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ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN DESA WISATA KAYANGAN KECAMATAN JOGOROGO 

KABUPATEN NGAWI 

 

Abstrak 

Pariwisata di Kayangan merupakan wisata baru yang cukup unggul sekaligus 

berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, namun tingkat partisipasi masyarakat 

terhadap pariwisata ini tergolong rendah. Rendahnya tingkat partisipasi dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian dengan  survey yang 

memanfaatkan kuesioner sebagai instrumen. Metode pengambilan data 

Nonprobability Sampling dengan teknik Purposive Sampling. pengolahan data 

kuesioner menggunakan skoring dan tabulasi, sementara data wawancara dengan 

reduksi data, deskripsi dan verifikasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis spasial interaksi keruangan. Bentuk partisipasi masyarakat 

terdapat empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati 

hasil, dan tahap evaluasi. Hasil penelitian diperoleh tingkat partisipasi masyarakat di 

Desa Wisata Kayangan termasuk pada kategori rendah (Nonpartiscipation), yakni 

sebesar 40 persen. Rendahya partisipasi masyarakat ini terjadi pada tahap 

perencanaan dan evaluasi, karena masyarakat desa kurang berpartisipasi secara aktif. 

Pengaruh aktor penggerak adalah faktor eksternal yang signifikan mempengaruhi 

tingkat partisipasi masyarakat. Dampak pembangunan Desa Wisata Kayangan 

terhadap masyarakat berdasarkan hasil survey khususnya pada tahap menikmati hasil, 

lebih dari 70% masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan Desa Wisata 

Kayangan. Bidang ekonomi di desa wisata kayangan menjadi salah satu bidang yang 

terdampak secara signifikan, karena masyarakat desa yang mayoritasnya bekerja 

sebagai petani dapat memperoleh penghasilan lebih dengan aktif bekerja di area 

wisata serta dapat menjual hasil olahannya sendiri tanpa harus pergi jauh ke luar desa. 

Kata Kunci: dampak, faktor eksternal, faktor internal, partisipasi masyarakat. 

 

Abstract 

Tourism in Kayangan is a new tourism that is quite superior and has the potential to 

increase regional income, but the level of community participation in this tourism is 

relatively low. The low level of participation is influenced by internal and external 

factors. The research method is a survey that uses a questionnaire as an instrument. 

Nonprobability Sampling data collection method with purposive sampling technique. 

questionnaire data processing using scoring and tabulation, while interview data with 

data reduction, description and data verification. The analysis used is descriptive 

analysis and spatial analysis of spatial interactions. There are four forms of 

community participation, namely the planning stage, the implementation stage, the 
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enjoying the results stage, and the evaluation stage. The results showed that the level 

of community participation in Kayangan Tourism Village was included in the low 

category (Nonpartiscipation), which was 40 percent. This low community 

participation occurred at the planning and evaluation stages, because the village 

community did not participate actively. The influence of the driving actors is a 

significant external factor affecting the level of community participation. The impact 

of the development of the Kayangan Tourism Village on the community based on the 

survey results, especially at the stage of enjoying the results, more than 70% of the 

community felt the positive impact of the development of the Kayangan Tourism 

Village. The economic sector in the heavenly tourism village is one of the areas that 

is significantly affected, because the village community, the majority of whom work 

as farmers, can earn more income by actively working in tourist areas and can sell 

their own processed products without having to go far outside the village. 

 

Keywords: impact, external factors, internal factors, community participation. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas utama dalam 

pembangunan di Indonesia. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, upaya pengembangan sektor pariwisata utamanya ditujukan untuk 

perkembangan ekonomi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal 

tersebut dibuktikan melalui sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap 

pendapatan nasional serta berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Industri 

pariwisata yang berkembang di suatu wilayah dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) secara signifikan (Dhalyana dan Adiwibowo 2013). Berdasarkan 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten 

Ngawi Tahun 2010 – 2030 terdiri atas: kawasan pariwisata budaya, kawasan 

pariwisata alam dan kawasan pariwisata buatan. Pembangunan dan pengembangan 

pariwisata pastinya akan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah 

proses aktif, inisiatif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat itu sendiri untuk 

berperan dalam suatu kegiatan (Cohen dan Uphoff, 1979). Bentuk kegiatan 

partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tahap 
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perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi yang melibatkan 

masyarakat sekitar.  

