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ABSTRAK 

Wisata Kayangan Api terletak di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. 

Wisata Kayangan Api didirikan pada tahun 2000. Tujuh belas tahun beroperasinya wisata Kayangan 

Api mengalami dinamika perkembangan fasilitas untuk menarik minat wisatawan. Dinamika 

perkembangan ini menarik untuk diteliti. Rumusan masalah ini adalah bagaimana dinamika 

pengembangan wisata Kayangan Api dan apa dinamika manfaat pengembangan wisata Kayangan api 

bagi masyarakat di Desa Sendang Harjo. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif 

dengan dua teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara mendalam. Jumlah informan 

berjumlah 17 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan 

teori dinamika adaptif.  Hasil penelitian menunjukkan beroperasinya Kayangan Api memberikan 

manfaat sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat di Desa Sendang Harjo. Dinamika manfaat 

pengembangan wisata Kayangan Api ketika ada penambahan fasilitas-fasilitas untuk menarik minat 

wisatawan  berkunjung. Dari penambahan fasilitas membuat Wisata Kayangan Api menjadi lokasi 

wisata yang layak untuk dikunjungi. Ramainya wisatawan yang berkunjung ke Wisata Kayangan Api 

membawa dinamika manfaat bagi masyarakat kawasan sekitar wisata. Dinamika manfaat 

pengembangan tersebut berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru, adanya pemberdayaan 

masyarakat, pengotimalan lembaga linmas, dan terjadinya pelestarian budaya (tarian, ritual ruwatan 

dan makanan khas). 

 

Kata Kunci: Fasilitas, Ramah Wisata, Sosial, Ekonomi, Budaya. 

 

ABSTRACT 

Kayangan Api is located in the village of Sendang Harjo, District Ngasem, Bojonegoro. Kayangan 

Api was established in 2000. Seventeen years of operation, Kayangan Api tours experience dynamic 

development of facilities to attract tourists. The dynamics of this development is interesting to study. 

The formulation of the problem is the dynamics of Kayangan Api tourism development and what are 

the dynamics of benefits of Kayangan api tourism development in the village of Spring Harjo. This 

research is done using descriptive method with two techniques of data collection, observation and 

interview. The number of informants numbering 17 people. Data were analyzed using qualitative data 

analysis using adaptive dynamics theory. The results shows that the operation of Kayangan Api 

provides social, cultural and economic benefits for the community in the village of Sendang Harjo. 

The dynamics of development benefit Kayangan Api travel when there are additional facilities to 

attract tourists to visit. By adding more facilities to Kayangan Api Tours, this tourism spot become 
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something more worth visiting. Crowds of tourists visiting Kayangan Api brings a dynamics of 

benefits to the community surrounding the tourism spot. The dynamics of development brings 

benefits such as the opening of new jobs, community empowerment, optimization of the Linmas 

institutions, and the preservation of culture (dance, ritual ruwatan and typical food). 

Keywords: Facilities,  Tourism friendly, Social, Economic, Culture 

PENDAHULUAN  

Indonesia dengan letak wilayah 

yangstrategis memilki beberapa tujuan wisata 

untuk dikunjungi.Keindahanalam wilayah 

Indonesia yang dikelola dan dikembangkan 

merupakan daya tarik agar wisatawan mau 

berkunjung ke tempat tujuan wisata (Yoeti, 

1996:172).  

Contoh pengembangan potensi wisata 

yang bermanfaat bagi masyarakatnya adalah 

pengembangan Wisata Gunung 

Bromo.Pemerintah Daerah Kabupaten 

Probolinggo mengembangkan wisata Gunung 

Bromo yang memiliki keindahan alam dan 

dianggap ikon wisata Jawa Timur 

(www.tempatwwisataseru.com diakses pada 

tanggal 17 November 2016 pukul 21:00 wib).  

Pengembangan Wisata Gunung 

Bromoterlihat dengan tersedianya tempat baru 

yang digunakan wisatawan untuk berfoto. 

Penambahan fasilitas tempat untuk berfoto 

tersebut menambah beberapa fasilitas yang 

telah disediakan oleh pengelola sebelumnya. 

