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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Desa Wisata 

Kertayasa dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Kertayasa memiliki 

keunggulan dalam sektor ekonomi kreatif dapat dilihat dari banyaknya 

sanggar seni yang terdapat di Desa Wisata Kertayasa serta keunikan dari 

berbagai atraksi seni yang ada di Desa Wisata Kertayasa, contohnya 

seperti kesenian angklung gede, kesenian tari badud dan kesenian buhun 

benjang batok. 

       Selain seni budaya Desa Wisata Kertayasa juga mempunyai berbagai 

kerajinan tangan salah satunya adalah souvenir yang terbuat dari 

pemanfaatan tanaman hama atau tanaman pengganggu bernama tanaman 

hata, tanaman hata tersebut biasanya dibuat menjadi salah satu kerajinan 

yang fashionnable seperti gelang dan tas, souvenir ini jarang ditemukan di 

daerah lain. Desa Wisata Kertayasa juga memiliki makanan khas yang 

biasanya dijadikan buah tangan oleh wisatawan, makanan khas tersebut 

adalah sale pisang dan opak. 

       Berbagai pengembangan sektor ekonomi kreatif  terus dilakukan oleh 

pemerintahan Desa Wisata Kertayasa sebagai upaya peningkatan 

kunjungan wisatawan. Upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Wisata 

Kertayasa berupa pengelolaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan 

teknologi digital sebagai upaya promosi Desa Wisata Kertayasa serta 
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pemanfaatan situs jual beli online agar para pelaku ekonomi kreatif masih 

mendapatkan penghasilan. 

       Upaya pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh 

pemerintahan Desa Wisata Kertayasa belum memiliki pengaruh besar 

terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kertayasa 

karena sering dilakukannya buka tutup destinasi wisata salah satunya 

adalah penutupan obyek wisata Green Canyon yang menjadi obyek wisata 

unggulan Desa Wisata Kertayasa maka kegiatan pariwisata menjadi 

terhambat sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi kreatif di 

Desa Wisata Kertayasa. 

       Pelaksaanaan buka tutup obyek wisata Green Canyon juga 

berpengaruh terhadap penjualan produk ekonomi kreatif seperti souvenir 

dan makanan khas di Desa Wisata Kertayasa, karena obyek wisata Green 

Canyon menjadi obyek wisata unggulan di Desa Wisata Kertayasa serta 

pertokoan yang menjual berbagai makanan khas dan souvenir berada di 

Dermaga satu Green Canyon.  

      Maka dari itu, pemerintahan Desa Wisata Kertayasa lebih 

memfokuskan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta 

pengetahuan para pelaku ekonomi kreatif dengan mengadakan berbagai 

pelatihan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun selama masa pandemi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Memperbanyak konten yang menarik dan lebih kekinian di akun 

youtube pemerintahan Desa Wisata Kertayasa dengan memanfaatkan 

anak muda atau karang taruna di Desa Wisata Kertayasa. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan 

pelatihan atau kursus teknologi digital bagi anak-anak muda di Desa 

Wisata Kertayasa agar anak muda di Desa Wisata Kertayasa dapat 

mempunyai skill dan dapat mempromosikan Desa Wisata Kertayasa 

dengan cara yang menarik dan fresh. 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan 

pelatihan, khususnya dalam hal kebahasaan agar Desa Wisata 

Kertayasa memiliki guide yang dapat berbahasa asing sehingga tidak 

terjadinya miss comunication dengan wisatawan asing. 

4. Lebih aktif menggunakan media sosial yang kekinian seperti 

instagram, facebook, twitter dan tiktok karena media sosial tersebut 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan suatu destinasi 

wisata. 

5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi pariwisata untuk 

melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain sebagai relasi, 

perguruan tinggi juga dapat dijadikan sebuah sarana promosi bagi 

Desa Wisata Kertayasa. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I: SURAT BALASAN PENELITIAN 

 



 
 

  

LAMPIRAN II: HASIL WAWANCARA 

1. Nama  : Drs. Abdul Rahman 

Jabatan : Kepala Desa Kertayasa 

Daftar Pertanyaan: 

1) Bagaimana awal ide/gagasan pembentukan Desa kertayasa sehingga 

menjadi sebuah Desa Wisata? 