Desa Wisata Kayangan adalah suatu program yang dipelopori masyarakat 

setempat yaitu Danang Kurniadi pada Januari 2019 yang bekerjasama dengan BUM 

DESA, masyarakat, dan pemerintah desa untuk membuat program wisata buatan 

bertajuk “Wisata Kayangan”. Hal ini berawal karena melihat potensi alam desa 

yang kaya, mulai dari area persawahan yang luas, aliran sungai yang deras, hingga 

sumber air yang jernih dengan debit yang melimpah. Adanya kerjasama dari 

masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah desa maka Desa Wisata Kayangan 

yang bertema wisata alam dan petualangan mulai beroperasi tanggal 6 Juni 2019 

dan diresmikan oleh Bupati Ngawi tanggal 5 Desember 2019.  Fasilitas yang 

ditawarkan berupa outbond diantaranya : flying fox dengan double track pertama di 

Ngawi sepanjang 200 m dibuat di atas area persawahan yang indah, sleeping net, 

hammock susun, high swing/ayunan, All Terrain Vehicle (ATV) mini, sepeda MTB, 

river turbing dengan memanfaatkan kekayaan alam berupa sungai dengan panjang 

lintasan mencapai 500 m, kolam renang (masih dalam proses pengerjaan). 

 Pariwisata di Kayangan merupakan salah satu wisata baru yang cukup 

unggul dan sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, namun tingkat 

partisipasi masyarakat terhadap pariwisata ini tergolong rendah. Rendahnya tingkat 

partisipasi ini yang menjadi latar belakang penelitian dilakukan. Masyarakat banyak 

berpartisipasi aktif dalam mendukung kemajuan Desa Wisata Kayangan, besar 

kecilnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat memberikan dampak langsung 

terutama di bidang ekonomi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul. 

Maka untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan dampaknya 

terhadap masyarakat yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ANALISIS 

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 

WISATA KAYANGAN DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO 

KABUPATEN NGAWI. 
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2.METODE 

Penelitian ini menggunakan metode Survey dengan memanfaatkan kuesioner. 

Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun 

Masri dan Sofyan Effendi, 2012). Pengambilan kuesioner dilakukan secara 

Nonprobability Sampling dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan subjek dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian 

(Sugiyono, 2006). Sampel yang dijadikan responden berjumlah 40 orang. 

Pengolahan data kuesioner dilakukan proses skoring yang kemudian, hasil skoring 

dimasukkan ke dalam table frekuensi. Kemudian untuk menentukan tingkat 

partisipasi rendah sedang dan tinggi menngunakan rumus : Rumus untuk 

menentukan kategori Rendah    
 

 
    , Sedang   

 

 
         

 

 
   , dan 

tinggi    
 

 
   . 

Data hasil wawancara diolah melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi. Pertama ialah proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan 

dan penyederhanaan data hasil wawancara mendalam berupa catatan lapangan, 

observasi, dan studi dokumen yang direduksi dalam tulisan tematik. Tujuan dari 

reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang data yang tidak perlu. Kedua ialah penyajian data dengan menyusun 

segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang 

mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Verifikasi 

adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah 

diolah untuk mendukung data kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif dan analisis spasial interaksi keruangan. 
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3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Faktor Internal 

Faktor internal meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.  Jenis 

kelamin responden di daerah penelitian berdasarkan hasil survey dihasilkan 

bahwa jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan jenis 

kelamin perempuan dengan jumlah 28 responden atau sebesar 70 persen. 

Bukan tanpa sebab bahwa yang banyak ikut berpartisipasi adalah laki-laki, 

hal ini dikarenakan tema dari wisata ini adalah wisata alam dan petualangan 

dan notabene memerlukan banyak tenaga untuk menjadi fasilitator dan 

pengelola wisatanya. 

Usia dalam penelitian ini merupakan lama hidup responden saat 

penelitian. Diukur dari sejak responden lahir hingga diwawancarai dan 

dihitung dalam satuan tahun. kelompok usia dalam penelitian ini dibagi ke 

dalam tiga kelompok berdasarkan BPS (2017) yaitu usia muda <39 tahun, usia 

menengah 39-51 tahun, dan usia tua >51 tahun. Mayoritas responden dalam 

penelitian ini masuk ke dalam kategori usia muda atau berusia kurang dari 39 

tahun yaitu berjumlah 27 responden atau 67,5 persen dari total responden. Hal 

ini dikarenakan pembangunan  Desa Wisata Kayangan banyak melibatkan 

masyarakat yang berusia muda dibanding usia tua karena dinilai lebih 

produktif dalam bekerja, lebih memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi, dan 

melek teknologi sehingga pembangunan desa wisata dapat berjalan dengan 

baik.  

