Gambar 3.7 Aktivitas Perekonomian yang Dikelola Masyarakat 

 

(Sumber: Hasil Temuan di Lapangan, 4 Januari 2020) 
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Dari hasil wawancara dan gambar 3.7 tersebut kesempatan kerja baru 

tercipta karena adanya desa wisata di Padukuhan Mangunan. Masyarakat yang 

sebelumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap ataupun belum memiliki 

pekerjaan dengan adanya Desa Wisata Kaki Langit mereka memiliki pekerjaan 

baru. Ibu-ibu yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga sekarang bisa 

berjualan di Rasa Langit, pemuda yang sedang bersekolah ataupun belum 

bekerja bisa mengelola homestay di Atap Langit atau outbond di Langit Terjal 

pengelola juga memiliki aturan jika masyarakat hanya bisa memiliki satu usaha 

tidak boleh lebih agar masyarakat lain juga dapat menikmati dan berpartisipasi. 

Hal ini sama dengan hasil penelitian Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 61 

(Kusumawati, VGA, & Hakim, 2018) bahwa Masyarakat Desa Tulungrejo 

mendapat pekerjaan baru karena adanya desa wisata, contohnya pemuda yang 

dahulunya menganggur sekarang sudah mendapat pekerjaan baru seperti 

menjaga pos informasi  dan menjadi tour guide serta masayarakat dapat 

membuka kios apel di pinggir jalan. Adanya kesempatan kerja baru 

menandakan sudah sesuai dengan salah satu indikator dari (Pitana: 2009) 

dampak perekonomian dari adanya desa wisata yakni adanya kesempatan kerja 

baru. (Hermawan, 2016)  

Untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 

Ibu Kasilah penjual makanan tradisional di Pasar Kuliner Semi Rasa Langit, 

berikut petikan wawancara dengan Ibu Kasilah. 
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“Dulu sebelum jualan makanan tradisional saya tidak bekerja bisa 

dibilang jadi ibu rumah tangga, tapi setelah ada desa wisata saya daftar 

untuk berjualan makanan tradisional di Pasar Semi.” (Wawancara 

dilakukan pada 26 Desember 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha kuliner di Rasa 

Langit memperkuat pernyataan dari pengelola tentang adanya kesempatan kerja 

baru. Ibu Kasilah yang sebelumnya tidak memiliki profesi dan menjadi ibu 

rumah tangga setelah adanya Desa Wisata Kaki Langit Ibu Kasilah yang 

memiliki hobi memasak membuka warung makan di Pasar Rasa Langit yang 

buka hari sabtu dan minggu. Selain itu Ibu Kasilah juga sering mendapat 

pesanan memasak. Dari hal tersebut Ibu Kasilah mendapat pekerjaan baru dan 

penghasilan tambahan. Pada tabel 3.4 berikut daftar usaha kuliner Desa Wisata 

Kaki Langit. 

Tabel 3.5 Daftar Usaha Kuliner Desa Wisata Kaki Langit 

No. Pemilik Jenis Kuliner 

1.  Sunarjo  Nasi Tumpeng 

2.  Suparman Selai Pisang dan Rempeyek 

3.  Kartijo Kelapa Muda dan Makanan Ringan 

4.  Suratmi Rempeyek 

5.  Warjiyem Rempeyek 

6.  Ngatirah Thiwul Ayu 

7.  Suminem Thiwul Ayu  

8.  Kasilah Gudeg Manggar dan Sayur Lodeh 

9.  Sujiyem Bubur Sayur 

10.  Sehat Santoso Nasi Goreng 

11.  Kartono Angkringan 

12.  Ngatiyem Bakso dan Mie Ayam 

13.  Teguh Sate Kambing 

14.  Sulasmiyati Soto Ayam 

(Sumber: Profil Desa Wisata Kaki Langit, 2019) 
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3. Kepemilikan dan Kontrol Ekonomi 

