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BAB I 

Pendahuluan 

A. LATAR BELAKANG   

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang indah dan kaya akan hasil alam  

dan kebudayaan,  yang terdiri  dari  berbagai  suku,  budaya,  ras, agama,  maupun  

sejarah.  Setiap  pulau  maupun  daerah  tentu  mempunyai potensi dan keunikan masing-

masing yang menarik dan dapat dikembangkan. Hal ini dapat menjadi modal pertama 

Indonesia untuk menjadi maju dan terlepas dari kemiskinan. Kekayaan alam dan 

keberagaman bangsa indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun 

asing. Dengan demikian Indonesia dapat mengembangkan kekayaan akan potensi 

tersebut menjadi pariwisata. 

 Kawasan industri perjalanan ditetapkan sebagai kawasan yang signifikan untuk 

diciptakan dalam koperasi energi sebagai kawasan utama. Melalui pendekatan ekonomi 

perjalanan industri, diperlukan kerjasama antara upaya penyelamatan alam dan budaya 

serta warisannya untuk membantu percepatan peningkatan perputaran acara masyarakat. 

Pemanfaatan alam dan budaya di kawasan industri perjalanan terus berkembang, namun 

kemampuan terbesar dari aset reguler dan sosial, sekitar 17 ribu pulau di Indonesia, 

belum dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan setiap tujuan 

 Kabupaten  Ponorogo yang terkenal dengan budaya reog Ponorogo meliki 

destinasi wisata bersejarah yang tidak kalah bagus untuk dikunjungi bisa sebagai tempat 

edukasi, belajar tentang sejarah selain itu masih banyak  tempat tempat wisata alam yang 
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indah selain Telaga ngebel sebagai tempat wisata alam andalan Ponorgogo banyak desa-

desa yang membuat dan mengembangkan pariwisata saat ini karena pariwisata diklaim 

sebagai langkah yang efektif untuk meningkatkan perekonomian nasional ataupun 

masyarakat sekitar tempat wisata pengelolaan sumber daya alam untuk menjadi sebuah 

tempat wisata yang bagus dan indah  dan dapat menarik pengunjung untuk datang 

berkunjung, pariwisata dapat meningkatkan rasa bangga sehingga dapat membuat 

masyarakat tumbuh dan peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang 

bersifat dinikmati oleh indvidu sebagai sarana rekreasi menghibur diri menghilangkan 

kejenuhan, apalagi wisata alam yang tempatnya disuatu pedesaan yang asri dan sejuk, 

biasanya disukai oleh masayarakat perkotaan untuk refresing menghilangkan penat. 

 Di era globalisasi sekarang ini, kawasan industri perjalanan wisata merupakan 

salah satu kegiatan yang memiliki tugas yang sangat esensial dalam menggarap 

perekonomian masyarakat, karena kawasan industri perjalanan wisata dapat dikatakan 

sebagai salah satu sumber mata air perdagangan asing yang kokoh. pekerja, itu juga 

merupakan area yang dapat menyerap pekerjaan dan memberdayakan nilai spekulasi 

yang tinggi. 

 Pariwisata merupakan salah satu pengelolaan sumber daya alam yang semestinya 

dilakukan, karena mempunyai sifat bermanfaat bagi kehidupan  manusia dan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang melakukan pengembangan pariwisata 

tersebut. 
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 Kecamatan pudak, Kabupaten Ponorogo memiliki potensi wisata yang bagus 

untuk dikembangkan tempat yang berada diketinggian dilereng gunung wilis timur kota 

