ABSTRAK
Balyan Saeful Ahkam : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Melalui Program Desa Wisata (Studi Deskriptif Desa Jayamukti Kecamatan
Cihurip )
Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi permasalahan
yang ada dimasyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemberdayaan
Masyarakat menjadi salah satu alternatif dalam peningkatkan sumber daya manusia dalam
melakukan perbaikan kehidupan masyarakat. pemberdayaan sumber daya manusia merupakan
suatu kunci yang strategis, karena sumber daya manusia menunjukkan daya yang bersumber dari
manusia yang akan memberi daya terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen,
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat dalam suatu wilayah memiliki
karakteristik dan kondisinya masing-masing. Kondisi masyarakat tersebut dihasilkan dari bagus
atau tidaknya pengelolaan sumber dayanya, baik sumber daya alam, manusia maupun
ekonominya. Pengelolaan tersebut biasanya dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat
maupun oleh kelompok-kelompok yang peduli terhadap kondisi lingkungan masyarakatnya.
Kelompok desa wisata merupakan salah satu kelompok yang ikut andil dalam proses
pemberdayaan yang di bentuk oleh pemerintah desa . Dalam wilayah Desa Jayamukti Perubahan
ke arah kesejahteraan belum terlihat secara signifikan, hal tersebut dilatar belakangi kurangnya
kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya alam
sehingga memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata agar
masyarakat ikut berperan aktip dalam pemberdayaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemnberdayaan masyarakat melalui
program desa wisata , proses pelaksanaan dan hasil pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah
Desa Jayamukti.
Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori Peran dan Pemberdayaan menurut
Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan
kemampuan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka
dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Teori
pemberdayaan disini dikaitkan dengan teori peran dan teori pemberdayaan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan melalui penafsiran logika yang dihubungkan dengan konteks
pemberdayaan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa
jayamukti melalui program desa wisata yaitu pelatihan secara individu dan kelompok, pelatihan
individu meliputi pemehaman tentang desa wisata,sedangkan pelatihan secara kelompok berupa
pengelolaan sumberdaya alam dari tahap awal sampai proses publikasi di media. proses
pelaksanaan kegiatan program desa wisata terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap prapelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan hasil pemberdayaannya yaitu antara lain
imbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Meningkatnya
penghasilan masyarakat dari sektor pariwisata, secara umum maka dapat di simpulkan bahwa
peran pemerintah desa dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat melalui program desa
wisata bisa dikatan berhasil.
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