Desa Wisata Kaki Langit yang menggunakan konsep pemberdayaan 

masyarakat dalam kegiatan pariwisatanya, adanya masyarakat yang ikut serta 

dalam kegiatan desa wisata memang sangat dibutuhkan. Hakikatnya jika 

mengukitsertakan masyarakat dalam pembangunannya maka masyarakat 

berhak memiliki secara langsung juga dan mengelolanya. Selain itu masyarakat 

juga diikutsertakan dalam kegiatan bagi hasil sebagai salah satu upaya kontrol 

ekonomi dan transparansi. Untuk melihat indikator kepemilikan dan kontrol 

ekonomi dapat dilihat melalui parameter tingkat usaha yang dimiliki 

masyarakat secara langsung. Pengelola untuk mengikutsertakan masyarakat 

Padukuhan Mangunan telah membentuk delapan unit kegiatan yang seluruhnya 

dimiliki oleh masyarakat secara langsung mulai dari homestay, pasar kuliner, 

outbond, dan lainnya. Hal tersebut didukung dengan  petikan wawancara 

dengan Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit. 

“Semua usaha disini 100% milik masyarakat Padukuhan Mangunan, 

dan yang mengkontrol masyarakat juga. Sampai sekarang nggak ada dan 

nggak boleh orang luar punya usaha disini dulu pernah ada permintaan 

tapi kami tolak karena itu bentuk memberdayakan masyarakat, dalam 

proses setor ke PADes kita lakukan bersama masyarakat setiap bulan.” 

(Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara tersebut Bapak Sumidjan menjelaskan 

bahwasanya dari usaha-usaha dan kegiatan yang ada di Desa Wisata Kaki 

Langit seluruhnya dimiliki oleh masyarakat Padukuhan Mangunan. Dari wadah 

delapan kelompok yang sudah dibentuk oleh pengelola Desa Wisata Kaki 

Langit yang sesuai minat dan kemampuan warga Padukuhan Mangunan. Serta 
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dalam upaya kontrol ekonomi pengelola melakukan pendataan pengunjung dan 

pemasukan dan pengeluaran hasil dari kegiatan wadah tersebut. Setiap bulan 

menyetorkan ke pengelola untuk masuk ke dalam kas pengelola guna keperluan 

operasional dan jika sewaktu-waktu akan menambah fasilitas, menyetorkan ke 

pengelola juga untuk disetorkan ke PADes. Dalam proses tersebut masyarakat 

juga ikut langsung dan terbuka.  

Gambar 3.8 Data Pengunjung dan Pendapatan 

 

(Sumber: Hasil Temuan Peneliti, 4 Januari 2020) 

Untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 

Ibu Kasilah penjual makanan tradisional di Pasar Kuliner Semi Rasa Langit, 

berikut petikan wawancara dengan Ibu Kasilah. 

“Ya disini semua yang punya masyarakat Padukuhan Mangunan, kita 

juga sama-sama kontrol bareng penglola. Ada pembukuannya juga yang 

disetor ke pengelola tiap bulan untuk masuk ke pengelola dan PADes.” 

(Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 
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Dari hasil wawancara dengan Ibu Kasilah pemilik usaha kuliner 

menguatkan pernyataan dari pengelola Desa Wisata Kaki Langit sebelumnya. 

Pengelola membentuk delapan wadah pemberdayaan sesuai minat dan 

kemampuan masyarakat diantaranya seperti: Atap Langit untuk masyarakat 

yang memiliki potensi rumah dapat dijadikan homestay, Langit Terjal untuk 

masyarakat yang memiliki fasilitas jeep dan pemuda yang memiliki jiwa 

petualangan, Rasa Langit untuk masyarakt yang memiliki potensi membuat 

masakan tradisional, Budaya Langit untuk masyarakat yang memiliki 

berpengalaman di bidang kebudayaan, dan Karya Langit masyarakat yang 

sebelumnya sudah memiliki usaha cinderamata. Keseluruhan kegiatan tersebut 

dimiliki langsung oleh masyarakat, dan pembagian keuntungan dilakukan oleh 

masyarakat sendiri yang diserahkan kepada pengelola Desa Wisata. Hal ini 

sama halnya dengan Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 23 (Andriyani, Martono, 