Jawaban: Awal cerita atau ide gagasan pembentukan Desa Kertayasa 

menjadi sebuah desa wisata yaitu pada tahun 2018 pada waktu itu 

BUMDes  telah berdiri akan tetapi BUMDes tersebut hanya mengelola 

green canyon saja. Karena keinginan pihak BUMDes dan pihak 

pemerintah Desa Kertayasa yang ingin memeratakan pariwisata karna 

pihak pemerintahan melihat Desa Wisata Kertayasa sangat berpotensi 

untuk dikembangkan, maka Desa Wisata Kertayasa mengusulkan 

kepada Kementerian Desa untuk meminta bantuan dana desa, karena 

permintaan dana untuk kegiatan pariwisata maka sebelum menerima 

bantuan, Desa Kertayasa harus menjadi sebuah desa wisata. Maka dari 

itu Bupati mengeluarkan  Surat Keputusan untuk  menjadikan Desa 

Wisata Kertayasa menjadi sebuah desa wisata. Sehingga tahun 2018 

turunlah bantuan untuk pengembangan sarana dan pra sarana 

pendukung desa wisata dan dibentuklah Desa Kertayasa sebagai 

sebuah Desa Wisata. 

 

 



 
 

  

2) Apa saja daya tarik wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Kertayasa? 

Jawaban: Karena desa wisata kertayasa adalah suatu desa wisata 

maka daya tarik tersebut terakumulasi sub kegiatan selain dari wisata 

alam, budaya dan kegiatan di masyarakat karena desa wisata itu 

menjadikan segala sesuatu kegiatan di Desa tersebut menjadi sebuah 

daya tarik, seperti bercocok tanam, bertani, kuliner, makan, kerajinan 

dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Kertayasa, 

akan tetapi ada beberapa daya tarik wisata yang menjadi unggulan di 

Desa Kertayasa yaitu Green Canyon dan Saung Angklung Mang 

Koko. 

Desa Wisata adalah atraksi wisata yang memanfaatkan kearifan lokal 

suatu daerah menjadi sebuah atraksi wisata, oleh karena itu kami 

sebagai pemerintahan Desa Kertayasa memanfaatkan segala kegiatan 

di masyarakat untuk dijadikan sebagai atraksi wisata seperti menanam 

padi dengan menggunakan cara yang masih manual. Tidak merubah 

culture asli masyarakat, Ketika suatu Desa Wisata sudah mengadopsi 

budaya luar maka hilanglah unsur desa wisata tersebut. 

3) Apakah instansi pemerintah sudah ikut serta dalam pengembangan 

Desa Wisata kertayasa? 

Jawaban: pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Pariwisata sudah 

ikut serta dalam pengembangan terutama pengawasan pada setiap 

obyek wisata yang ada di Desa Wisata Kertayasa. 



 
 

  

4) Apakah daya tarik yang dimiliki Desa Wisata Kertayasa sehingga 

berbeda dengan Desa Wisata lain yang ada di Indonesia? 

Jawaban: Sebetulnya setiap Desa Wisata pasti mempunyai keunikan 

dan daya tariknya masing-masing karena kebudayaan yang ada di 

setiap Desa Wisata pasti berbeda, begitu pula Desa Wisata Kertayasa 

memiliki kebudayaan dan keunikannya sendiri yang tidak dapat 

wisatawan temukan di Desa Wisata lain. 

5) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata 

Kertayasa? 

Jawaban: Partisipasi masyarakat sangatlah bagus, karena dalam suatu 

pengambilan keputusan pemerintahan desa kertayasa selalu 

menjunjung tinggi nilai musyawarah. Setelah mengadakan 

musyawarah desa wisata kertayasa mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang desa wisata. Akan tetapi pro kontra masih ada 

karena mindset dan pandangan masyarakat desa wisata kertayasa yang 

kurang baik tentang sektor pariwisata. Akan tetapi, setelah diadakan 

sosialisasi dan musyawarah maka masyarakat desa wisata kertayasa 

sangat mendukung berdirinya desa kertayasa sebagai suatu desa 

wisata.  Antusiasme masyarakat desa wisata kertayasa sangat tinggi 

untuk mengikuti segala macam kegiatan di desa wisata kertayasa. 

Salah satu dampak positif dari berdirinya desa kertayasa menjadi 

sebuah desa wisata adalah banyak warga yang mulai mempunyai 



 
 

  

pekerjaan seperti menjual souvenir, menyediakan home stay dan 

menjadi tour guide. 