Masyarakat memanfaatkan penambahan 

fasilitas tersebut dengan menawarkan jasa foto 

langsung jadi dan menawarkan bunga sebagai 

penghias. 

(www.totalserve.biz/2014/05/potensi-

pariwisata-di-indonesia diakses pada tanggal 

17 November 2016 pukul 21:30 wib). 

 

Kayangan Api merupakan fenomena alam 

berupa api tak kunjung padam, disisi lain 

terdapat legenda yang dipercaya masyarakat. 

Kayangan Api terletak di Desa Sendang Harjo. 

Masyarakat melakukan adaptasi dengan 

dijadikannya Kayangan Api sebagai wisata 

(www.wisataBojonegoro.com diakses pada 

tanggal 13 januari 2017 pukul 11.47). 

Bagiandari alam yang dikuasai atau yang 

dipengaruhi, lama kelamaan akan 

memperlihatkan dampaknya bagi masyarakat 

(Sukadana1983:99).Prosespengembangan 

wisata menimbulkan suatu kejadian yang 

terjadi seperti saling memanfaatkan satu sama 

lain dan berkontribusi di dalam suatu proses 

tersebut. Kejadiantersebut dapat dikatakan 

sebagai dampak atas apa yang dikerjakan 

dalam pembangunan dari wisata itu bagi 

masyarakat sekitar. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah tata cara yang 

digunakan untuk melaksanakan penelitian. 

Penggunaan metode penelitian yang digunakan 

harus tepat agar dalam proses mengamati, 

memperoleh data dan mengolahnya benar-

benar dapat menjadi jawaban dari suatu 

permasalahan yang ada. Maka dari itu, peneliti 

menggunakan metode deskriptif dengan 

melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian 

http://www.tempatwwisataseru.com/
http://www.totalserve.biz/2014/05/potensi-pariwisata-di-indonesia
http://www.totalserve.biz/2014/05/potensi-pariwisata-di-indonesia
http://www.wisatabojonegoro.com/
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deskriptif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan 

kejadian yang terjadi sekarang . Penelitian ini 

berusaha memotret suatu kejadian yang sudah 

ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, 

peneliti mendeskripsikan suatu manfaat yang 

sudah ada di masyarakat sekitar wisata 

Kayangan Api dan peneliti tinggal 

mendeskripsikannya. 

Lokasi penelitian wisata Kayangan Api 

berada di Desa Sendang Harjo, Kecamatan 

Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Ketertarikan 

peneliti terhadap Antropologi Ekologi yang 

mendeskripsikan bagaimana lingkungan 

mempengaruhi manusia dan sebaliknya. 

Lokasi penelitian berada di Kayangan Api di 

Desa Sendang Harjo. Sebelum Kayangan Api 

dijadikan wisata, kawasan Kayangan Api yang 

masuk dalam kawasan Perhutani marak oleh 

penebangan liar. Alasan kedua peneliti 

memilih lokasi tersebut adalah Kayangan Api 

menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat 

Desa Sendang Harjo. Kayangan Api juga 

menawarkan keanekaragaman obyek yang 

ditawarkan untuk menarik minat wisatawan. 

Informan adalah orang yang memberikan 

jawaban terkait situasi dan kondisi dari latar 

penelitian (Moleong 2005:132). 

Penentuaninforman harus sesuai dengan status 

dan peran yang mereka wakili dalam latar 

penelitian tersebut. Oleh sebab itu peneliti 

menggunakan beberapa kriteria dalam 

menentukan informan yang dianggap relevan 

dalam memberikan informasi. 

Peneliti membuat Kriteria untuk informan 

yang dianggap mampu untuk menjawab 

perumusan masalah diatas tersebut menurut 

(Spradley 1997:61), pertama, informan yang 

mempunyai kriteria Enkulturasi penuh, 

informan yang paham akan situasi dan kondisi 

dari berbagai aktivitas penelitian. Kedua, 

informan yang mempunyai keterlibatan 

langsung dan sudah lama tinggal atau bekerja 

di tempat tersebut dan mengenal budaya yang 

ada sehingga pengetahuan yang dimiliki 

berguna atas apa tindakannya. Ketiga, 

informan memiliki waktu yang cukupuntuk 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan. 