& Muhammad, 2017) bahwa di Desa Adat Panglipuran Bali usahanya 

diserahkan kepada masyarakat seperti homestay, atraksi kebudayan, dan 

warung-warung di sekitarnya, pembagian retribusi hasil usaha dibagi oleh 

masyarkat bersama pengelola. Hal tersebut sesuai dengan salah satu indikator 

dari (Pitana: 2009) tentang kepemilikan dan kontrol ekonomi yang dilakukan 

secara langsung oleh masyarakat.  

Saat melakukan observasi, peneliti melihat secara langsung kegiatan 

pariwisata Desa Wisata Kaki Langit yang pada saat itu sedang musim liburan 

hari raya natal dan tahun baru. Dari anggota pengelola desa wisata, pemilik 

homestay warga, pemilik usaha kuliner, pemandu wisata, pemiliki warung 
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kelontong, pemilik  jeep,  petugas parkir, semuanya merupakan warga asli 

Padukuhan Mangunan yang secara langsung ikut serta dalam proses kegiatan 

Desa Wisata Kaki Langit. Peneliti juga menemukan dokumen pembukuan 

penghasilan setiap usaha yang dilakukan per tahun untuk pembukuannya.  

4. Pembangunan 

Kegiatan pariwisata Desa Wisata Kaki Langit di Padukuhan Mangunan 

yang sampai sekarang semakin berkembang dapat menjadi faktor pemicu 

terhadap kemajuan pengembangan sarana infrastruktur pendukung. Untuk 

melihat indikator pembangunan yang merupakan salah satu dampak yang 

ditimbulkan dapat dilihat melalui peningkatan pembangunan di kawasan 

Padukuhan Mangunan. Semkain berkembangnya Desa Wisata Kaki Langit 

dirasakan oleh masyarakat dengan pesatnya pembangunan di sekitar 

padukuhan. Mulai dari pelebaran jalan raya, penambahan fasilitas umum, lahan 

parkir dan sebagainya merupakan pembenahan yang dilakukan untuk 

mendukung kegiatan pariwisata. Hal tersebut didukung petikan wawancara 

dengan Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Pengelola Desa Wisata Kaki Langit. 

“Adanya desa wisata disini mulai tahun 2016 banyak pembangunan 

dilakukan seperti infrastruktur fasilitas umum. Bantuan anggaran dari 

Pemprov DIY melalui Dinpar DIY seperti pelebaran dan pengaspalan 

jalan raya secara bertahap, lalu pengecoran jalan dalam padukuhan juga 

bertahap, lalu dari kabupaten juga memberi 20 juta masing-masing RT 

untuk pengecoran jalan lingkungan, dana desa dan dari partai politik 

melalui aspirasi.” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 
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Gambar 3.9 Jalan Lingkungan Padukuhan Mangunan 

  

(Sumber: Hasil Temuan di Lapangan, 26 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara dan gambar 3.7 tersebut bahwa setalah adanya 

kegiatan pariwisata Desa Wisata Kaki Langit di Padukuhan Mangunan dampak 

yang dirasakan banyak terdapat pembangunan fasilitas umum. Pemerintah 

Provinsi DIY memberikan perhatian adanya kegiatan pariwisata dengan 

melakukan pelebaran jalan, pengaspalan,  penambahan rambu, dan penerangan 

dilaksanakan bertahap dari tahun 2016 hingga 2018. Selain itu jalan-jalan 

didalam Padukuhan Mangunan juga mendapat bantuan anggaran 20 juta per 

masing-masing RT untuk memperbaiki dengan dicor secara bertahap dengan 

proses pembangunanya melibatkan masyarakat langsung. Hal ini juga diperkuat 

dengan petikan wawancara dengan Sekretaris Desa Mangunan Bapak Dwi Eko 

Susanto. 
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“Pemprov DIY mengalokasikan 15 milliar rupiah dari tahun 2016 

hingga 2018 untuk melakukan pelebaran jalan, pengaspalan, tambah 

rambu dan penerangan dari Imogiri sampai Mangunan.” (Wawancara 

dilakukan pada 6 Januari 2020) 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa 

