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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERAN KOMUNITAS JALAN INOVASI SOSIAL JANIS 

DALAM PELAKSANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  

BERDASARKAN POTENSI WISATA ALAM / DESA WISATA  

(Studi Pada Desa Kunjir, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan) 

 

Oleh 

AGUNG ZULYAN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komunitas JANIS dalam 

pengembangan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan potensi wisata alam 

atau desa wisata pada Desa Wisata Kunjir, Kalianda, Lampung Selatan. Tipe 

penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif bersifat deskriptif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 

empat belas orang yang terdiri dari enam orang informan Komunitas JANIS, lima 

orang informan masyarakat Desa Wisata Kunjir, dan tiga orang informan 

wisatawan Desa Kunjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas JANIS 

melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wisata 

Kunjir di lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang 

lingkungan, bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan kreativitas. 

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa 

Wisata Kunjir ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung yaitu antara lain keberadaan masyarakat Desa 

Wisata Kunjir yang kooperatif, keadaan wisata alam Desa Wisata Kunjir yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan, dan banyaknya bantuan yang diterima 

yang berasal dari masyarakat luas di luar Desa Wisata Kunjir. Faktor penghambat 

yaitu keterbatasan dana yang dihadapi oleh Komunitas JANIS dalam 

mengembangkan dan memberdayakan Komunitas JANIS, jarak dan aksesibilitas 

menuju Desa Wisata Kunjir, serta keterbatasan sarana dan infrastruktur di Desa 

Wisata Kunjir. Sementara, dampak yang ditimbulkan dari pengembangan 

peemberdayaan yang dilakukan Komunitas JANIS di Desa Wisata Kunjir dapat 

dibagi menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain 

semakin dikenalnya Desa Wisata Kunjir oleh khalayak umum, meningkatnya 

jumlah wisatawan yang datang berkunjung, meningkatnya taraf pendapatan warga 

desa, dan masyarakat desa semakin teredukasi baik dari sisi teknologi maupun 

keterampilan praktis. Sementara dampak negatifnya hingga kini belum ditemukan. 

 

Kata kunci: Pengembangan, Pemberdayaan, JANIS, Desa Kunjir 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ROLE ANALYSIS OF KOMUNITAS JALAN INOVASI SOSIAL (JANIS)  

IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE COMMUNITY 

EMPOWERMENT BASED ON POTENCY TOURISM /  

TOURISM VILLAGE  

(Study On Kunjir Village , Kalianda District, Southern Lampung) 

 

 

By 

AGUNG ZULYAN 

 

 

This study aims to determine the role of JANIS Community in the development of 

village community empowerment based on the potential of nature tourism or 

tourist village in Kunjir Tourism Village, Kalianda, South Lampung. This type of 

research uses descriptive qualitative research type, in-depth interview and 

documentation. Informants in this study amounted to fourteen people consisting 

of six informants JANIS Community, five informants of the village of Tourism 

Kunjir, and three tourist informants Kunjir Village. The result of the research 

shows that JANIS Community develops and empowers villagers in Kunjir 

Tourism Village in five areas, namely education, economy, environment, tourism 

and youth and creativity. The success of the development and empowerment of 

the people of Desa Wisata Kunjir is determined by two factors, namely the 

supporting factors and the inhibiting factors. Supporting factors are among others 

the existence of the community of Kunjir Village which is cooperative, the natural 

tourism village of Kunjir Tourism which has the potential to be developed, and 

the amount of aid received coming from the wider community outside Kunjir 

Tourism Village. The inhibiting factor is the limited funds faced by JANIS 

Community in developing and empowering JANIS Community, distance and 

accessibility to Kunjir Tourism Village, and limited of facilities and infrastructure 

in Desa Wisata Kunjir. Meanwhile, the impact of the development of community 

empowerment by JANIS Community in Desa Wisata Kunjir can be divided into 

positive and negative impacts. The positive impacts are, among others, the 

popularity of Kunjir Tourism Village by the general public, the increasing number 

of tourists coming to visit, the increasing income level of the villagers, and the 

villagers are increasingly educated both in technology and practical skills. While 

the negative impact until now has not been found 

 

Keywords: Development, Empowerment, JANIS, Village Kunjir 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara 

berkembang yang memiliki Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat-

istiadat, dan kebudayaan. Letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis 

yang menghasilkan keindahan alam dan satwa. Indonesia memiliki wilayah yang 

sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beraneka ragam yang 

berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Negara Indonesia juga kaya akan seni 

budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah terdahulu dan yang tidak kalah 

menarik adalah keindahan panorama alamnya yang cukup potensial untuk 

dikembangkan dengan baik.  

 

Berdasarkan AS News & World Report 2016-2017 peringkat pertama destinasi 

terbaik di dunia adalah Great Barrier Reef, Australia, lalu Paris, Perancis (2) dan 

Bora Bora, Polinesia Perancis (3), sedangkan Negara Indonesia menduduki 

peringkat ke 23 dengan Provinsi Bali sebagai daerah destinasi terbaik di dunia. 

Kunjungan turis asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 

9,729,350 wisatawan asing. Titik terbesar kedatangan wisatawan asing ke 

Indonesia berada di Bandara Ngurah Rai pada 2015 sebesar 3,923,970 wisatawan 
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dan bandara Soekarno-Hatta sebesar 2,304,275 wisatawan, berikutnya Bandara 

Batam sebesar 1,545,818 wisatawan. 

 

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia dengan prioritas dan arah kebijakan untuk 

meningkatkan penerimaan negara. Penting bagi industri pariwisata Indonesia 

untuk meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) karena hal 

ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa (karena setiap turis asing 

menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS per 

kunjungan).  

 

Industri pariwisata juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat 

Indonesia (berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik, tingkat 

pengangguran di negara ini mencapai 5,81% di Februari 2015). Diperkirakan 

bahwa hampir 9% dari total angkatan kerja nasional dipekerjakan di sektor 

pariwisata sehingga dapat mendorong pembangunan daerah dengan tetap 

melestarikan kepribadian bangsa dan memperhatikan kelestarian lingkungan 

fungsi dan mutu lingkungan.  

 

Hal tersebut dapat mendorong pemanfaatan segala potensi sumber daya yang 

berupa sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Daya 

tarik yang berupa keadaan alam, flora, fauna, hasil karya manusia, budaya dan 

kehidupan masyarakat di perdesaan serta peninggalan sejarah dan budaya yang 

merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di 

Indonesia. Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menetapkan target di tahun 2017 
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kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15 juta orang, dan wisatawan 

nusantara sebanyak 265 juta perjalanan.  

 

Agar mencapai target tersebut, sejumlah strategi telah dipersiapkan, salah satunya 

adalah menetapkan 10 destinasi pariwisata yang akan menjadi prioritas kunjungan 

wisatawan di tahun mendatang. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Berikut 

ke-10 destinasi pariwisata yang menjadi prioritas tersebut ialah Danau Toba, 

Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo, 

Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai dan Labuhan Bajo. 10 destinasi yang di 

prioritaskan ini diharapkan dapat menunjang kemajuan kepariwisataan yang ada 

di Indonesia. 

 

Analisis Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mengatakan bahwa Indonesia 

mempunyai kekuatan dalam pengembangan potensi desa wisata. Pengembangan 

pariwisata berbasis desa tidak saja untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke 

Indonesia, tetapi juga memberikan dampak pemerataan pembangunan hingga 

tingkat desa dan mengangkat perekonomian masyarakat. Potensi wisata kawasan 

merupakan potensi yang sangat menjanjikan, selama ini potensi wisata dan 

budaya masyarakat desa di sekitar kawasan wisata masih merupakan mutiara yang 

terpendam dan belum digali secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka 

keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sektor wisata yang ada di 

Indonesia, Kemenpar RI tengah menyosialisasikan program pembangunan 

100.000 homestay di destinasi terpilih di Indonesia bertujuan untuk menambah 
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sarana prasarana di destinasi desa tersebut dan tentunya untuk mempermudah 

pengunjung yang akan bermalam di destinasi tersebut.  

 

Perkembangan sektor pariwisata mempengaruhi sektor ekonomi, hal ini terlihat 

dari tujuan pengembangan sektor pariwisata yang salah satunya adalah untuk 

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar 

objek wisata. Adanya interaksi antara kedua sektor ini diharapkan dapat 

mendorong dalam mewujudkan proses pembangunan yang berkesinambungan dan 

membawa dampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2008 

merupakan awal gebrakan di bidang pariwisata ketika muncul adanya suatu proses 

pengembangan industri berbasis kreatifitas. Sejak saat itu, perkembangan industri 

pariwisata alternatif terus mencari bentuk wisata yang berbeda, khas, spesifik, dan 

memiliki daya tarik bagi para wisatawan.  

 

Bentuk wisata yang berbeda dan memiliki unsur khas ini sekarang hadir dalam 

bentuk desa wisata dengan menampilkan kekayaan kebudayaan daerah setempat. 

Contoh desa yang menampilkan kebudayaan daerah setempat adalah Desa 

Pekraman Jasri, Gianyar. Daerah ini memiliki deretan perbukitan serta sebelah 

Selatan merupakan laut yang mempunyai pesisir pantai yang indah dan 

menjadikan desa ini berpotensi sebagai desa wisata. Apalagi ditambah dengan 

kekayaan adat, seni dan budayanya yang masih terpelihara seperti budaya Perang 

Api (Terteran), upacara adat, seni-seni tari serta kerajinan tangan sehingga 

memberikan nilai lebih bagi desa ini dalam pengembangan desa wisata.  
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Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia mempromosikan 

diri sebagai tujuan wisata untuk turis-turis asing dengan kampanye "Wonderful 

Indonesia". Penting bagi Pemerintah untuk berinvestasi dalam kampanye-

kampanye promosional sejenis itu untuk menyebarkan citra positif Indonesia. 