6) Berapa persen masyarakat yang menjual souvenir atau kerajinan di 

Desa Wisata Kertayasa 

Jawaban: kurang lebih ada 50% masyarakat yang memiliki home 

industry yang membuat berbagai kerajinan serta makanan khas, 

makanan khas dan kerajinan tersebut biasanya dipasarkan di Dermaga 

Satu Green Canyon. Akan tetapi home industry tersebut hanya sebagai 

pekerjaan sampingan saja. 

7) Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola dalam 

mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang ada di Desa wisata 

Kertayasa? 

Jawaban: kendala yang dihadapi pemerintah Desa Kertayasa saat akan 

dijadikan sebuah desa wisata yaitu adanya perbedaan pendapat karena 

mindset dan pandangan masyarakat desa wisata kertayasa yang kurang 

baik tentang sektor pariwisata. Akan tetapi, setelah diadakan sosialisasi 

tentang Desa Wisata dan dampak positifnya bagi masyarakat Desa 

Wisata Kertayasa serta diadakannya musyawarah maka masyarakat 

desa wisata kertayasa sangat mendukung berdirinya desa kertayasa 

sebagai suatu desa wisata.  Antusiasme masyarakat desa wisata 

kertayasa sangat tinggi untuk mengikuti segala macam kegiatan di 

desa wisata kertayasa. 

 



 
 

  

2. Nama  : Teten Sutanto 

Jabatan : Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guha Bau 

Daftar Pertanyaan: 

1) Bagaimana awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guha 

Bau? 

Jawaban: Awal berdirinya BUMDes Guha Bau berawal dari 

kebutuhan bersama bahwa di Desa Wisata Kertayasa ini adanya 

potensi wisata alam yang sangat bagus. Pada awalnya, pengelola 

wisata Green Canyon dielola oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Pangandaran, sementara kontribusi ke pihak desa tidak ada dan 

masyarakat Desa Kertayasa hanya menjadi penonton saja. Oleh karena 

itu, pihak desa ingin ikut berperan sebagai pengelola body rafting 

Green Canyon. Berawal dari suatu kelompok body rafting guha bau. 

Sejak saat itu, body rafting Green Canyon mulai maju dan karena 

kemajuan tersebut tidak dibarengi dengan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang bagus terjadilah perselisihan, maka pada tahun 2012 

pihak desa membuat peraturan desa dan mengganti cakupannya 

menjadi cakupan yang lebih besar yaitu Bumdes. 

2) Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa 

Wisata Kertayasa? 

Jawaban: kualitas sarana dan prasarana di Desa Wisata Kertayasa saat 

ini sudah sangat memadai, contohnya seperti akses jalan yang sudah 

bagus, banyaknya wc umum yang bersih, adanya mushola di beberapa 



 
 

  

destinasi wisata, sudah adanya pusat informasi yang akan sangat 

memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kertayasa. 

3) Apa faktor utama wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Kertayasa? 

Jawaban: Sampai saat ini, faktor utama wisatawan berkunjung ke 

Desa Wisata Kertayasa adalah untuk melakukan Body Rafting di 

sungai Green Canyon. Karena Green Canyon menjadi icon utama 

Desa Wisata Kertayasa dan wisatawan tidak terlalu mengenal obyek 

wisata lain di Desa Wisata Kertayasa. 

4) Apa keunikan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh Desa Wisata 

Kertayasa? 

Jawaban: Setiap desa wisata pasti mempunyai keunikannya masing-

masing begitu pula Desa Wisata Kertayasa memiliki keunikan dalam 

segi ekonomi kreatif, salah satu produk ekonomi kreatif yang sudah 

terkenal adalah angklung gede milik Saung Angklung Mang Koko, 

serta kesenian badud milik Desa Wisata Kertayasa, kesenian badud 

tersebut menjadi salah satu kesenian icon Kabupaten Pangandaran. 

5) Seni pertunjukan Desa Wisata Kertayasa biasanya ditampilkan dalam 

acara apa? 

Jawaban: kesenian pertunjukan biasanya ditampilkan dalam acara-

acara adat seperti hajat laut atau syukuran, ditampilkan dalam acara 

hajatan, dalam acara penyembutan dll. Kesenian pertunjukan ini juga 

sudah bisa dilihat di youtube milik Desa Wisata Kertayasa. 