Mangunan menguatkan hasil wawancara dari pengelola, bahwa adanya 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah untuk mendukung 

kegiatan wisata. Pembangunan sarana dan pra sarana juga dibangun oleh 

pengelola dan mendorong masyarakat yang memiliki usaha untuk 

melengkapinya. Berikut petikan wawancara Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 

Desa Wisata Kaki Langit. 

“Pengelola juga membangun saran informasi berupa joglo dipinggir 

jalan sebagai pusat informasi desa wisata, memberi plang di setiap 

homestay, lahan parkir, dan pasar kuliner semi. Kita mendorong 

masyarakat khususnya pemilik homestay melengkapi fasilitas seperti 

musholla, pemanas air, shower, kasur yang nyaman, dan wc duduk 

untuk mengantisipasi wisatawan asing atau wisatawan lokal yang nggak 

bisa pakai toilet jongkok.” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 

2019) 

Dari hasil wawancara tersebut dalam pembangunan sarana dan pra 

sarana selain dibangun oleh pemerintah, pengelola juga ikut membangun 

beberapa fasilitas. Seperti: pemberian plang penunjuk homestay, pasar kuliner 

semi dan toilet umum. Pengelola Desa Wisata Kaki Langit juga mendorong 

masyarakat yang memiliki usaha khususnya homestay untuk melengkapi 

fasilitas seperti kasur yang nyaman, penambahan aula (melihat ketersediaan 

lahan), musholla, pemanas air, shower dan wc duduk. Hal ini untuk memberikan 

rasa nyaman bagi wisatawan yang menginap di homestay dan menyiapkan 

untuk wisatawan asing yang semakin banyak untuk berkunjung. Sama dengan 
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Jurnal Pariwisata Vol. 3 . (Hermawan, 2016)  bahwa di Desa Nglanggeran 

karena adanya kegiatan wisata di desa wisata dampak pembangunan terasa 

meningkat, terutama pembangunan fisik pendukung kegiatan masyarakat 

sehari-hari. Hasil dari Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 49 (Aryani, 

Sunarti, & Darmawan, 2017 ) bahwa pembangunan di Desa Wisata Bejiharjo 

berdampak positif terhadap pembangunan contohnya pembanguna sarana pra 

saran untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dari  hal tersebut sesuai dengan 

salah satu indikator yang dikemukakan oleh Pitana (2009) bahwa kegiatan yang 

sudah berkembang baik wisatawan yang datang pasti akan memberikan dampak 

positif salah satunya terhadap pembangunan.   

Untuk memperkuat pernyataan dari Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 

Desa Wisata Kaki Langit, peneliti melakukan wawancara kepada Mas Yoki 

Anang selaku salah satu pemilik usaha homestay di Desa Wisata Kaki Langit. 

Berikut petikan wawancaranya. 

“Kami didorong oleh pengelola untuk membuat fasilitas yang umumnya 

ada di homestay. Kayak toilet duduk karena tidak semua wisatawan bisa 

menggunakan itu, shower, pemanas air dan musholla. Belum semua 

homestay punya.” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2019) 

Hal senada juga diungkap Ibu Kasilah yang memiliki usaha kuliner 

bahwa pengelola menyediakan tempat usaha kuliner, berikut petikan 

wawancaranya. 

“Pengelola menyediakan tempat jualan di Pasar Semi, biaya sewanya 

murah hanya 5.000 rupiah. Bukanya setiap Sabtu dan Minggu.” 