 Tingkat pendidikan responden yang mayoritas adalah tahap Lulus 

SMA/Sederajat sebesar 65 persen. Tingkat pendidikan para responden 

tergolong dalam tingkat baik dan mumpuni  dalam menerima pengetahuan 

yang mendukung berkembangnya pariwisata. Selain itu saat diadakannya 

pelatihan dan program pengembangan maka pada tingkat pendidikan tersebut 

dapat dengan mudah memahami serta turut berpartisipasi aktif dengan 
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berbagai pemikiran yang inovatif dan kreatif yang dapat membantu 

pengembangan pariwisata.   

3.2 Faktor Eksternal 

Terdapat tiga faktor eksternal yang utama yaitu pengaruh aktor penggerak, 

daya tarik wisata dan fasilitas pendukung. Pengaruh aktor penggerak adalah 

faktor ekternal yang signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. 

Aktor penggerak dalam penelitian ini tertuju pada penggagas wisata yakni 

Danang Kurniadi. Beliau berperan penting dalam setiap tahapan mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil sampai evalusi. Tahap 

perencanaan beliau mulai gagasan pada awal januari 2019 yang kemudian 

upaya kerjasama dan mencari dana untuk pembangunan, beliau aktif dalam 

mencari dana baik dari lembaga, pemerintah desa, masyarakat dan tabungan 

pribadinya sendiri. Setelah itu beliau yang meriset segala konsep yang akan 

diusung oleh wisata tersebut mulai dari wahana apa yang akan ditawarkan, 

jenis bangunan yang akan dibangun, serta bentuk partisipasi dari masyarakat 

apa yang diperlukan. 

Daya tarik wisata dan fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil 

penelitian daya tarik wisatawan di Desa Wisata Kayangan tergolong tinggi 

karena bertambahnya jumlah wisatawan yang datang. Hal ini karena 

kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh pengelola Desa Wisata. Promosi 

yang dilakukan diantaranya adalah dengan diliputnya Desa Wisata dalam 

tayangan JTV Madiun, AmazingTrip Trans7, dan serta berbagai promosi di 

sosial media seperti facebook dan instagram. Serta aktifnya para pengelola 

desa wisata dalam mengikuti berbagai seminar dan perlombaan yang 

dilakukan oleh pemerintah setempat. Misalnya dengan mengikuti ajang 

lomba video kreatif potensi desa yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2019. “Batas Yang 

Membebaskan” adalah sebuah film pendek yang diusung dan berhasil 
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menjadi pemenang dan diumumkan dalam rangkaian acara Bupati Award di 

Wisata Kayangan. Dengan tersebarnya berita tentang wisata baru ini maka 

banyak wisatawan yang datang bukan hanya dari kawasan Kabupaten Ngawi 

saja namun juga menarik wisatawan dari berbagai daerah. 

Berdasarkan keterangan dari pengelola wisata yang menjadi acuan 

dalam pembuatan Peta Daerah Asal di Desa Wisata Kayangan. 

 

Gambar 1.Peta Daerah Asal di Desa Wisata Kayangan 

Pada Gambar 1.1 menyatakan bahwa wisatawan yang berasal dari luar 

kota Ngawi dengan jarak terjauh berasal dari Kota Surabaya dengan jarak 

sejauh 162,8 km hal ini karena masyarakat di kota besar seperti Surabaya 

menginginkan liburan alam karena untuk menenangkan pikiran setelah 

bekerja dan tinggal di lingkungan kota yang padat. Selanjutnya  Kota 

Mojokerto dengan jarak 138 km, Kota Semarang dengan jarak 112,2 km, Kota 

Yogyakarta dengan jarak 103,4 km, Kota Sragen berjarak 36,6 km, Kota 

Madiun yang berjarak 32,7 km dan selanjutnya adalah Kota Magetan dengan 

jarak terdekat 21,1 km.  
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3.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif yang dilakukan oleh sekelompok 

masyarakat itu sendiri untuk berperan dalam suatu kegiatan. Cohen dan 

Uphoff (1979) membagi partisipasi ke dalam empat tahap yaitu tahap 

pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap 

menikmati hasil.  