Keempat, informan yang non analitis, yakni 

informan yang berkata apa adanya tanpa 

mengolah informasi yang akan diberikan. 

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data 

merupakan suatu hal yang penting. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti berguna tuntuk menjawab perumasan 

masalah yang ada. Sebelum melakukan 

penelitian, peneliti membuat surat izin 

penelitian di Bakesbangpol Jawa Timur untuk 

melakukan penelitian selama tiga bulan. 

Setelah mendapat surat izin penelitian dari 

Bakesbangpol Jawa Timur, peneliti 

mengirimkan surat izin penelitian ke 

Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro sebagai 

syarat melakukan peneltian. Peneliti diarahkan 

oleh Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro 

menuju Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

Setelah surat izin sudah didapat, peneliti 

melakukan pengumpulan data melalui dua 

tahap, observasi dan wawancara. 
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Observasi merupakan suatu metode yang 

bisa digunakan dalam penelitian melalui 

proses pengamatan.Penelitimelakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi wisata. 

Pertama, pengamatan terhadap 

keanekaragaman obyek wisata Kayangan Api. 

Kedua, pengamatan terhadap fasilitas yang 

berada di lokasi wisata dilakukan oleh peneliti 

untuk mengetahui pengembangan kelengkapan 

wisata. Ketiga, peneliti melakukan observasi 

terhadap aktivitas warga seperti bertani, di 

warung dan toko baju. 

Observasi yang dilakukan peneliti 

menggunakan dua cara, melihat dengan mata 

secara langsung dan menggunakan bantuan Hp 

untuk merekamnya. Observasi juga dilakukan 

saat peneliti ikut berbaur dengan pengunjung 

dan pedagang untuk menjalin hubungan yang 

baik. 

Observasi dilakukan beberapa kali agar 

peneliti dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan informan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Observasi yang dilakukan oleh 

penenliti mencapai tujuh kali datang ke lokasi 

wisata. Dua diantaranya peneliti datang saat 

malam hari untuk mengamati dan berkunjung 

serta turut merasakan berwisata malam hari di 

Kayangan Api.  

Teknik pengumpulan data yang kedua 

dengan melakukan wawancara, wawancara 

adalah cara untuk mendapatkan informasi dari 

informan secara langsung dengan bertatap 

muka. Penelitiakan membangun suasana atas 

dirinya yang bagus dengan cara berkenalan 

secara langsung dan bersilahturahmi ke rumah 

informan agar informan mau untuk 

memberikan informasi yang sebenarnya secara 

terperinci sehigga tidak ada data-data yang 

ditutupi dan berkualitas. 

Wawancara mendalam ini dilakukan 

dalam waktu yang relatif lama dan bersifat 

informal. Terkait masalah waktu, informan 

yang menentukan, terkadang informan tidak 

bisa disaat kita bisa dan sebaliknya. Namun 

dengan waktu yang relatif lama dalam 

wawancara tersebut diharapkan informasi-

informasi yang diberikan oleh informan dapat 

berkualitas dan memenuhi segala yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara 

mendalam ini, peneliti telah menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara 

struktural dengan menggunakan petunjuk dari 

pedoman dalam melakukan wawancara. 

Tujuan peneliti menggunakan analisis data 

secara kualitatif adalah untuk mendapatkan 

makna  variabel-variabel yang dapat 

digunakan untuk menjawab perumusan 

masalah yang dibuat oleh peneliti. Pada tahap 

awal peneliti memeriksa data-data yang 

dikumpulkan, dari catatat lapangan, rekaman 

wawancara, foto dan sumber data dari Desa 

Sendang Harjo berupa data monografi dan 

demografi desa. Pada tahap selanjutnya, 

memeriksa dari semua data yang dikumpulkan 

tersebut. Peneliti mengkategorikan dan 

menyesuaikan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti untuk menjawab perumusan 

masalah.Tahap akhir yang dilakukan adalah 

melakukan analisis data yang telah 

dikategorikan menggunakan Teori Dinamika 

Adaptif.  
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Kesimpulan dari ketiga analisis teknik 

tersebut adalah memeriksa data kemudian 

mengolah data yang akan dikategorikan  dan 

menganalisis data tersebut yang tersusun 

secara sistematik, terstruktur dan teratur. 