Kebanyakan negara-negara Barat menerima berita-berita headline negatif dari 

Indonesia contohnya Islam radikal, bencana alam seperti tsunami dan letusan 

gunung berapi, menyebabkan citra negatif yang tidak tepat dari negara ini. 

 

Desa wisata adalah merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi 

dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dalam tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryati, 1994 

dalam Rina, 2007). Menurut Priasukmana (2001) Desa Wisata adalah sebuah 

kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi 

daerah tujuan wisata. Desa wisata merupakan aset yang masih perlu dicari dan 

diasah pemanfaatannya, salah satunya melalui pencarian dan pelatihan oleh 

pemerintah maupun swasta guna menciptakan kesejahteraan masyarakat desa 

wisata, agar mampu menjadi andalan pariwisata daerah.  

 

Pada umumnya desa wisata dikelola oleh warga setempat dengan suasana yang 

masih alami dan cenderung disukai oleh wisatawan dengan memanfaatkan 

euphoria “back to nature”. 
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Berikut tampilan “Desa Wisata” di Indonesia yang sudah berhasil : 

1. Desa Dieng Kulon, Banjarnegara  

 

Gambar. 1. Desa Dieng Kulon, Banjarnegara 

(Sumber Gambar :https://www.majalahtopik.co.id) 

Desa Dieng Kulon merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah yang 

memiliki potensi alam budaya yang menarik dan sangat unik. Budaya 

masyarakat Dieng masih menghormati adat istiadat yang ditinggalkan leluhur 

memberikan suasana sakral dan mistik pada setiap acara ritual yang 

diselenggarakan pada masyarakat Dieng. Hal unik yang terdapat di datara 

tinggi Dieng adalah adanya anak-anak berambut gimbal. rambut gimbal 

tumbuh dengan sendirinya. Rambut itu akan dicukur jika anak itu telah 

memintanya dengan syarat yang diajukan si anak tersebut dan harus dipenuhi. 

Jika tidak, maka rambut itu akan tumbuh kembali dan pencukuran rambut 

harus disertai dengan ritual. Jika tidak maka rambut akan tumbuh lagi dan 

dapat mengakibatkan anak sakit-sakitan. Selain warisan leluhur, wisata alam 

Dieng menawarkan sejuta keindahan yang membuat kita menghargai alam 

yang sesungguhnya. Obyek wisata itu seperti Telaga warna, Balekembang, 

Gunung Bisma, Bukit Sidengken, Kawah Candradimuka, Bukit Sikunir, 

Gunung Pakuwaja. Desa ini menjadi pemenang Desa Wisata terbaik tahun 

2014.  
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2. Desa Wisata Bejiharjo, Gunung Kidul  

 

Gambar. 2. Desa Wisata Bejiharjo, Gunung Kidul 

(Sumber Gambar :https://www.majalahtopik.co.id 

Bejiharjo merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Karangmojo. 

Kabupaten Gunungkidul, yang hanya berjarak 5 km dari pusat kota Wonosari. 

Desa ini memiliki potensi warisan seni dan budaya yang beraneka ragam 

seperti situs Sooliman, Wayang beber, Rasulan, Rute Panglima Besar Jendral 

Sudirman, dan Objek wisata Goa Pindul. Menteri pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif memberikan penghargaan desa wisata terbaik tahun 2012 kepada desa 

Bejiharjo.  

 

3. Desa Wisata Banjarsari, Kulonprogo 

 

Gambar. 3. Desa Wisata Banjarsari, Kulonprogo 

(Sumber Gambar :https://www.majalahtopik.co.id) 
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Desa wisata Banjarsari terletak sekitar 35 km sebelah Barat kota Yogyakarta. 

Desa ini berada di wilayah perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulonprogo. 

Salah satu yang ditawarkan oleh desa ini adalah kondisi alam yang unik, 

segar, asri dan hijau. Selain itu nuansa pedesaan yang masih terasa kental, 

masyarakat desa memiliki kesepakatan untuk menjaga kebudayaan, keasrian 

dan kebersihan desa serta keramahtamahan pada para pengunjung dengan 

sumberdaya alam dan manusianya seperti ini. Desa ini berhasil meraih juara 

kedua Desa Wisata Terbaik di Indonesia 2012. 

 

4. Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul 

 

Gambar. 4. Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul 

(Sumber: marikitadolan.files.wordpress.com) 

Di desa wisata Nglanggeran terdapat Gunung Nglanggeran sebagai obyek 

ekowisata dengan model pengembangan pemberdayaan masyarakat. 

Lokasinya hanya berjarak 22 km dari Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung 

Kidul. Desa wisata ini banyak peninggalan purbakala yang unik dan budaya 

tradisional yang masih kental membuat warga desa itu mampu menarik 

wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk belajar budaya sekaligus 

berekreasi. Ada dua obyek wisata di Desa Nglanggeran, yakni gunung api 

purba dan embung besar.  
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Desa wisata dapat dikatakan sebagai model pariwisata yang cukup unik dan dapat 

dikategorikan sebagai tujuan wisata baru, masih tetap dibutuhkan peran kreatif 

masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisatanya karena desa wisata 

termasuk dalam wisata minat khusus di mana wisatawan dapat mempelajari 

berbagai hal yang telah menjadi budaya masyarakat sekitar desa tersebut. Salah 

satu tujuan wisata di Indonesia adalah provinsi Lampung.  

 

Lampung adalah provinsi yang terletak di bagian paling selatan Pulau Sumatera. 

Lampung resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 1964. 

Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 Kota dan 13 

Kabupaten. Kota yang dimaksud adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro 

dengan luas sekitar 13.659 mi² dan jumlah penduduk sekitar 7,972 juta (2014). 

Beragam jenis tempat wisata ditawarkan oleh provinsi ini sehingga mengundang 

banyak wisatawan dari luar Lampung, tercatat pada data Badan Pusat Statistik 

tahun 2014 jumlah tamu asing pada hotel bintang di lampung tercatat sebesar 

17.090 tamu, sedangkan jumlah tamu asing pada hotel non-bintang di lampung 

sebesar 18.359 tamu.  

 

Salah satu kabupaten yang menawarkan beberapa wisata di propinsi Lampung 

ialah Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan merupakan suatu 

tujuan yang menarik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, 

selain banyak tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, adat istiadat 

masyarakatnya pun sangat kental dengan nilai-nilai historis yang unik untuk 

dipelajari maupun hanya sekedar berkunjung. Pengembangan objek wisata selain 

tempat-tempat yang mengandung sejarah (historis), pengembangan pariwisata 
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terbaru dilakukan dengan menyiapkan potensi-potensi kampung-kampung dan 

desa-desa wisata. 

 

Salah satu tujuan wisata di Kabupaten Lampung Selatan adalah Desa Wisata 

Kunjir yang memiliki luas sekitar 5000 ha dan terdiri dari 4 dusun, 10 RT, dengan 

jumlah kepala keluarga sekitar 600 orang dan jumlah warga keseluruhan yang 

tinggal di desa Kunjir diperkirakan kurang lebih ada 2000 orang. Mayoritas 

masyarakat di sini berasal dari suku Lampung, namun ada beberapa pendatang 

yang berasal dari suku Jawa, Sunda, maupun Jawa Serang (Jaseng).  

 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan Desa 

Wisata adalah peran pemerintah maupun lembaga atau organisasi yang bergerak 

dalam bidang tersebut. Keberadaan Komunitas Jalan Inovasi Sosial (Janis) dalam 

melaksanakan pengembangan pemberdayaan berdasarkan potensi wisata yang 

bertumpu pada Sapta pesona yang memiliki 7 unsur pengembangan dan 

pengelolaan daya tarik wisata di Indonesia yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, 

ramah, dan kenangan maka diharapkan akan mampu meningkatkan wisata, 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Kunjir. Hal ini tentunya 

diperlukan adanya peran serta masyarakat bukan hanya pada waktu sekarang saja, 

akan tetapi tetap berkesinambungan secara terus menerus terutama untuk tetap 

menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar obyek wisata.  

 

Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) merupakan sebuah komunitas sosial 

yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penerapan inovasi sederhana, 

namun tepat guna. Komunitas yang dikelola oleh sejumlah anak muda dan 

memiliki struktur kepengurusan tersendiri ini memfokuskan sasaran dan tujuan 
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dari program-program mereka untuk desa-desa dan pulau-pulau berpotensi yang 

masih kurang perhatian.  

 

Komunitas JANIS memiliki fokus di berbagai bidang inovasi yakni memberikan 

dan membangun bersama inovasi-inovasi yang dapat membantu dan 

mempermudah kehidupan masyarakat di desa dan pulau, yang nantinya bisa 

meningkatkan ekonomi warga di desa tersebut, salah satunya pada bidang 

Pariwisata. Strategi Komunitas Janis dalam rangka memperkenalkan setiap obyek 

wisata yang ada di Indonesia kepada para wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara memang sangat dibutuhkan adanya strategi komunikasi yang efektif 

baik secara internal di antara anggota Janis maupun secara eksternal melalui 

media sosial. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:  

1. Bagaimana peranan Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) dalam 

pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

potensi wisata alam? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Komunitas JANIS dalam 

melaksanakan pemberdayaan berdasarkan potensi wisata alam pada Desa 

Wisata Kunjir? 