Tabel 1.Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Tingkat Partisipasi dalam 

Pembangunan Desa Wisata Kayangan. 

Variabel Kategori Jumlah 
Persentase 

(%) 

Tahap Perencanaan Rendah (<13,5) 

Sedang (13,5 - 16,5) 

Tinggi (>16,5) 

22 

8 

10 

55 

20 

25 

Tahap Pelaksanaan Rendah (<15,75) 

Sedang (15,75-19,25) 

Tinggi (>19,25) 

14 

19 

7 

35 

47,5 

17,5 

Tahap Menikmati Hasil Rendah (<13,5) 

Sedang (13,5 - 16,5) 

Tinggi (>16,5)  

0 

12 

28 

0 

30 

70 

Tahap Evaluasi Rendah (<11,25) 

Sedang (11,5-13,75) 

Tinggi (>13,75) 

27 

6 

7 

67,5 

15 

17,5 

Rata-rata Rendah (<54) 

Sedang (54-66) 

Tinggi (>66) 

16 

13 

11 

40 

32,5 

27,5 

Total  40 100 
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Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wisata Kayangan dalam kategori   

rendah yakni sebesar 40 persen, diikuti oleh tingkat partisipasi sedang sebesar 32,5 

persen, dan yang terakhir tingkat partisipasi tinggi sebesar 27,5 persen. Rendahya 

partisipasi masyarakat ini karena pada tahap perencanaan dan evaluasi  masyarakat 

desa tidak berpartisipasi secara menyeluruh melainkan hanya mengirimkan 

perwakilan yang dapat mewakili suara mereka.  

Tahap perencanaan dimulai dengan pembicaraan awal untuk pengembangan 

pariwisata yang bertema wisata alam dan petualangan dimulai pada awal Januari 

2019 oleh Danang Kurniadi selaku penggagas. Gagasan ini didasari melihat potensi 

alam yang kaya, mulai dari area persawahan yang luas, sungai yang deras, hingga 

sumber air yang jernih dengan debit yang melimpah. Kemudian penggagas mulai 

pengajuan kerjasama dengan Pemerintah Desa, Bumdes, dan masyarakat sekitar 

untuk membangun desa wisata yang kemudian disambut baik oleh pemerintah desa 

karena dianggap mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada, mempererat 

kerjasama antar masyarakat dengan cara gotong royong, menciptakan lapangan 

kerja, menarik wisatawan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hasil survey menyatakan tingkat partisipasi masyarakat di tahap 

perencanaan termasuk dalam kategori rendah yakni sebesar 55 persen. Hal ini 

dikarena setiap perencanaan atau rapat mengenai pembangunan desa wisata yang 

dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Desa, dan Bumdes hanya diwakili oleh 

tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan baik dalam mewakili suara 

dari masyarakat. 

Tahap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses 

pembangunan berbagai fasilitas pendukung pariwisata. Fasilitas  wisata yang 

dibangun mengusung konsep tropis minimalis yang didesain oleh seorang arsitek 

asal Yogyakarta. Dalam prosesnya, tidak ada pohon yang ditebang  sehingga desain 

bangunan bangunan menyesuaikan tata ruang alam yang ada di Desa Wisata 

Kayangan. Pembangunan fasilitas wisata digarap oleh masyarakat desa sendiri 
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secara gotong royong. Dalam proses pelaksanaan pariwisata semua operator wahana 

yang telah mengikuti pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang 

diadakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi. Kegiatan 

ini dimaksudkan agar para operator wahana dapat lebih profesional dan waspada 

dalam mengoperasikan wahana yang ada Desa Wisata Kayangan untuk 

meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap 

pelaksanaan berdasarkan hasil survey berada di kategori sedang yakni sebesar 47,5 

persen. Berdasarkan keterangan dari masyarakat pelaksanaan pariwisata belum 

melibatkan masyarakat secara merata karena belum selesainya pembangunan 

fasilitas wisata yang menunjang kegiatan masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi 

di area wisata. 

Tahap menikmati hasil berdasarkan hasil survey berada dalam kategori yang 

tinggi yakni mencapai 70 persen. Walaupun usia pariwisata di Desa Wisata 

Kayangan ini masih seumur jagung namun dampak positif telah dirasakan oleh 

masyarakat yang menjadi responden dalam wawancara.  