PEMBAHASAN 

Kayangan Api merupakan salah satu 

wisata alam yang menawarkan keindahan 

berupa pemandangan dari hutan dan 

persawahan yang luas. 

Kayangan Api menawarkan sisi lain dari 

ketiga obyek yang ditawarkan. 

Pengunjungatau wisatawan dapat mengetahui 

sejarah dari wisata Kayangan Apidan 

kegiatan-kegiatan apa yang menjadi budaya 

dilakukan di tempat ini. 

Wisatawan melakukan bermacam-macam 

kegiatan yang ada di Wisata Kayangan Api. 

Pengelola merasa perlunya pengembangan di 

berbagai sektornya. Pengembangan dilakukan 

dengan cara membenahi sarana dan prasarana 

serta menambah Fasilitas yang dapat 

mendukung kegiatan tersebut. Hal ini 

merupakan bentuk penyesuaian yang 

pengelola lakukan dalam beradaptasi untuk 

menarik wisatawan agar berwisata di 

Kayangan Api dan juga bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Sendang Harjo kedepannya. 

Pariwisata adalah suata kegiatan untuk 

melakukan perjalanan yang bertujuan untuk 

mendapatkan kenikmatan mencari kepuasan, 

mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, 

menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan 

tugas, berziarah atau tujuan lainnya. 

Kawasan Wisata Kayangan Api masih 

terawat dan terjaga, membuat pengunjung 

akan sangat dengan mudah mencari kepuasan 

akibat perjalanan yang melelahkan maupun 

urusan pekerjaan yang membuat mereka untuk 

melakukan perjalanan wisata.Kayangan Api 

mempunyai kesan tersendiri untuk pengunjung 

yang pernah datang kemari dan ingin 

mengulanginya kembali. 

Perjalanan Wisata yang wisatawan 

lakukan sedikit terganggu dengan perbaikan 

jalan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dalam rangka melancarkan 

akses wisatawan untuk berwisata di Kayangan 

Api 

Perbaikan jalan sudah mencapai 80% dari 

keseluruhannya. Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata memperkirakan perbaikan jalan 

akan selesai dalam 1 hingga 2  bulan kedepan. 

Selain perbaikan jalan yang masih 

dilakukan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

juga menambahkan gazebo-gazebo dengan 

pemandangandepannya berupa hamparan 

pepohonan dan persawahan yang luas. 

Penambahan dengan pemandangan tersebut 

akan membuat wisatawan yang sedang 

beristirahat dengan menikmati makanan 

atauun minuman yang disiapkan oleh 

pedagang akan mengalami kepuasan tersendiri 

Wisata edukasi merupakan perjalanan 

wisata yang rekreatif dan mementingkan dari 

segi pendidikannya. Pembelajaran nilai-nilai 

budaya yang terdapat di lokasi merupakan 

bagian dari keinginan wisatawan yang tidak 

hanya sekedar ingin berwisata dan dianggap 
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mampu memenuhi kebutuhannya 

(www.zamrudalfidaus.blogspot.com/2014/09/

wisata-edukasi-sebagai-budaya-bangsa.html 

diakses pada tanggal 14 november 2016 pukul 

14.00 WIB).  

Pengelola Kayangan Api 

mengembangkan fasilitas berupa Edukasi 

Culture bagi wisatawan yang datang 

berkunjung. Tempat Edukasi Culture ini 

berupa rumah baca dan dalam pengelolaanya 

dipegang atau di ketuai oleh seorang Juru 

Kunci yang mengetahui sejarah dari Kayangan 

Api. Fasilitas ini juga terkadang menjadi acara 

diskusi mengenai beberapa persoalan bangsa. 

Penamaan Education Culture oleh 

pengelola yang berarti edukasi budaya atau 

pembelajaran budaya masyarakat setempat. 