3. Apa saja dampak positif dan dampak negatif Komunitas JANIS dalam 

melaksanakan pemberdayaan berdasarkan potensi wisata alam pada Desa 

Wisata Kunjir? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peranan 

Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) dalam pelaksanaa pengembangan 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan potensi wisata alam. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah yaitu : 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi 

sosiologi dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran peneliti 

dan keberhasilan strategi ini dapat diimplementasikan di tempat-tempat 

lain yang serupa permasalahannya. 

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan 

memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 

Sosiologi pada program studi Sosiologi FISIP Universitas Lampung. 

3. Secara Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

mengenai peranan Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) dalam 

pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

potensi wisata alam pada Desa Wisata Kunjir, Lampung Selatan 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang bertemakan tentang Desa Wisata 

sebagai bahan perbandingan guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan 

informasi seputar strategi yang baik dan dalam menentukan buku acuan yang 

tepat. Suatu strategi atau upaya-upaya diperlukan dalam mencapai suatu tujuan 

tertentu. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan dapat 

dinilai dari strategi yang digunakan sebelumnya. 

 

Aset wisata merupakan identitas yang perlu dilestarikan dan diwariskan agar tidak 

hilang, terlebih di tengah modernisasi yang membuat kurangnya kepedulian 

masyarakat tentang lingkungan terutama kekayaan alam yang dimiliki. Penelitian 

mengenai kebudayaan dan wisata, khususnya upaya pelestarian memang menjadi 

kajian yang menarik.  

 

Beberapa peneliti ternyata tertarik untuk mengulas hal-hal yang berkenaan dan 

berwujud pada analisis skripsi. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu 

terkait desa wisata. 
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Tabel. 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Susi Lestari 2009 

Judul Penelitian Pengembangan Desa Wisata Dalam Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hasil Penelitian Salah satu sektor yang di manfaatkan untuk 

memberdayakan masyarakat adalah melalui sektor 

pariwisata. Program pengembangan pariwisata akan 

disinergikan dengan program pemberdayaan masyarkat 

yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan 

kapasitas masyrakat, baik secara individu maupun 

kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan 

terkait dengan peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian dan kesejahteraan. Dengan kaitannya 

dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan 

pariwisata khususnya desa wisata ini bisa dijadikan 

sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan 

masyarakat. Diharapkan dengan adanya 

pengembangan desa wisata yang dilakukan terus 

menerus akan menciptakan suatu masyarkat yang lebih 

maju, mandiri dan sejahtera. 

Kontribusi Pada Penelitian Menjadi referensi bagi penelitian yang dilakukan serta 

membantu proses penyusunan penelitian.  

Perbedaan Penelitian Penelitian ini menjelaskan strategi komunikasi dan 

jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

pengelolaan obyek pariwisata dan kendala yang 

dihadapi dalam kegiatan pengelolaan obyek pariwisata. 

Sedangkan penelitian yang akan disusun peneliti yaitu 

untuk mengembangkan dan menganalisis peranan 

komunitas JANIS pada desa wisata yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu upaya untuk 

memberdayakan masyarakat. 

Persamaan Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada 

pemberdayaan masyarakat desa wisata terkait dengan 

obyek pariwisata. 

 

Peneliti Afuat Amin Wibowo (2010) 

Judul Penelitian Pengembangan desa wisata sebagai model 

pemberdayaan masyarakat desa Brayut, Kecamatan 

Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta.  

Hasil Penelitian Pemberdayaan desa pada awalnya adalah 

diperuntukkan untuk menjaga eksistensi Candi 

Borobudur. Namun, upaya konservasi terhadap candi 

tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari masyarakat 

sekitar. Untuk itu pemberdayaan desa dilakukan 

seiring perkembangan pariwisata di Candi Borobudur 

yang semakin meningkat dengan menjadikan desa 

sebagai desa wisata. 

Kontribusi Pada Penelitian Membantu peneliti dalam memahami proses 

pemberdayaan masyarakat desa wisata.  

Perbedaan Penelitian Penelitian ini menjelaskan tentang. Pengembangan 

desa wisata sebagai model pemberdayaan masyarakat. 
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Sedangkan penelitian yang akan disusun peneliti untuk 

mengembangkan dan menganalisis peranan komunitas 

Janis pada desa wisata yang dapat dijadikan sebagai 

salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat.  

Persamaan  Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada 

pemberdayaan masyarakat desa wisata terkait dengan 

obyek pariwisata. 

 

2.2. Tinjauan Tentang Komunitas 

 

Pengertian komunitas menurut (Sernarno, 2002) adalah sebuah struktur interaksi 

sosial yang terdiri dari berbagai dimensi fungsional yang ditandai dengan adanya 

hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Sedangkan menurut (Wenger, 

2002) komunitas adalah kelompok sosial yang mempunyai habitat lingkungan dan 

ketertarikan yang sama dalam ruang lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup 

yang lainnya. Komunitas adalah sebuah struktur interaksi sosial yang terdiri dari 

berbagai dimensi fungsional yang ditandai dengan adanya hubungan timbal balik 

dan saling menguntungkan. 

 

Dalam ilmu sosial, komunitas memiliki arti sebagai sebuah kelompok dari 

beberapa organisme yang melakukan kegiatan sosial karena memiliki ketertarikan 

dan habitat yang sama. Singkatnya, komunitas juga dapat diartikan sebagai 

kumpulan dari beberapa populasi yang tinggal berkumpul dan hidup bersama 

dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Mengatur aktivitas memerlukan 

organisasi yang diberangkatkan pada kepentingan bersama. Ketika organisasi atau 

komunitas tadi sudah dibentuk, maka ia diasumsikan akan menjadi suatu identitas 

sendiri yang khusus. 
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Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya komunitas, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Adanya suatu interaksi yang lebih besar diantara anggota yang bertempat 

tinggal di satu daerah dengan batas-batas tertentu 

2. Adanya norma sosial manusia didalam masyarakat, diantaranya kebudayaan 

masyarakat sebagai suatu ketergantungan yang normatif, norma 

kemasyarakatan yang historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga 

kemasyarakatan dan organisasi masyarakat. 

3. Adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat yang bersifat 

normatif. Demikian juga norma yang ada dalam masyarakat akan 

memberikan batas-batas kelakuan pada anggotanya dan dapat berfungsi 

sebagai pedoman bagi kelompok untuk menyumbangkan sikap dan 

kebersamaannya dimana mereka berada. 

 

Dapat dikatakan bahwa komunitas adalah sebuah struktur interaksi yang 

menunjukan adanya kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas keanggotannya. Di 

dalam sebuah komunitas pasti terdapat kesamaan yang menandakan antar 

anggotanya. Misalnya: kesamaan profesi, kesamaan tempat tinggal, kesamaan 

kegemaran atau lain sebagainya. Kesamaan-kesamaan tersebut bertujuan agar 

sesama anggota populasi dapat saling membantu satu sama lain dalam 

menghasilkan sesuatu. Sesuatu tersebut adalah tujuan yang sudah disepakati 

sebelumnya.  

 

Dewasa ini banyak sekali komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang 

dibentuk dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan positif yang sebelumnya 
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telah disepakati. Tak hanya di dunia nyata, kekuatan dunia maya pun dapat 

mengumpulkan orang-orang atau populasi untuk membuat sebuah komunitas 

dengan tujuan tertentu. Terlebih dengan berkembangnya komunikasi dalam arti 

luas secara tepat, maka praktis tak ada masyarakat yang tertutup terhadap dunia 

luar. Salah satu akibatnya adalah bahwa ruang jangkauan suatu masyarakat 

semakin luas. Komunitas di bentuk untuk mencapai target atau suatu tujuan yang 

telah disepakati secara bersama. Sehingga komunitas yang dibentuk tetap berada 

pada jalur yang telah ditetapkan guna tujuan dapat tercapai.  

 

2.3. Tinjauan Tentang Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) 

 

Komunitas Jalan Inovasi Sosial atau yang lebih dikenal dengan nama JANIS 

merupakan sebuah komunitas sosial asal Lampung yang bergerak dalam bidang 

pengembangan dan penerapan inovasi sederhana dan tepat guna yang dapat 

langsung diaplikasikan secara nyata ke dalam masyarakat dalam berbagai bidang, 

dengan sasaran khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau 

pulau-pulau yang jarang terjamah.  

 

Komunitas JANIS dalam melakukan berbagai kegiatannya secara langsung telah 

berpartisipasi dalam pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata Kunjir. 

Partisipasi dibagi menjadi 6 bentuk: 

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai 

salah satu titik awal perubahan sosial;  

2. Partispasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), 

mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;  



18 

 

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan;  

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;  

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan;  

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam 

menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan 

sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Komunitas yang dikelola oleh sekelompok anak muda ini resmi berdiri pada 22 

Juli 2015. Dengan jargon “Build The Nation with Innovation”, Komunitas JANIS 

memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan jiwa kreativitas anak 

muda dengan cara berinovasi. Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk 

mempermudah kehidupan masyarakat yg berada di pulau atau daerah yg cukup 

tertinggal. Inovasi yg dimaksud merupakan inovasi sederhana yang sifatnya dapat 

diaplikasikan oleh siapa saja tanpa harus menjadi ahli di bidangnya. Selain 

sifatnya yang sederhana dan aplikatif, hasil dari inovasi tersebut juga diharapkan 

mampu memiliki nilai tepat guna bagi masyarakat yang memang membutuhkan. 