Yang terakhir adalah tahap evaluasi dimana diperoleh mayoritas yaitu kategori 

rendah yakni sebesar 67,5 persen. Sama halnya dengan tahap perencanaan yang 

rendah, masyarakat hanya memilih perwakilan dalam rapat evaluasi yang 

dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Tokoh 

masyarakat yang mewakili yakni Danang Kurniadi tidak lain karena beliau adalah 

penggagas, serta beliau memiliki banyak pengalaman serta menjadi koordinator 

yang bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wisata 

Kayangan. 

Secara Spasial kegiatan pembangunan wisata dengan memanfaatkan kekayaan 

alam yang ada yaitu sungai dengan aliran yang deras,  sawah, dan hutan dapat 

mempengaruhi kegiatan masyarakat. Pembangunan desa wisata kayangan 

merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia dimana melibatkan  masyarakat 

desa, pemerintah desa maupun lembaga desa untuk turut berperan aktif membangun 

dan mengembangkan desa wisata demi meningkatkan sesejahteraan masyarakat 
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desa. Dampak dari kegiatan ini dirasakan oleh masyarakat maupun juga bagi 

lingkungan desa.  

3.4 Dampak 

Sebelum pembangunan desa wisata, masyarakat desa hanya fokus pada satu 

jenis pekerjaan saja. Karena latar belakang pendidikan, kurangnya kreatifitas, 

dan kurangnya modal yang membuat masyarakat kurang dapat berkembang dan 

berada dalam tingkat ekonomi menengah kebawah. Berdasarkan hasil survey 

dengan metode wawancara khususnya dalam tahap menikmati hasil, lebih dari 

70% masyarakat merasakan dampak positif dari kegiatan pembangunan Desa 

Wisata Kayangan. Melalui Desa Wisata Kayangan masyarakat tetap bisa 

bekerja sebagai petani (mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani) namun 

mendapat nilai tambah dari pengelolaan wisata mulai dari berperan sebagi 

operator wahana, memproduksi olahan makanan, maupun yang lainnya.      

Dengan begitu para petani dapat hidup lebih sejahtera tanpa harus 

meninggalkan desanya, serta tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. 

Ekonomi di desa wisata kayangan menjadi salah satu bidang yang terdampak 

secara signifikan. Hal ini tentunya dihasilkan dari berbagai upaya yang telah 

dilakukan untuk menunjang masyarakat dapat ikut berkembang mulai dari 

kegiatan pengembangan potensi dan kegiatan pelatihan. Masyarakat desa yang 

mayoritasnya bekerja sebagai petani dapat memperoleh penghasilan lebih 

dengan aktif bekerja di area wisata, serta masyarakat lain dapat menjual hasil 

olahan buatannya di area wisata tanpa harus jauh menjualnya ke luar desa. 

Masyarakat juga mendapatkan banyak hal positif mulai dari mengenal orang 

baru, memiliki pengalaman yang baru, menambah rasa percaya diri, menjalin 

kemitraan, dan tentunya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wisata Kayangan termasuk ke 

dalam kategori rendah (Nonpartiscipation), yakni sebesar 40 persen. 
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Dengan bentuk partisipasi terendah berada di tahap perencanaan dan tahap 

evaluasi. 

2. Pengaruh aktor penggerak adalah faktor ekternal yang signifikan 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. 

3. Pembangunan desa wisata kayangan memiliki dampak yang positif 

terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data hasil kuesioner yakni 

pada tahap menikmati hasil sebesar 70 persen. Ekonomi di desa wisata 

kayangan menjadi salah satu bidang yang terdampak secara signifikan 

4.2 Saran 

Partisipasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap 

masyarakat Desa Wisata Kayangan. maka dari itu masyarakat sebaiknya ikut 

terlibat dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata agar masyarakat 

mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan pariwisata di desa mereka. 

Perlu ditingkatkannya pengetahuan serta keterampilan melalui berbagai 

kegiatan pengembangan potensi dan kegiatan pelatihan yang sebaiknya 

diawali dengan kemampuan dalam pendekatan kepada masyarakat 

selanjutnya menampilkan peran pembangunan masyarakat yang mampu 

menggerakkan partisipasi masyarakat. Sehingga muncul rasa tanggung 

jawab untuk memajukan desa melalui masyarakat dan dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan pembangunan desa ke arah lebih maju. 
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