Kegiatan atau aktivitas masyarakat Sendang 

Harjo mengenai mata pencaharian maupun 

kehidaupan sosial dan budaya mereka yang 

masih teguh dijalankan menjadi salah satu isi 

pembelajaran dalam wisata Kayangan Api. 

Beberapa pengunjung menjadikan Wisata 

Kayangan Api sebagai tempat pemujaan dan 

melaksanakan upacara adat yang ada. Seperti 

ritualruwatan yang dilakukan dalam wisata 

Kayangan Api ini untuk membuang bencana 

atau kotoran dalam tubuh manusia. 

Pengembangan yang dilakukan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dengan banyaknya 

masyarakat atau wisatawan yang melakukan 

ritual disediakan juga tempat pemujan bagi 

mereka yang memercayainya sebagai salah 

satu fasilitas yang disediakan oleh pihak 

pengelola. Pengembangan tersebut berupa 

perluasan area di sekitar Kayangan Api. 

 Wisata Kayangan Api sebagai tujuan 

wisata menuntut masyarakat Desa Sendang 

Harjo untuk melakukan penyesuaian sebagai 

proses adaptasi. Penyesuaian tersebut akan 

bermanfaat bagi masyarakat Desa Sendang 

Harjo. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut 

dioptimalkannya lembaga sebagai wadah 

pelestarian hutan yang berada di sekitar 

kawasan wisata. Pengoptimalan lembaga 

linmas sebagai bentuk adaptasi masyarakat 

Desa Sendang Harjo juga merupakan salah 

satu dari pelayanan pengelola yang diberikan 

untuk pengunjung. 

Pengelola Kayangan Api juga 

memperberdayakan masyarakat Desa Sendang 

Harjo sebagai bentuk keterlibatan masyarakat 

dalam mengurus dan mengelola Wisata 

Kayangan Api. Keterlibatan masyarakat 

tersebut merupakan dukungan untuk 

membangun wisata Kayangan Api sebagai 

tujuan Wisata. Bentuk keterlibatan tersebut 

berguna untuk menyambut wisatawan yang 

datang berkunjung dan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. 

Beroperasinya Wisata Kayangan Api juga 

memunculkan pemikiran dalam melestarikan 

kesenian, kerajinan tangan, dan kuliner 

tradisional. Kesenian tari Gambyong yang 

menjadi kesenian tradisional masyarakat Desa 

Sendang Harjo masih sering dimainkan di 

Kayangan Api oleh anak-anak ataupun disaat 

upacara adat yang dilaksanakan disana. 

http://www.zamrudalfidaus.blogspot.com/2014/09/wisata-edukasi-sebagai-budaya-bangsa.html
http://www.zamrudalfidaus.blogspot.com/2014/09/wisata-edukasi-sebagai-budaya-bangsa.html
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 Makanan Khas juga menjadi daya tarik 

sendiri bagi wisatawan. Wisatawan banyak 

yang berburu makanan khas Boonegoro, 

seperti rujak dan jajanan ledre. Hal ini 

memerikan manfaat yang ositif bagi 

masyarakat sekitar karena juga dapat 

membuka lapangan pekerjaan baru dan 

tentunya juga bisa mengenalkan makanan khas 

dari daerahnya. 

Wisata Kayangan Api juga 

memunculkan jenis lapangan pekerjaan baru 

yang daat dilakukan oleh masyarakat sekitar. 

Untuk menambah penghasilan sehari-hari 

mereka menyesuaiakan dengan 

dikembangkannya Wisata Kayangan. 

Beberapa masyarakat Desa Sendang Harjo 

menggantungkan dan memilih bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan di sekitar kawasan 

wisata Kayangan Api. 

Sepanjang jalan menuju Kayangan Api 

terdapat lima belas warung, lima tokoh yang 

masing-masing menyediakan baju sebagai 

buah tangan, counter pulsa dan bensin eceran. 

Penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut 

berbeda-beda. Contohnya bagi pedagang di 

dalam wisata. Pedagang di dalam area wisata 

perbulannya bisa mencapai 800rb per 

bulannya. Hal tersebut menguntungkan bagi 

pedagang yang dikenai biaya sewa 500rb per 

tahunnya. Lapangan pekerjaan baru tersebut 

merupakan adaptasi masyarakat Sendang 

Harjo dengan di operasionalkannya wisata 

Kayangan Api. Manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat berupa meningkatnya pendapatan 

mereka membuat masyarakat Desa Sendang 

Harjo memilih untuk berjualan. 