 

Dalam menggerakkan usaha dan tujuannya, program-program JANIS memiliki 

empat fokus utama bidang inovasi, yaitu bidang pariwisata, bidang ekonomi, 

bidang pendidikan, dan bidang lingkungan. Keempat bidang itu diyakini JANIS 

memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup 

masyarakat dan lingkungan, sehingga program-program yang diusung oleh JANIS 

berorientasikan pada empat bidang utama tersebut. 
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Dalam kegiatan aktivitasnya, JANIS telah banyak melakukan terobosan terobosan 

yang sifatnya berguna untuk masyarakat. Sebagai langkah awal, Desa Wisata 

Kunjir menjadi target utama JANIS untuk dikembangkan menjadi salah satu desa 

tujuan wisata yang ada di kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.4. Tinjauan Tentang Pengembangan 

 

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah usaha untuk memajukan suatu 

objek atau hal agar menjadi lebih baik dan mempunyai hasil guna kepentingan 

bersama. Biasanya pengembangan dilakukan secara terencana ubntuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai. Pengembangan masyarakat pada saat ini masih 

menjadi isu yang cukup relevan untuk dibicarakan karena pada dasarnya seiring 

dengan adanya dan semakin menguat kesadaran masyarakat untuk mengambil 

peran secara lebih partisipatif dalam proses pembangunan. 

 

Sedangkan menurut Wuradji (2000) pembangunan masyarakat merupakan proses 

penyadaran masyarkat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan 

berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai 

persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai 

dengan cita-cita yang diharapkan masyarakat bersifat bersama. 

 

Dari beberapa pandangan di atas tersebut dapat di rumuskan bahwa 

pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengann prakarsa sendiri dengan 

mengidentifikasi kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang 

ada untuk kesejahteraannya sendiri. Sehingga dapat menjadikan sebuah kegiatan 

yang mendorong masyarakat bergerak untuk perubahan.  
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2.5. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

 

Menurut Isbandi (2008) Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari upaya 

partisipasi masyarakat. Antara pemberdayaan masyarakat dan partisipasi 

masyarakat adalah suatu kesatuan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat. 

Bahwa akar dari perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipatif dalam 

pembangunan sebuah masyarakat itu secara langsung terkait dengan diskursus 

(wacana) komunitas. Salah satu asumsi dari pendekata partisipatif adalah stau 

komunitas telah mencapai taraf di mana ia berada saat ini, sebenarnya telah 

melalui proses pematangan yang berjalan cukup panjang sehingga hampir setiap 

komunitas telah mengembangkan kearifan lokal sejalan dengan upaya mereka 

mengatasi masalah-masalah yang ada. 

 

Menurut Parsons (1994) yang dikutip dalam buku Suharto, menyatakan konsep 

pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan melalui kegiatan sosial yang 

mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan mandiri sehingga dapat 

memperbaiki kehidupannya lebih baik. 

 

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam 

upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, 

organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua 

aspek kehidupan. Pemberdayaan masayarakat adalah suatu konsep yang mulia 

karena sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Suatu cita yang idealis, 

suatu das sollen. Pemberdayaan masyarakat analogis dengan konsep demokrasi 

dan kesejahteraan sosial serta kedauliatan rakyat. Masyarakat relatif akan menjadi 
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lebih sejahtera, lebih puas karena aspirasi terakomodasi dalam keputusan dan 

kebijakan penguasa maupun lembaga-lembaga yang mewakilinya. 

 

Pemberdayaan diidentikkan sebagai kemampuan individu atau masyarakat untuk 

mengontrol lingkungan dan kehidupannya. Kesadaran dalam diri setiap individu 

untuk lebih maju dan mandiri muncul dengan melihat kemampuan dan potensi 

yang ia miliki yang bisa dipergunakan untuk memajukan kehidupan yang lebih 

baik. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan 

perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan 

program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf 

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

 

Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people 

centered development) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang 

merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi 

pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan 

dirinya.  

 

Dalam skripsi ini, usaha pemberdayaan masyarakat berada pada level komunitas, 

yang mana bahwasannya proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi 

komunitas ini dapat dilakukan melalui beberapa model (pendekatan) intervensi, 

seperti dengan pengembangan masyarakat secara lokal, perencanaan dan 

kebijakan sosial, maupun aksi-aksi sosial. 
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Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat 

terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan 

pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena 

itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap 

lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang 

berorientasi pada manusia (people centered development), yang melandasi 

wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community based resource 

management). 

 

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung 

pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa 

yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya dapat di 

pertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah 

mendirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk 

memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.  

 

Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (community based resources 

management) merupakan stategi pembangunan masyarakat yang memberikan 

peran domain kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses 

pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya 

produktif. 
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2.6. Tinjauan Tentang Desa Wisata 

 

2.6.1. Pengertian Desa Wisata 

Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa obyek wisata adalah 

segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kegiatan wisata biasanya merupakan 

kegiatan yang bisa memberikan respon yang menyenangkan dan dapat 

memberikan kepuasan. 

 

Daya tarik wisata sendiri memiliki definisi sebagai sebuah potensi natural atau 

alamiah, binaan atau rekayasa yang menjadi fokus dalam pengembangan 

pariwisata. Daya tarik ini bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk atraksi wisata 

yang ditawarkan. Salah satu bentuk wisata yang memiliki daya tarik ialah desa 

wisata. Daya tarik dari suatu desa wisata merupakan kombinasi dari kegiatan 

sosial dan budaya masyarakatnya, dimana hal semacam ini tergambar dalam 

sistem adat istiadat, pola kebudayaan, kearifan lokal, kehidupan masyarakat 

pedesaan, serta aktivitas masyarakat desa yang sebagian besar bekerja sebagai 

petani tradisional. 

 

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata 

yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun 

kehidupan budaya masyarakat yang dikelola dan dikemas secara menarik dan 

alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata 

lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap 

untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta 

mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Muliawan, 2008: 57). 
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Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan 

Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja 

dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata, yaitu: 

1. Pendekatan pasar untuk pengembangan desa wisata 

a. Interaksi tidak langsung 

Model pengembangan didikati dengan cara bahwa desa mendapat 

manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan 

yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang 

berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang 

sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.  

b. Interaksi setengah langsung.  

Bentuk-bentuk one day trip yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-

kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan 

kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip 

model ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal 

bersama penduduk. 

c. Interaksi langsung 

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi 

yang dimiliki oleh desa tersebut. 

 

Menurut Priasukmana (2001), pembangunan desa wisata bertujuan untuk: 

a. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan 

pariwisata dengan menyediakan obyek wisata yang alternatif  

b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar 
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c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, 

sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 

desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa 

d. Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian 

yang mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata (ruralisasi) 

e. Menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal 

didesanya serta mengurangi tingkat urbanisasi 

f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan orang 

pribumi.  

g. Memperkokoh persatuan bangsa sehingga bisa mengatasi disintegrasi. 

 

2.6.2. Pengembangan Desa Wisata 

Muliawan (2000) mengemukakan bahwa prinsip pengembangan desa wisata 

adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan 

dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-

prinsip pengelolaan antara lain: 

a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat. 

b. Menguntungkan masyarakat setempat. 

c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan 

masyarakat setempat. 

d. Melibatkan masyarakat setempat. 

e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan. 

 

 

 



26 

 

Komponen-komponen dalam pengembangan desa wisata antara lain: 

a. Atraksi dan kegiatan wisata. Atraksi wisata dapat berupa seni, budaya, 

warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain-lain yang 

merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan ciri khas minat 

wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kegiatan wisata adalah apa 

yang dikerjakan wisatawan atau apa motivasi wisatawan datang ke destinasi 

yaitu keberadaan mereka di sana dalam waktu setengah hari sampai 

berminggu-minggu. 

b. Akomodasi. Akomodasi pada desa wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal 

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

tinggal penduduk. 

c. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan desa 

wisata, lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal. 

d. Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan desa wisata harus 

memiliki fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi. 

e. Infrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan 

desa wisata seperti sistem drainase. 

f. Transportasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu. 

g. Sumber daya lingkungan alam dan sosial budaya. 

h. Masyarakat, dukungan masyarakat sangat besar peranannya seperti menjaga 

kebersihan lingkungan, keamanan, keramahtamahan. 

i. Pasar domestik dan mancanegara, pasar desa wisata dapat berupa pasar wisata 

domestik maupun mancanegara. 
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Ada dua konsep yang penting dalam komponen desa wisata, yaitu akomodasi dan 

atraksi. Akomodasi yang dimaksud adalah sebagian dari tempat tinggal para 

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

tinggal penduduk. Sedangkan atraksi merupakan keseluruhan kehidupan 

keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang 

memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam 

kegiatan, seperti kursus tari, bahasa, pelatihan kerajinan dan hal-hal lain yang 

bersifat spesifik.  

 

Pendekatan perencanaan pengembangan desa wisata yang bisa dilakukan adalah 

community approach atau community based development. Dalam hal ini 

masyarakat lokal yang akan membangun memiliki dan mengelola langsung 

fasilitas wisata serta pelayanannya sehingga dengan demikian masyarakat 

diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi serta mencegah 

urbanisasi. 