Ponorogo, ada wisata air terjun dan yang saat ini dikembangkan “ wisata sawah 

lungguh”,sering disebut dengan sebutan WSL Wisata Sawah Lungguh sendiri adalah 

café yang mengusung konsep ditengah persawahan yang juga dikelilingi wahana wisata 

lainnya. warung sawah lungguh ini merubah terasering persawahan yang diubah 

dijadikan tempat wisata yang asri dan unik terdapat kolam berenang bagi anak” maupun 

dewasa, fasilitas  gazebo untuk tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar 

yang masih dikelilingi persawahan dan pegunungan serta taman bunga yang dibikin 

untuk memperindah  disana juga terdapat kolam pemancingan ikan kolam perahu yang 

baru berjalan pengerjaan terdapat patung seorang laki-laki memakai caping duduk yang 

menurut sejarah itu adalah simbol dari yang membabat Desa Bareng yang Bernama Ki 

Joyo sentani, spot foto yang instragameble, tempat yang sangat asyik dan sejuk untuk 

menikmati senja saat sore hari, selain itu kedepannya akan ada mina padi dimana mina 

padi adalah penanaman padi yang dibawahnya bisa untuk memelihara ikan Wisata 

Sawah Lungguh berlokasi di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten ponorogo jarak 

jika ditempuh dari kota ponorogo sendiri kurang lebih 25 kilometer. 45menit perjalanan 

jiak ditempuh dengan sepeda motor. Jalur yang dilalui untuk menuju kesana sebenarnya 

sangat asri dikelilingi Kawasan persawahan perkebunan sayuran dan pepohonan cemara 

disamping samping jalan. Wisata Sawah Lungguh adalah terobosan baru dibidang 

pariwisata yang ada diponorogo 
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 Jalur utama jalan raya menuju kelokasi saat ini sudah mengalami banyak 

kerusakan dan berlubang oleh karena itu pemerintah kabupaten harusnya ikut serta 

dalam langkah mengembangkan pariwisata yang satu ini supaya akses menuju lokasi 

wisata lebih enak dan akan lebih banyak pengunjung yang datang. Karena wisata seperti 

ini dapat membantu pendapatan daerah agar wisata “warung sawah lungguh”, ini dapat 

ikut bersaing dalam menarik wisatawan. Dari luar kota Ponorogo. 

  Dengan adanya Wisata Sawah Lungguh ini untuk mengajak masyarakat Desa 

lebih produktif, dan antusiasme masyarakat desa sangat bagus akan hal ini mulai dari 

karang taruna remaja orang tua, dengan harapan memajukan perkembangan wisata di 

Kabupaten Ponorogo serta menjadi contoh desa desa yang lain dalam mengembangkan 

potensi pariwisata yang ada dan dapat dikembangkan serta dapat membantu 

merealisasikan Ponorogo sebagai kota wisata. 

 Pada era milenial seperti sekarang ini media sosial seperti facebook, twitter, 

youtube, line, Instagram dan tiktok yang menjadi media sosial vaforit   masyarakat   

Indonesia, salah satu media sosial yang tumbuh dengan cepat adalah Instagram dan 

tiktok dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan wisata. Karena dengan 

platform digital yang ada dan tidak berbayar serta mudah diakses dimana saja juga bisa 

menjangkau masyarakat luas. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul” analisis strategi pengembangan Wisata Sawah Lungguh 

melalui media sosial”,  
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pengembangan Wisata Sawah Lungguh di Desa Bareng 

Kecamatan Pudak ? 

2. Potensi yang dapat dikembangkan di Wisata Sawah Lungguh ? 

3. Kendala yang terjadi saat pengembangan Wisata Sawah Lungguh ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana strategi pengembangan Wisata Sawah Lungguh di 

Desa Bareng Kecamatan Pudak  

2. Mengetahui potensi yang dapat dikembangkan di Wisata Sawah Lungguh  

3. Mengetahui kendala yang terjadi saat pengembangan Wisata Sawah 

Lungguh 

  

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat akademis  

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi Rujukan Teoria tau konsep dalam 

strategi mengembangakan wisata melalui media sosial. 
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2. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan 

strategi pengembangan wisata melalui media sosial 

Manfaat praktis  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat Desa 

Bareng guna lebih tau bagaimana strategi pengembangan wisata  

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi panitia untuk kelanjutan 

strategi pengembangan wisata  

  