 
 

  

6) Upaya apa yang dilakukan pihak BUMDes untuk mengembangkan 

seni budaya atau ekonomi kreatif  yang ada di Desa Wisata Kertayasa? 

Jawaban: karena kondisi seperti saat ini pihak BUMDes 

memfokuskan beberapa pengembangan dalam segi infrastruktur yaitu 

akan dibangunnya panggung pertunjukan di Taman Wisata Palatar, 

akan tetapi pembangunan tersebut terhambat karena keterbatasan dana 

yang dimiliki oleh BUMDes serta pengembangan Sumber Daya 

Manusia agar masyarakat Desa Wisata Kertayasa menjadi masyarakat 

yang kreatif. 

 

3. Nama  : Koko Komarudin 

Jabatan : Pemilik Sanggar Seni Saung Angklung Mang Koko 

Daftar Pertanyaan:  

1) Bagaimana ide awal didirikannya Saung Angklung Mang Koko? 

Jawaban: Awal ide berdirinya Saung Angklung ini karena saya ingin 

anak-anak di Pangandaran khususnya di Desa Kertayasa dapat 

melestarikan budaya leluhur milik Desa Wisata kertayasa. Saung 

Angklung ini berdiri pada tahun 2008 dan menjadi satu satunya Saung 

Angklung di Kabupaten Pangandaran dan berperan sebagai pelestarian 

budaya dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan 

Olahraga (DISDIKBUDPORA), ekonomi kreatif, karena Saung 

Angklung ini merupakan rumah produksi yang berarti dari pembuatan 

angklung sampai dengan pelestarian angklung semua dilakukan oleh 



 
 

  

Saung Angklung Mang Koko, Saung Angklung ini juga mempunyai 

binaan siswa siswi dari Sekolah Dasar hinga mahasiswa, bahkan orang 

yang sudah tua pun bisa belajar di Saung Angklung Mang Koko. 

2) Apakah ada wisatawan asing maupun lokal yang sering berkunjung ke 

Saung Angklung Mang Koko? 

Jawaban: Wisatawan yang datang ke Saung Angklung Mang Koko 

adalah wisatawan asing yang ingin belajar kebudayaan sunda  serta 

adanya wisatawan rombongan yang akan melakukan studi banding. 

Akan tetapi adanya kterbatasan bahasa dan kurangnya guide di 

Kabupaten Pangandaran membuat susahnya komunikasi diantara 

wisatawan asing dan pengajar di Saung Angklung Mang Koko. 

3) Apakah ada kontribusi pemerintah untuk pengelolaan di Saung 

Angklung Mang Koko? 

Jawaban: Pemberdayaan saung angklung mang koko dari 

pemerintahan Desa Kertayasa kurang memiliki support, baik dari segi 

pendanaan maupun sumber daya manusia. Jadi Saung Angklung Mang 

Koko hanya diberdayakan oleh Mang koko sendiri. Akan tetapi pihak 

dinas juga sering melakukan monitoring dan mengundang Saung 

Angklung Mang Koko dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh 

Kabupaten Pangandaran. 

4) Selain menjadi sanggar seni dan membuat angklung, apakah Saung 

Angklung Mang Koko membuat kerajinan lain? 



 
 

  

Jawaban: Saung Angklung ini membuat berbagai souvenir contohnya 

seperti gantungan kunci, kacamata yang terbuat dari kayu serta gelang 

yang terbuat dari tanaman hata. Tanaman hata yaitu tanaman hama 

yang banyak tersebar di Desa Kertayasa, tanaman ini biasanya 

mengganggu tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Kertayasa 

sehingga mengakibatkan gagal panen. Maka dari itu, Saung Angklung 

Mang Koko memanfaatkan tanaman hama tersebut agar memiliki nilai 

jual dan tidak terbuang sia-sia. 

5) Apa harapan Bapak Koko selaku pemilik dan pengelola Saung 

Angklung Mang Koko? 

Jawaban: Harapan saya kedepannya adalah adanya kontribusi yang 

lebih baik dari pihak pemerintah untuk Sanggar Seni Saung Angklung 

Mang Koko agar Saung Angklung ini bisa tetap melestarikan budaya 

yang ada di Kabupaten Pangandaran serta tetap dapat mengajar anak-

anak untuk lebih mencintai budaya asli yang dimiliki oleh Desa 

Kertayasa. 
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