 

Tujuan dari adanya pengembangan desa wisata sendiri adalah untuk melestarikan 

suatu kondisi lingkungan dan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal di 

suatu daerah sehingga melalui konsep desa wisata ini dapat menjadi salah satu 

bentuk pariwisata yang ramah lingkungan di masa depan (Yoeti, 2010:78). 

Keberhasilan dalam proses pengembangan suatu desa wisata tidak dapat 

dilepaskan dari adanya campur tangan sebuah lembaga atau institusi lokal yang 

mengelola desa wisata tersebut. Institusi lokal ini yang menjadi perpanjangan 

tangan dari berbagai stakeholder yang terhubung langsung dan tak langsung 
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dengan semua aktivitas pariwisata di Desa Wisata Kunjir sehingga hakikat dari 

keberadaan institusi lokal ini perlu dipahami dengan tepat dan komprehensif. 

 

2.7. Tinjauan Tentang Teori Peranan 

 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan.  

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, 

antara lain: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.  

 

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang 

dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang 

pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan 

harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep 

melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain 

atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial. 
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2.8. Tinjauan Tentang Kelembagaan  

 

Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai 

bidang. Marinda dkk, (1984) mengemukakan Lembaga adalah aturan di dalam 

suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar 

anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat 

bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan 

bersama yang diinginkan.  

 

Menurut North (1991) dalam Arsyad (2010), institusi atau kelembagaan adalah 

aturan – aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk 

interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan– 

aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan 

aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem 

nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (enforcement). Secara bersama-sama 

aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya 

perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan 

(order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) di dalam proses 

pertukaran. Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) kelembagaan 

didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan 

suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.9. Tinjauan Tentang Desa Kunjir 

Dengan mengetahui geografi wisata sebuah tempat, maka hal tersebut dapat 

membantu lebih memahami mengenai lokasi wisata tersebut. Geografi wisata 

adalah cabang dari pada bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang 
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terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik destinasi (objek) 

wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek lain yang mendukung 

kegiatan pariwisata di suatu daerah (wilayah). 

 

Secara geografis, Desa Wisata Kunjir yang memiliki luas sekitar 5000 ha dan 

terdiri dari 4 dusun, 10 RT, dengan jumlah 600 kepala keluarga sekitar dan jumlah 

warga keseluruhan yang tinggal di Desa Wisata Kunjir diperkirakan kurang lebih 

ada 2000 orang. Mayoritas masyarakat yang tinggal dan hidup di Desa Wisata 

Kunjir berasal dari suku Lampung, namun ada juga pendatang-pendatang yang 

berasal dari suku lain, seperti Jawa, Sunda, maupun Jawa Serang (Jaseng).  

 

Desa Wisata Kunjir yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan memiliki 

potensi wisata alam yang sangat menjanjikan, yaitu wisata pantai yang 

mempunyai keindahan tersendiri. Wisata pantai inilah yang menjadi daya tarik 

dan nilai jual utama dari pariwisata Desa Wisata Kunjir. Sektor inilah yang 

berperan dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Wisata Kunjir. Selain 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan dikembangkannya Desa 

Wisata Kunjir oleh masyarakat sekitar dibantu JANIS dan pemerintah setempat 

tentu akan menambah tempat wisata yang ada di Lampung Selatan. Hal ini tentu 

juga akan secara langsung meningkatkan pendapatan Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

2.10. Tinjauan Tentang Kerangka Pemikiran 

Pemberdayaan yang dilakukan komunitas JANIS adalah untuk membangun 

kesadaraan masyarakat akan pentingnya pengembangan Desa Wisata Kunjir, 

Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka pikir dibuat agar 
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mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu 

sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran JANIS dalam 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan potensi alam yang ada di Desa 

Wisata Kunjir, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat JANIS 

selama melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengetahui apa 

dampak dan pengaruh positif serta negatif dari pemberdayaan yang dilakukan 

JANIS di Desa Wisata Kunjir. 

 

Komunitas Janis 

 

Desa Wisata Kunjir 

 

Pemberdayaan Maasyarakat 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

 
 

  

 

Peran JANIS dalam 

memberdayakan Desa 

Wisata Kunjir 

Dampak Positif dan 

Negatif dari 

Pemberdayaan yang 

Dilakukan JANIS di 

Desa Wisata Kunjir. 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat JANIS 

selama Melaksanakan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Faktor Eksternal Faktor Internal 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif, data yang dihasilkan pada umumnya berbentuk penjabaran bahasa, 

kata-kata dan gambar. Data –data tersebut antara lain meliputi hasil wawancara di 

lapangan, gambar-gambar yang sifatnya sebagai dokumentasi pribadi, dan juga 

gambaran mengenai situasi dan kondisi wilayah penelitian berdasarkan 

pengamatan dan pengalaman dari penulis sendiri di Desa Wisata Kunjir, Lampung 

Selatan. Misalnya kondisi atau hubungan JANIS dengan masyarakat Desa Wisata 

Kunjir, pendapat yang berkembang tentang pembinaan Desa Kunjir, proses 

pembinaan JANIS terhadap Desa Wisata Kunjir, serta akibat atau efek yang 

disebabkan oleh JANIS dalam memberdayakan masyarakat dan potensi alam Desa 

Wisata Kunjir, atau tentang bagaimana cara Komunitas JANIS 

mengkomunikasikan kepada wisatawan tentang pengembangan Desa Wisata 

Kunjir. 

 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan 

dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
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dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Data-data yang akan dikumpulkan di lapangan adalah data yang berbentuk kata 

yang berisikan catatan tentang keadaan individu atas masyarakat yang berkaitan 

secara keseluruhan dan memiliki kepentingan dalam skripsi ini. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti akan mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung 

permasalahan secara mendalam mengenai peran Komunitas JANIS dalam 

pembangunan Desa Wisata Kunjir, Lampung Selatan.  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui 

pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh JANIS, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik selama memberdayakan 

dan membina masyarakat serta potensi Desa Wisata Kunjir. Dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Desa Wisata Kunjir ini berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung. Terletak dipinggir pantai pesisir, secara geografis 

berhadapan langsung dengan Teluk Lampung dan tepat berada di kaki gunung 

Rajabasa, desa ini memang layak menyandang predikat sebagai desa wisata 
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karena memiliki beberapa potensi wisata yang wajib menjadi destinasi wisata bagi 

para wisatawan.  

 

3.3 Definisi Konsep 

 

Menurut Singarimbun (1987) definisi konseptual merupakan pemaknaan dari 

konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoprasikan 

konsep tersebut dilapangan. Definisi konsep merupakan batasan terhadap 

masalah-masalah variabel, yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga 

tujuan dan arahnya tidak menyimpang.  

 

Definisi konsep yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Komunitas JANIS sebagai sebuah organisasi yang memiliki fokus utama 

dalam mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi tertentu dengan cara 

memberikan inovasi-inovasi sederhana namun tepat guna yang dapat 

bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, 

khususnya desa-desa yang jarang mendapat perhatian. 

2. Contoh nyata desa-desa mana saja yang telah mendapat bantuan dan 

pembinaan secara langsung dari JANIS. 

3. Pemberdayaan masyarakat desa terhadap Desa Wisata Kunjir serta bagaimana 

peran kesadaran masyarakat akan kekayaan alam atau potensi yang dimiliki 

Desa Wisata Kunjir. 

4. Fakta dan peran yang telah dilakukan JANIS di Desa Wisata Kunjir. 
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3.4 Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana analisis peranan Komunitas JANIS 

dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan potensi alam 

atau desa wisata. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat 

dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Fokus dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Peranan dan kontribusi yang dilakukan Komunitas JANIS dalam 

pengembangan pemberdayaan desa-desa.  

2. Desa-desa mana saja yang telah dibina oleh JANIS. 

3. Program yang JANIS andalkan terhadap pengembangan Desa Wisata Kunjir. 

4. Apakah hal-hal yang dilakukan JANIS sudah sesuai dengan aspek-aspek 

pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Wisata Kunjir. 

 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

 

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (dalam Sudarwan, 2002), agar 

memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu 

dipertimbangkan antara lain:  

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang 

menjadi sasaran atau perhatian penelitian.  

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.  

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan.  
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4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang 

mengetahui kejadian tersebut. Penentuan dan pemilihan informan-informan 

tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut 

a. Dengan mempertimbangkan bahwa para pengurus Komunitas JANIS 

merupakan orang-orang yang berkaitan langsung dan berwenang dengan 

permasalahan yang dikaji penulis. Peneliti akan melakukan pendekatan 

langsung terhadap para pengurus Komunitas JANIS dengan cara 

melakukan wawancara dan dialog langsung terhadap beberapa pengurus 

dalam Komunitas JANIS. 

b. Dengan mempertimbangkan bahwa aparat Desa Wisata Kunjir 

merupakan pihak yang berkaitan langsung dan berwenang dengan 

permasalahan yang dikaji penulis. Peneliti akan melakukan pendekatan 

dan kunjungan ke Desa Wisata Kunjir dan melakukan wawancara dan 

dialog langsung terhadap Kepala Desa dan Aparatur Desa Wisata Kunjir. 

c. Dengan mempertimbangkan bahwa diperlukan fakta yang didapat tidak 

hanya dari sudut pandang Komunitas JANIS dan aparatur Desa Wisata 

Kunjir saja, melainkan perlu sudut pandang dari wisatawan selaku pihak 

yang mengunjungi dan menikmati keadaan Desa Wisata Kunjir, peneliti 

melakukan wawancara terhadap turis atau wisatawan yang berkunjung ke 

Desa Wisata Kunjir. 