Dari hasil wawancara kedua masyarakat yang ikut terlibat dalam 

kegiatan desa wisata tersebut menguatkan pernyataan dari pengelola, 
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bahwasanya memang pengelola mendorong untuk pembangunan penambahan 

fasilitas homestay. Belum semua homestay dapat menyediakan fasilitas seperti 

wc duduk, namun sudah hampir semua homestay dilengkapi wc duduk. Hal 

tersebut tidak membuat sepi pengunjung, banyak homestay di Desa Wisata Kaki 

Langit yang sudah menjadi juara tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu 

dari wawancara bersama Ibu Kasilah selaku pemilik usaha kuliner, pengelola 

Desa Wisata Kaki Langit menyediakan tempat usaha berupa lapak yang 

bernuansa gubug di Pasar Kuliner Semi yang harga sewanya sebesar 5.000 

rupiah.  

Saat melakukan observasi di objek penelitian, peneliti berkesempatan 

melihat fasilitas homestay yang ada. Salah satu homestay yakni yang dimiliki 

oleh Mas Anang sudah tersedia lengkap fasilitas pendukungnya seperti toilet 

duduk, shower, aula, dan kasur yang nyaman. Selain itu tempatnya yang cukup 

luas, namun karena aulanya berkonsep terbuka maka maka sedikit kotor terkena 

debu dan ayam yang masuk dalam aula meninggalkan kotoran yang 

menimbulkan sedikit bau.  

5. Pendapatan Pemerintah  

Kegiatan wisata yang semakin berkembang di Desa Wisata Kaki Langit 

yang awal mulanya sebagai desa wisata rintisan dan sekarang menjadi desa 

wisata mandiri karena semakin meningkatnya pemasukan dan semakin dikenal 

oleh wisatawan. Hal tersebut bukan tidak mungkin menambah pendapatan 

pemerintah khususnya pemerintah Desa Mangunan melalui penarikan retribusi. 

Untuk melihat indikator pendapatan pemerintah dapat dilihat melalui parameter 
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menimgkatnya pendapatan pemerintah desa melalui Pendpatan Asli Desa 

(PADes).  Semakin  banyaknya pembangunan, kelengkapan fasilitas umum, dan 

kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah desa selain bersumber 

Dana Desa (DD) tetapi juga berasal dari PADes. Hal ini di dukung dengan hasil 

wawanacara dengan Bapak Dwi Eko Susanto selaku Sekretaris Desa. 

 “Desa Wisata di Desa Mangunan mulai berkembang sejak tahun 2015, 

tahun 2016 masyarakat mulai tertarik lalu dirintis, dan 2017 sampai 

sekarang berkembang. Pada tahun 2017 membuat peraturan desa untuk 

mengatur retribusi. Sejak tahun 2015 hingga 2016 kami belum meminta 

retribusi karena masih merintis kami mendorong masyarakat untuk ikut 

serta. Baru setelah mereka sudah berkembang dan mampu 

mendatangkan wisatawan cukup banyak, sesuai perdes kita menarik 

retribusi. Prinspi desa jika objek wisata atau desa wisata masih merintis 

belum berkembang tidak akan ditarik retribusinya. Sesuai dengan 

Perdes Mangunan No. 3 tahun 2017. Untuk Kaki Langit sudah 

dikenakan retribusi 10%. Hasil retribusi yang masuk PADes juga 

kembali manfaatnya ke masyarakat, dan pemasukan dari Kaki Langit 

semakin meningkat” (Wawancara dilakukan pada 6 Januari 2020) 

Untuk memperkuat pernyataan dari Bapak Eko, peneliti mewawancarai 

Bapak Sumidjan selaku Ketua 2 Desa Wisata Kaki Langit mengenai retribusi 

desa wisata yang diberikan untuk pemasukan PADes. 