ANALISIS 

Kesiapan pihak Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam mengembangkan wisata 

Kayangan Api merupakan perilaku adaptif 

yang mereka lakukan untuk keberlangsungan 

wisata Kayangan Api. Penambahan fasilitas 

Gazebomerupakan contoh dari cara adaptasi 

mereka untuk membuat Kayangan Api 

menjadi lebih baik lagi. Permasalahansatu-

persatu telah diselesaikan dari kepengurusan 

yang belum jelas menjadi terstruktur dan 

terdapat payung hukum dari kedua belah pihak 

yang bermasalah. Menurut Ketua Bidang 

Pengembangan Obyek Wisata, kami tidak 

ingin terjadi permasalahan, yang kami 

inginkan menjadikan wisata Kayangan Api 

salah satu destinasi wisata Jawa Timur. 

Berbenah dalam segala sektor merupakan 

salah satu kegiatan atau tujuan  

DinasKebudayaan dan Pariwsata. Mereka 

berencana siap seratus persen dan 

mengorbitkan wisata Kayangan Api menjadi 

wisata dengan berbagai jenis. Sekarang wisata 

Kayangan Apisudah menajadi wisata alam, 

budaya dan edukasi. Penambahan-penambahan 

terus dilakukan seperti pembebasan lahan yang 

akan digunakan untuk outbond dan bumi 

perkemahan yang rencananya pada tahun 2017 

akan dibuka. Untuk yang sekarang dengan 

penambahan oramen-ornamen yang dapat 

mendukung sarana dan prasarana sebagai salah 

satu adaptasi pengelola sebagi faktor penarik 

minat wisatawan akan terus dilakukan. 

Pengembangan yang dilakukan berupa 

penambahan fasilitas dan perbaikan 
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infrastruktur merupakan cara-cara yang 

dilakukan untuk menarik minat wisatawan.  

Pengembangan tersebut juga bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar dengan ramainya 

wisata Kayangan Api. Manfaat yang diperoleh 

masyarakat Desa Sendang Harjo merupakan 

hasil dari keinginan mereka yang melihat 

ekosistem tempat mereka tinggal rusak. 

Marakanya penebangan liar ditakutkan 

merusak tempat yang dianggap sakral oleh 

masyarakat Desa Sendang Harjo yakni 

Kayangan Api. 

Pengembangan atau penambahan fasilitas 

di Kayangan Api merupakan perilaku sadar 

dan aktif dalam memutuskan apa yang sudah 

dipilih sebagai bentuk penyesuaian Proshansky 

dalam Sukadana (1983:18). 

Pengembangan Wisata Kayangan Api 

seperti pengoptimalan lembaga linmas yang 

berguna untuk memberikan ketenangan warga 

dalam melakukan aktivitas, penyesuaian dalam 

mata pencaharian, sarana jalan yang diperbaiki 

dan dilibatkannya masyarakat sebagai bentuk 

pemberdayaan dalam pengembangan wisata 

merupakan manfaat sosial yang dirasakan 

masyarakat Desa Sendang Harjo. 

Manfaat yang dirasakan masyarakat Desa 

Sendang Harjo dengan dioprasionalkannya 

wisata Kayangan Api merupakan bentuk 

penyesuaian yang dilakukan oleh Masyarakat 

itu sendiri. Timbulnya mata pencaharian baru 

seperti berdagang, menawarkan jasa adalah hal 

yang tampak terjadi di Desa Sendang Harjo. 

Sejarah Kayangan Api yang penuh dengan 

penebang-penebang liar tidak terlihat lagi 

karena masyarakat beradaptasi dengan 

lingkungan barunya. 

Manfaat tersebut diperoleh karena 

masyarakat menyesuaikan dengan 

lingkungannya. Lingkungan yang kini menjadi 

wisata membuat mereka membuka lapangan 

pekerjaan baru seperti membuka warung dan 

toko. 