 

Berdasarkan pada pertimbangan yang disebutkan diatas, maka peneliti membagi 

informan dalam penelitian ini menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Pengurus Komunitas JANIS Lampung 

2. Kepala Desa Wisata Kunjir 
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3. Masyarakat Desa Wisata Kunjir 

 

Keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 20 (dua puluh) orang.  

1. Pengurus Komunitas JANIS 

Informan Komunitas JANIS pada penelitian ini berjumlah enam orang yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua divisi beserta beberapa anggota. 

a. Informan I 

Informan A bernama Rizky Kurnia Wijaya. Ia berusia 24 tahun daan saat ini 

tinggal di Tanjung Karang Timur sekaligus menjabat sebagai Founder 

Komunitas JANIS.  

 

b. Informan II 

Informan B bernama Cinda Marsya Diandara. Saat ini ia berusia 22 tahun. Ia 

menjabat sebagai Sekretaris Jalan Inovasi Sosial (JANIS). Informan B 

beralamat tempat tinggal di Rajabasa, Bandar Lampung. 

 

c. Informan III 

Informan C bernama Gilang Jaka. Saat ini ia berusia 25 tahun. Sebagai Ketua 

Divisi IT and Creative Jalan Inovasi Sosial (Janis), ia bertempat tinggal di 

Rajabasa, Bandar Lampung. 

 

d. Informan IV 

Informan F bernama Anggino Saputra. Saat ini ia berusia 23 tahun. Sebagai 

Anggota Jalan Inovasi Sosial (Janis), ia bertempat tinggal di Kemiling Bandar 

Lampung. 
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e. Informan V 

Informan E bernama Veranetta Pertiwi. Saat ini ia berusia 22 tahun. Sebagai 

Bendahara Jalan Inovasi Sosial (Janis), ia bertempat tinggal di Rajabasa, 

Bandar Lampung. 

 

f. Informan VI 

Informan D bernama Reinaldy Aulia K. Saat ini ia berusia 23 tahun. Sebagai 

Kepala Divisi Inovasi Jalan Inovasi Sosial (JANIS), ia bertempat tinggal di 

Bandar Lampung. 

 

2. Informan Aparatur Desa Wisata Kunjir 

a. Informan I 

Informan I bernama Abdul Rohim. Pria lulusan SMA yang berusia 38 tahun 

ini menjabat sebagai Kepala Desa Wisata Kunjir dan bertempat tinggal di 

Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Peneliti memilih Bapak 

Abdul Rohim sebagai Informan karena Kepala Desa merupakan komando 

tertinggi di Desa dan dapat merangkul semua lapisan masyarakat serta 

sekaligus mewakili masyarakat yang ada di Desa Wisata Kunjir. 

 

b. Informan II 

Informan II bernama Erlangga. Penduduk asli Kunjir berusia 26 tahun ini 

sangat termotivasi untuk memajukan desanya yang memiliki banyak potensi 

wisata alam. Sekarang pemuda yang tinggal di Desa Kunjir ini menjadi Ketua 

Kelompok Kepemudaan Desa Wisata Kunjir yang berperan dalam 

pengembangan Desa Wisata Kunjir. 
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c. Informan III 

Informan III bernama Muhidin berusia 26 tahun yang sangat termotivasi 

untuk memajukan desanya yang memiliki banyak potensi wisata alam. 

Sekarang pemuda yang tinggal di Desa Kunjir ini menjadi Ketua Pemuda 

Dusun I Desa Wisata Kunjir yang berperan dalam pengembangan dan 

pemberdayaan Desa Wisata Kunjir. 

d. Informan IV 

Informan IV bernama Ilham. Pria berusia 44 tahun yang merupakan 

penduduk asli Kunjir ini sangat termotivasi untuk memajukan desanya yang 

memiliki banyak potensi wisata alam. Sekarang pemuda yang tinggal di Desa 

Kunjir ini menjadi tokoh masyarakat yang disegani di Desa Wisata Kunjir. 

e. Informan V 

Informan V bernama Azhari. Pria berusia 33 tahun yang merupakan 

penduduk asli Kunjir ini sangat termotivasi untuk memajukan desanya yang 

memiliki banyak potensi wisata alam. Sekarang pemuda yang tinggal di Desa 

Kunjir ini menjadi tokoh masyarakat yang juga disegani di Desa Wisata 

Kunjir. 

 

3. Informan Wisatawan Desa Wisata Kunjir 

a. Informan I 

Informan 1 adalah pria dengan inisial nama AK, usia 27 tahun, wiraswasta. 

Informan 1 datang berkunjung ke Desa Wisata Kunjir tidak sendirian 

melainkan bersama teman-temannya dalam rangka menikmati liburan. 
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b. Informan II 

Informan 2 adalah pria dengan inisial nama KF, usia 28 tahun, karyawan 

swasta. Informan 2 juga datang berkunjung ke Desa Wisata Kunjir bersama 

dengan rombongan Informan 1 dalam rangka menikmati liburan. 

c. Informan III 

Informan 3 adalah wanita dengan inisial nama M, usia 24 tahun, mahasiswi. 

Informan 3 datang berkunjung ke Desa Wisata Kunjir bersama dengan 

keluarga dalam rangka menikmati liburan dan waktu luang. 

d. Informan IV 

Informan 4 adalah pria dengan inisial nama MA, usia 25 tahun, karyawan 

swasta. Informan 4 datang berkunjung ke Desa Wisata Kunjir dalam rangka 

menikmati waktu liburan dan luangnya bersama teman-teman. 

e. Informan V 

Informan 5 adalah wanita dengan inisial nama ER, usia 22 tahun, mahasiswi. 

Informan 5 datang berkunjung ke Desa Wisata Kunjir dalam rangka 

menikmati waktu liburan. 

 

3.6 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara 

menggali dan mengumpulkan informasi dari informan-informan yang telah 

disebutkan di atas yang dianggap mengetahui peran Komunitas JANIS dalam 
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pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta potensi alam Desa 

Wisata Kunjir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi literatur (buku, koran, 

majalah, artikel, dan lain-lain), dan internet yang berhubungan dengan peran 

JANIS dalam pemberdayaan masyarakat dan potensi alam Desa Wisata 

Kunjir. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab yang relevan dengan tujuan penelitian 

langsung kepada informan yang dianggap sesuai dengan masalah yang 

dibahas. Wawancara dalam penulisan skripsi ini dilakukan kepada total 

beberapa informan yang telah sebutkan di atas yang dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu Pengurus Komunitas JANIS, Aparatur dan Masyarakat Desa 

Wisata Kunjir, serta Wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kunjir.  

 

3.8 Teknik Analisa Data 

 

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan bersifat kualitatif yaitu data yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan tentang peran JANIS dalam 

pemberdayaan masyarakat dan potensi alam Desa Wisata Kunjir, peneliti 

harus lebih dulu mengkaji kelayakan data tersebut dengan memilih data mana 

yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian setelah dipilih 

data-data yang muncul dari lapangan tersebut disederhanakan dan 

ditransformasikan menjadi data yang layak. 

2. Penyajian Data (Display) 

Dalam hal ini peneliti akan berusaha menyajikan data hasil studi kepustakaan 

dan wawancara dari narasumber dan kemudian menyusunnya menjadi satu 

kesatuan informasi terkait peran JANIS dalam pemberdayaan masyarakat dan 

potensi alam Desa Wisata Kunjir. Penyajian data dibatasi dengan sekumpulan 

informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasikan. 

3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 

Di akhir tulisan, penulis akan menarik kesimpulan terkait peran JANIS dalam 

pemberdayaan masyarakat dan potensi alam Desa Wisata Kunjir. Kesimpulan 

diambil dari data yang muncul selama penelitian berlangsung dan telah diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1. Sekilas Sejarah Desa Wisata Kunjir 

 

Desa Wisata Kunjir pada awalnya adalah hutan belantara yang tidak berpenghuni. 

Kedatangan beberapa orang bangsawan dari Pelabuhan Skala Bekhak Kekhui 

yang terdampar di daerah desa tersebut mengawali keberadaan peradaban manusia 

di Desa Wisata Kunjir. 

 

Dengan kedatangan bangsawan-bangsawan tersebut, perlahan wilayah tersebut 

ramai didatangi masyarakat. Sehingga terbentuklah beberapa pekon yang 

kemudian menjadi awal dari terbentuknya Desa Kunjir. Sekitar tahun 1900, cikal 

bakal Desa Kunjir mulai terbentuk. Desa Kunjir telah dipimpin oleh sebelas 

kepala desa secara bergantian. 

1. Abu Bakar    1904 s/d 1933 

2. Karya Paksi Marga   1933 s/d 1940 

3. H. Ya’kup    1940 s/d 1945 

4. H. Ibrahim    1945 s/d 1950 

5. Musa Yunus    1979 s/d 1988 

6. Ismail Antoni, Kr   1988 s/d 1991 

7. H.M. Zubir Hs   1991 s/d 1997 

8. Baharoni, SH    1997 s/d 2007 
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9. Rapik Udin    2007 s/d 2014 

10. Abdul Rohim   2015 s/d Sekarang 

 

4.2. Keadaan Geografis 

 

Desa Wisata Kunjir yang memiliki luas sekitar 5000 ha dan terdiri dari 4 dusun, 

10 RT, dengan jumlah 600 kepala keluarga sekitar dan jumlah warga keseluruhan 

yang tinggal di Desa Wisata Kunjir diperkirakan kurang lebih ada 2000 orang. 