“Memang untuk retribusi mengacu pada Perdes Mangunan yang ada 

berlaku mulai tahun 2017 dengan besaran 20% untuk lahan milik kas 

desa jika lahan pribadi 10% Namun desa memungut retribusi ketika desa 

wisata tersebut sudah dapat berkembang secara mandiri, jika belum desa 

tidak meminta retribusi.” (Wawancara dilakukan pada 26 Desember 

2020) 

Dari hasil wawancara tersebut, mulai tahun 2017 Pemerintah Desa 

Mangunan memiliki perdes yang mengatur tentang retribusi kegiatan wisata. 

Dengan besaran jika kegiatannya berlokasi di tanah kas desa maka akan dikenai 

20% dari keuntungan pertahun, sedangkan lahan bukam milik desa atau pribadi 

dikanakan 10%. Pemerintah Desa Mangunan tidak akan menarik retribusi 
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apabila desa wisata atau objek wisata tersebut masih dalam tahap berkembang 

belum secara mandiri maka keuntungannya untuk masyarakat. Dalam hasil 

penelitian yang berjudul Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi 

Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bejiharjo Gunungkidul, 

bahwa adanya desa wisata dampak langsungnya terhadap kenaikan PADes dari 

sektor wisata. (Mahfud, Kurniawan, & Aji, 2017).  

Pada tabel 3.6 besaran retribusi 10 persen yang disetorkan oleh 

Pengelola Desa Wisata Kaki Langit pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagai 

berikut.  

Tabel 3.6 Jumlah Retribusi Desa  Mangunan dari Desa Wisata Kaki Langit 

No.  Tahun  Jumlah  

1.  2017 Rp. 750.000 

2.  2018 Rp. 1.580.000 

3.  2019 Rp. 2.080.000 

 Total  Rp. 4.410.000 

Sumber: Pemerintah Desa Mangunan, 2019 

Berdasarkan tabel 3.6 bahwa Desa Wisata Kaki Langit sejak tahu  2017 

sudah dikenakan retribusi oleh Pemerintah Desa Mangunan karena sudah 

berkembang dan berhasil mendatangkan banyak wisatawan. Tahun 2017 

menyetor Rp. 750.000, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.580.000, 

dan pada tahun 2019 kembali menungkat menjadi Rp. 2.080.000 dengan selama 

3 tahun Desa Wisat Kaki Langit sudag memberikan retrtibusi pendapatan ke 

Desa Mangunan sebanyak Rp. 4.410.000. Adapun besaran tarif yang diatur 

dalam Peraturan Desa Mangunan Nomor 3 tahun 2017 sebagai berikut: 
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Parkir Sepeda Motor  : Rp. 2.000 

Parkir Mobil   : Rp. 5.000 

Parkir Bus    : Rp. 20.000 

Toilet Umum   : Rp. 2000 

Tiket Masuk   : Rp. 2.000 

Homestay    : Rp. 50.000 – Rp. 150.000 

Berdasarkan peraturan desa diatas menjelaskan besaran retribusi 

fasilitas umum yang digunakan. Pengelola tiap bulan menyetor kepdada 

pemerintah desa sesuai perdes yang berlaku. Hal tersebut sudah sesuai dengan 

pendapat dari Pitana (2009) bahwa jika kegiatan wisata yang sudah berkembang 

secara baik akan menambah penghasilan pemerintah khususnya desa. 

Penghasilan Asli Desa (PADes) berasal dari retribusi yang dilakukan.  

Dari hasil tersebut membuktikan bahwa Desa Wisata Kaki Langit sudah 

memberikan dampak berupa pendapatan pemerintah khususnya desa berupa 

hasil retribusi kegiatan wisata yang sebesar 10% dari seluruh penghasilan 

kegiatan wisata. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari (Pitana, 2019)  yang 

menyebutkan salah satu indikator dampak adanya kegiatan wisata yakni tentang 

pendapatan pemerintah. 
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