Bertambahnya lapangan pekerjaan baru 

yang dipilih masyarakat Desa Sendang Harjo 

sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap 

lingkungan barunya merupakan proses dan 

pertimbangan dalam membuat keputusan 

memilih meski persepsi mereka dilandasi oleh 

imaginasi yang khayal Proshansky dalam 

Sukadana (1983 : 18). 

 

KESIMPULAN 

Pengembangan yang dilakukan di 

Kayangan Api terbagi menjadi tiga. Pertama, 

pengembangan yang dilakukan menjadikan 

Kayangan Api menjadi tempat tujuan rekreasi 

bagi wisatawan. Pengembangan tersebut 

berupa perbaikan akses jalan yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk 

memudahkan akses wisatawan yang berwisata 

di Kayangan Api telah mencapai 80%.  

Diperkirakan pengembangan tersebut akan 

selesai dalam 1 hingga 2 bulan kedepan. 

Pengembangan yang kedua wisata 

Kayangan Api sebagai tempat tujuan rekreasi 

adalah didirikannya fasilitas gazebo untuk 
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tempat berteduh wisatawan. Pengembangan 

gazebo ini berhadapan dengan hutan yang 

rimbun. Pengelola  mendirikan gazebo 

berhadapan dengan pemandangan alam 

merupakan salah satu cara pengelola untuk 

menarik minat wisatawan. 

Wisata Kayangan Api sebagai wisata 

Edukasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

membangun sebuah tempat yang berfungsikan 

sebagai rumah baca bagi wisatawan yang 

berkunjung. Rumah baca tersebut berisi 

mengenai legenda Kayangan Api, budaya 

masyarakat lokal maupun sejarah dari kawasan 

Kayangan Api yang sering dilakukan 

penebangan liar hingga masyarakat merasa 

kurang diuntingkan. 

Pengembangan yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang 

terkahir adalah tempat yang digunakan sebagai 

ritual. Perluasan wilayah di area Kayangan 

Api dilakukan karena wisatawan ada yang 

melakukan kegiatan ritual yang mereka 

percayai. 

Dari pengembangan yang dilakukan, 

menimbulkan manfaat bagi masyarakat Desa 

Sendang Harjo. Manfaat tersebut berupa 

manfaat secara sosial, budaya dan ekonomi. 

Manfaat yang masyarakat Desa Sendang Harjo 

terima juga merupakan adaptasi mereka 

terhadap lingkungan hingga menimbulkan 

perilaku yang adaptif. 

Manfaat sosial yang masyarakat terima 

berupa dioptimalkannya lembaga linmas yang 

ada. lembaga linmas tersebut mempunyai 

tugas untuk mengamankan wisata Kayangan 

Api maupun kawasan wisata Kayangan Api 

yang marak dengan penebangan liar. Manfaat 

sosial kedua yang mereka terima adalah akses 

jalan yang mereka lewati untuk berkegiatan 

diperbaiki oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

sendiri memilki kepentingan sendiri untuk 

memperbaiki akses jalan yang merupakan 

akses menuju Kayangan Api. lalu 

pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk masyarakat menjadikan 

seluruh komponen yang berkegiatan di area 

wisata Kayangan Api merupakan pendudul 

Desa Sendang Harjo. 

Manfaat secara Budaya yang masyarakat 

rasakan diantaranya, terjadinya akulturasi 

antara masyarakat dengan wisatawan. 

Masyarakat dapat mengenalkan tarian khas 

asal Sendang Harjo atau Kabupaten 

Bojonegoro untuk wisatawan dan sebaliknya. 

Hal tersebut juga menjadi pelestarian yang 

mereka lakukan terhadap kesenian daerah.  

Dari segi ekonomi, Wisata Kayangan Api 

membuka lapangan pekerjaan baru untuk 

masyarakat Desa Sendang Harjo. Dengan 

beroperasinya Kayangan Api, masyarakat 

menawarkan berbagai jasa, seperti ojek, tour 

guide, penginapan, berdagang, membuka 

warung, toko, penjual bensin dan tambal ban. 
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