Mayoritas masyarakat yang tinggal dan hidup di Desa Wisata Kunjir berasal dari 

suku Lampung, namun ada juga pendatang-pendatang yang berasal dari suku lain, 

seperti Jawa, Sunda, maupun Jawa Serang (Jaseng).  

 

Desa Wisata Kunjir ini berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung. Terletak dipinggir pantai pesisir, secara geografis 

berhadapan langsung dengan Teluk Lampung dan tepat berada di kaki gunung 

Rajabasa, desa ini memang layak menyandang predikat sebagai desa wisata 

karena memiliki beberapa potensi wisata yang wajib menjadi destinasi wisata bagi 

para wisatawan.  

 

Dari ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, perjalanan menuju desa 

ini dapat ditempuh dengan total waktu kurang lebih total empat jam dengan jarak 

tempuh sekitar 83 kilometer. Sementara jika menempuh perjalanan dari ibukota 

Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda, memerlukan waktu sekitar tiga puluh 

menit dengan menyusuri daerah pesisir di sepanjang Gunung Rajabasa dengan 

jarak tempuh sekitar 23 kilometer. Apabila mencapai Desa Wisata Kunjir dari 
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Kota Metro, menempuh waktu kurang lebih lima jam dengan jarak tempuh 128 

kilometer.  

 

Mayoritas masyarakat Desa Kunjir berprofesi sebagai petani dan nelayan yang 

tentunya masyarakat kunjir menggantungkan kehidupannya dari kekayaan laut 

yang ada di desa mereka. Desa ini dikelilingi dengan banyaknya sungai yang 

mengalir karena Desa Kunjir berlokasi di kaki Gunung Rajabasa. Ada beberapa 

sugai di antaranya adalah Sungai Way Kemuning, Sungai Way Belimbing, Sungai 

Way Kebayan, dan Sungai Way Limau. Keberadaan sungai-sungai yang berada di 

sekitar wilayah Desa Wisata Kunjir membuat desa tersebut terbebas dari 

permasalahan air bersih yang biasanya terjadi pada desa yang berlokasi di daerah 

pesisir.  

 

Masyarakat Desa Wisata Kunjir banyak membuat saluran air dengan 

menggunakan selang untuk mengalirkan air bersih yang bersumber langsung dari 

hulu sungai yang ada di Gunung Rajabasa menuju rumah-rumah warga desa. 

Yang menjadi kelemahan dari letak geografis Desa Wisata Kunjir adalah 

keberadaannya yang agak jauh dari berbagai fasilitas umum seperti ATM, 

minimarket, atau bank. Desa Wisata Kunjir dengan ATM misalnya memakan 

jarak sekitar tiga belas kilometer. Begitu juga dengan minimarket atau bank 

terdekat yang berlokasi sekitar dua belas hingga tiga belas kilometer dari Desa 

Kunjir. 
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4.3. Potensi Desa Wisata Kunjir 

 

Dalam bidang pariwisata, ditunjang dari lokasi geografis desa yang memang 

mendukung, Desa Wisata Kunjir memang menawarkan keindahan alam yang luar 

biasa. Desa ini memiliki banyak sekali potensi wisata yang mumpuni untuk 

dikembangkan dan diberdayakan. Keadaan desa yang berada di bawah kaki 

Gunung Rajabasa membuat panorama desa dikelilingi dengan alam pegunungan 

dan persawahan yang hijau dan amat memanjakan mata. Selain panorama 

pegunungan yang indah, desa ini juga memiliki banyak sekali tujuan wisata 

seperti Gunung Rajabasa, Air Terjun Way Secakhah, Sumber Air Panas, Pantai 

Serambi Krakatau, Pantai Wat Wat Gawoh, Pantai Mias, Pantai Jandong, Pantai 

Mutiara, Pantai Batu Gunung, Batu Lapis, Pulau Mengkudu, dan Pulau Sebuku. 

 

Wisata pantai inilah yang menjadi daya tarik dan nilai jual utama dari pariwisata 

Desa Wisata Kunjir. Sektor inilah yang berperan dalam meningkatkan 

perekonomian warga Desa Wisata Kunjir. Selain untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat, dengan dikembangkannya Desa Wisata Kunjir oleh 

masyarakat sekitar dibantu JANIS dan pemerintah setempat tentu akan menambah 

tempat wisata yang ada di Lampung Selatan. Hal ini tentu juga akan secara 

langsung meningkatkan pendapatan Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Banyaknya destinasi wisata yang berhubungan dengan pantai membuat Desa ini 

juga memiliki panorama laut yang memukau dan alami. Pemandangan di pantai-

pantai yang ada di Desa Kunjir juga cukup indah, para wisatawan dapat melihat 

langsung kondisi Kepulauan Krakatau dari objek wisata pantai-pantai yang ada.  
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Selain panorama pantai, Desa Wisata Kunjir juga dapat digunakan untuk kegiatan 

wisata bahari (snorkeling). Pasir pantai yang bersih ditambah dengan pantai yang 

jernih dan dangkal menjadi lokasi yang cukup menarik untuk menyelam dan 

melihat bebatuan karang bawah air. Belum banyak wisatawan yang menyadari 

tentang wisata bawah laut Desa Wisata Kunjir yang ternyata menyimpan banyak 

keindahan bawah laut yang berbeda. Para wisatawan yang berkunjung dan ingin 

mencoba snorkeling juga tidak perlu repot-repot membawa perlengkapan 

snorkeling karena masyarakat menyediakan penyewaan alat alat snorkeling 

ditambah guide atau arahan dari masyarakat asli Desa Wisata Kunjir dengan harga 

yang relatif murah. 

 

Masih banyak lagi tempat destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Kunjir antara 

lain ada Pulau Mengkudu ataupun Bebatuan Batu Lapis yang meurut penuturan 

informan wisatawan, menjadi tempat wisata yang cukup diincar oleh para 

wisatawan. Pulau Mengkudu dan Batu Lapis juga menjadi salah satu dari sekian 

target pengembangan wisata Komunitas JANIS. Untuk mencapai dua lokasi 

wisata tersebut kita bisa menyebrang menggunakan perahu dari Desa Wisata 

Kunjir yang disediakan warga desa dengan tarif yang amat terjangkau.  

 

Tak hanya menyediakan keberagaman destinasi wisata, Desa Wisata Kunjir juga 

memperhatikan fasilitas untuk para wisatawan yang datang ke desa ini. Terbukti. 

Desa Kunjir telah mengembangkan kebutuhan akomodasi dan berusaha 

meningkatkan kenyamanan para wisatawan yang datang berkunjung.  
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Wisatawan yang datang berkunjung dapat memanfaatkan transportasi ojek warga 

desa untuk berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, Desa Wisata 

Kunjir juga mulai mengembangkan fasilitas penginapan seperti resort atau 

homestay yang dikelola oleh warga Desa Wisata Kunjir. Jika wisatawan 

menginginkan penginapan dengan harga lebih terjangkau, wisatawan dapat 

memilih untuk bermalam di rumah-rumah warga yang sudah didesign sedemikian 

rupa menjadi penginapan para wisatawan. Tentunya dengan harga yang lebih 

terjangkau daripada resort atau homestay. Tak hanya tempat bermalam dan 

transportasi, warga Desa Wisata Kunjir juga menyediakan makanan-makanan 

yang dapat dinikmati oleh para wisatawan dengan harga yang juga terjangkau.  

 

Desa Kunjir memiliki paket wisata yang ditawarkan kepada para wisatawan 

dengan dengan harga sebesar dua ratus ribu rupiah. Dalam paket wisata tersebut, 

wisatawan akan mendapat berbagai fasilitas seperti: 

a. menginap di home stay / penginapan selama satu malam 

b. mendapatkan konsumsi selama tiga kali sehari 

c. mengunjungi air terjun dan objek wisata pesisir 

d. berwisata ke Pulau Mengkudu dan Batu Lapis menggunakan kapal warga 

e. ramah tamah dengan warga dan hiburan rakyat pada malam hari 

f. dibantu dan dipandu oleh satu orang tour guide (pemandu wisata) 

 

4.4. Gambaran Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) 

 

Komunitas Jalan Inovasi Sosial atau yang lebih dikenal dengan nama JANIS 

merupakan sebuah komunitas sosial asal Lampung yang bergerak dalam bidang 

pengembangan dan penerapan inovasi sederhana dan tepat guna yang dapat 
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langsung diaplikasikan secara nyata ke dalam masyarakat dalam berbagai bidang, 

dengan sasaran khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau 

pulau-pulau yang jarang terjamah.  

 

Komunitas yang dikelola oleh sekelompok anak muda ini resmi berdiri pada 22 

Juli 2015. Dengan jargon “Build The Nation with Innovation”, JANIS memiliki 

tujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan jiwa kreativitas anak muda 

dengan cara berinovasi. Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah 

kehidupan masyarakat yg berada di pulau atau daerah yg cukup tertinggal. Inovasi 

yg dimaksud merupakan inovasi sederhana yang sifatnya dapat diaplikasikan oleh 

siapa saja tanpa harus menjadi ahli di bidangnya. Selain sifatnya yang sederhana 

dan aplikatif, hasil dari inovasi tersebut juga diharapkan mampu memiliki nilai 

tepat guna bagi masyarakat yang memang membutuhkan. 

 

Dalam menggerakkan usaha dan tujuannya, program-program Komunitas JANIS 

memiliki empat fokus utama bidang inovasi, yaitu bidang pariwisata, bidang 

ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang lingkungan. Keempat bidang itu diyakini 

JANIS memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup 

masyarakat dan lingkungan, sehingga program-program yang diusung oleh JANIS 

berorientasikan pada empat bidang utama tersebut. 

 

Inovasi yang di buat oleh JANIS di antaranya adalah Pembuatan Eco- Brick, Eco- 

Trashbin dan Eco- Sign. Dimana eco-brick yang terdapat di Desa Kunjir dibuat 

menjadi sebuah gapura selamat datang. Eco-Trashbin dijadikan sebagai tempat 

pembuangan sampah, dan selanjutnya Eco-Sign digunakan sebagai penunjuk 

Lokasi atau Peta Desa Wisata Kunjir. 
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Dalam kegiatan aktivitasnya, JANIS telah banyak melakukan terobosan terobosan 

yang sifatnya berguna untuk masyarakat. Sebagai langkah awal, Desa Wisata 

Kunjir menjadi target utama JANIS untuk dikembangkan menjadi salah satu desa 

tujuan wisata yang ada di kabupaten Lampung Selatan. 

 

Komunitas Janis mempunyai visi “Terwujudnya pembangunan Indonesia yang 

madani melalui inovasi” dan misi sebagai berikut: 

a. Mewujudkan organisasi yang solid, andal, proaktif, dan inovatif untuk 

mewujudkan pembangunan bangsa.  

b. Membentuk karakter pemuda pemudi yang cerdas, inovatif, serta bijak dalam 

menghadapi tantangan zaman. 

c. Mengoptimalkan potensi sumberdaya alam secara lestari dengan diimbangi 

tingkat pengetahuan yang memadai. 

d. Mendorong dan menumbuhkembangkan masyarakat yang mandiri, peduli, 

dan kreatif dalam pembangunan yang berkelanjutan. 

e. Menjadikan wadah untuk memfasilitasi aspirasi maupun inovasi yang tepat 

guna. 

 

4.5. Nilai-nilai Komunitas JANIS 

 

Dalam menjalankan tombak kepengurusan komunitasnya, Komunitas JANIS 

memiliki nilai-nilai yang senantiasa dijunjung oleh tiap anggota dan menjadi 

pegangan atau alas wajib dari tiap program-program yang mereka usung, antara 

lain: 
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a. Partisipasi 

Nilai ini bermaksud untuk melibatkan dan merekatkan orang-orang yang tak 

hanya memiliki potensi namun juga memiliki niat dan keinginan dalam 

proses pengembangan Komunitas JANIS. 

b. Inovasi 

Keberadaan nilai ini diharapkan merefleksikan Komunitas JANIS yang selalu 

memberikan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menjawab 

permasalahan dan tantangan zaman. 

c. Sosial 

Nilai sosial mencerminkan keaktifan bekerjasama tiap anggota Komunitas 

JANIS dengan semua lapisan masyarakat demi terwujudnya visi dan misi 

Komunitas JANIS. 

d. Sukarela 

Dengan adanya nilai ini, kesukarelaan menjadi dengan dasar kerelawanan tiap 

anggota Komunitas JANIS dalam bekerja dan mengabdi yang berazaskan 

Ketuhanan YME dan Pancasila. 

e. Pengembangan 

Nilai ini memaksudkan para anggota Komunitas JANIS untuk senantiasa 

melasanakan pembangunan untuk masyarakat dan lingkungan dengan 

program-program yang sifatnya solutif dan berkelanjutan. 
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4.6. Azas-Azas Komunitas JANIS 

 

Dalam menjalankan tombak kepengurusan komunitasnya, Komunitas JANIS juga 

memiliki azas-azas yang senantiasa dijunjung oleh tiap anggota dan menjadi 

pedoman atau alas wajib dari tiap program-program yang mereka usung, antara 

lain: 

a. Azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Segala usaha dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Komunitas JANIS 

berdasarkan dan dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

b. Azas manfaat dan akuntabilitas 

Semua program kerja Komunitas JANIS harus dapat memberikan manfaat 

luas dan juga dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya bagi anggota JANIS 

dan masyarakat pada umumnya. 

c. Azas kebenaran dan kekeluargaan 

Bahwa upaya mencapai cita-cita dan aspirasi pemuda harus merupakan usaha 

bersama dari Komunitas JANIS yang tiap anggota jiwai dengan semangat 

kebersamaan dan kebenaran. 

d. Azas demokrasi 

Dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

program kerja, usaha penyelesaian yang dilakukan Komunitas JANIS sedapat 

mungkin menempuh dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. 
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e. Azas ilmu pengetahuan dan teknologi  

Pelaksanaan program kerja Komunitas JANIS hendaknya dapat mendukung 

peningkatan penguasaan iptek tak hanya di kalangan anggota JANIS namun 

juga untuk masyarakat pada umumnya.  

 

4.7. Struktur Organisasi 

 

Kepengurusan Komunitas JANIS dibagi menjadi empat, yaitu Pengurus Inti, 

Bidang Internal, Bidang Eksternal, dan Bidang Inovasi. Masing-masing bidang 

memiliki sub-bidangnya tersendiri. Total terdiri dari 13 (tiga belas) orang 

I. Pengurus Inti 

a. Ketua Umum    :  Reinaldy Aulia 

b. Wakil Ketua Umum  :  Veranetta Pertiwi 

c. Sekretaris Umum   :  Cinda Marsya 

d. Bendahara    :  Rizkia 

II. Bidang Internal 

a. Kepala Bidang Internal  :  Dedi Febriandi 

b. Koordinator HRD   :  Kevin Aditya 

c. Kesekretariatan   :  Nadia Fitri 

III. Bidang Ekternal 

a. Ketua Bidang Eksternal  : Ardika 

b. Koordinator Humas  :  Kris Sivam 

c. Koordinator IT    :  Inggit  
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IV. Bidang Inovasi 

a. Kepala Bidang Inovasi  :  Ari Andila 

b. Koordinator Ekonomi  : Nia Arnila 

c. Koordinator Pendidikan  : Shinta Puspita 

d. Koordinator Sosial   :  Siti Khodijah 

 

4.8. Program Kerja Komunitas Janis 

 

Program kerja Janis antara lain adalah mengembangkan potensi inovatif dan 

kreatif anggota yang sesuai dengan fungsi dan tujuan JANIS, berperan aktif dalam 

kegiatan kemasyarakatan. Serta berperan aktif dalam pengembangan masyarakat 

dan lingkungan. 
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VI.  PENUTUP 

 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan wawancara dengan para informan, komunitas JANIS maka dapat 

diambil kesimpulan peranan Komunitas Jalan Inovasi Sosial (JANIS) dalam 

pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Kunjir 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan potensi wisata 

alam adalah sebagai berikut: 

1. Komunitas JANIS telah melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan 

Desa Wisata di antaranya dengan meresmikan Desa Wisata Kunjir sebagai 

Desa Wisata. Selain itu juga Komunitas JANIS senantiasa membantu 

mengembangkan potensi wisata alam yang dimiliki oleh Desa Wisata Kunjir 

yang selama ini belum termaksimalkan dengan baik. Dengan ditingkatkannya 

potensi wisata alam Desa Wisata Kunjir, maka akan meningkatkan taraf 

perekonomian warga Desa Wisata Kunjir sendiri. Sasaran Komunitas JANIS 

dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata Kunjir 

itu sendiri adalah untuk membentuk pola pikir masyarakat Desa Wisata 

Kunjir yang senantiasa berinovasi dan menelurkan ide-ide kreatif. 

2. Komunitas JANIS telah berperan banyak dalam pengembangan dan 

pemberdayaan Desa Wisata Kunjir, di antara lain mengadakan grand bazaar 



88 

 

yang menjual barang-barang berkualitas namun dengan harga terjangkau, 

selain itu juga Komunitas JANIS menggerakkan berbagai aktivitas dan 

kegiatan seperti pembentukan kelompok sadar usaha, mengadakan berbagai 

workshop-workshop yang sifatnya melatih dan berbagi ilmu pengalaman ke 

masyarakat Desa Wisata Kunjir. 

 

6.2. Saran 

 

Sesuai dengan kesimpulan hasil maka peneliti akan memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu adanya upaya secara terencana dan berkelanjutan guna pengembangan 

sumberdaya manusia masyarakat Desa Wisata Kunjir melalui pelatihan, 

penyuluhan, pendidikan dan pemberdayaan agar meningkatnya fungsi dan 

peran serta keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan Desa Wisata 

Kunjir. 

2. Perlu adanya pembentukan ulang anggota pokdarwis di Desa Kunjir oleh 

JANIS dan di setujui oleh pemerintah setempat sesuai dengan 7 unsur sapta 

pesona (Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenanga) agar 

terwujudnya desa wisata yang efektif dan inovatif 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu mendukung program 

kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wisata Kunjir dengan membantu 

mengeskplor atau mempromosikan Desa Wisata Kunji melalui media 

eletronik. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung, perlu memperhatikan 

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Desa Wisata Kunjir yang 
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berguna dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki fungsi, 

peran yang baik melalui adanya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. 
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