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Seiring dengan berjalannya waktu, wisata telah menjadi suatu hal yang umum bagi 

masyarakat dunia. Jika dulunya wisata hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang dari 

kalangan tertentu, dimasa kini wisata juga dapat dinikmati oleh hampir seluruh kalangan 

masyarakat dengan biaya yang terjangkau dengan fasilitas yang memadai.  

Wisata, bukanlah melulu tentang hiburan, dimasa modern seperti saat ini.  Banyak 

masyarakat yang menggunakan wisata sebagai kebutuhan hidupnya, entah itu refreshing atau 

sebagi bisnis. Maka tak heran, jika disetiap negara, baik negara maju atau negara berkembang 

pada saat ini berusaha membangun dan mengembangkan aspek pariwisata negara mereka guna 

menunjang perekonomian Negara.  

Khususnya Indonesia yang terkenal dengan keindahan negerinya memiliki potensi 

besar dalam aspek pariwisata. Indonesia memiliki wisata alami ataupun buatan yang melimpah 

ruah . Tempat wisata yang elok tersebut tersebar di seluruh pelosok negeri. Keelokan tempat 

wisata yang ada mampu memikat para wisatawan lokal maupun turis asing. Sehingga, dalam 

pengembangan sektor wisata dapat memberikan dampak besar terhadap sektor lain. Dampak 

yang muncul misalnya berkembangkangnya pertanian, perdagangan, perhubungan dan jasa, 

industri serta sektor lainnya.  

Salah satu pendekatan pengembangan aspek wisata alternatif yaitu munculnya desa 

wisata.  Munculnya alternatif desa wisata  merealisasikan pembangunan wisata yaitu dengan 

mengemas suatu pedesaan menjadi desa wisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam 

gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Gerakan untuk membangun suatu desa wisata 



juga menjadi salah satu upaya pengembangan ciri khas daerah sehingga lebih dikenal oleh 

masyarakat luas. Formula penting dalam pembangunan desa wisata ini adalah dengan 

melibatkan peran dan mengikutsertakan masyarakat setempat. Unsur-unsur keaslian produk 

wisata yang utama adalah kualitas asli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah, dan 

diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya yang menjadi milik 

masyarakat. 

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki potensi dalam upaya pengembangan desa wisata, dengan objek wisata alam maupun 

buatan.  Tempat wisata asing-masing desa memiliki daya tarik berupa fenomena alam bahkan 

ciri khas daerah yang dapat memikat wisatawan. Seperti Desa Tasimadu, Kecamatan 

Watulimo, Kabupaten Trenggalek terkenal dengan Pantai Prigi. Dengan hamparan pantai Prigi 

yang menjadi objek utama yang disuguhkan kepada wisatawan. Daya Tarik lain dari Pantai 

prigi yaitu dengan adanya upacara adat Larung Sembonyo yang menjadi ciri khas dari 

Kecamatan Watulimo, khususnya untuk masyarakat sekitar pantai Prigi. Upacara Labuh 

Sembonyo tersebut setiap tahunnya menjadi daya Tarik tersendiri para wisatawan lokal atau 

turis asing. 

Dilihat dari sarana prasarananya, objek-objek wisata di Kabupaten Trenggalek, 

khususnya daerah Kecamatan Watulimo sudah cukup mampu menarik banyak wisatawan. 

Tidak hanya hamparan pantai Prigi yang menakjubkan saja yang disuguhkan, juga berbagai 

fasilitas pun dilengkapi, mulai dari rumah makan, lapangan parkir yang luas, hotel dengan 

auditorium, toilet, tempat perkemahan juga mushola. Tak ayal jika Pantai Prigi menjadi salah 

satu tempat wisata terpopuler di Kabupaten Trenggalek. Selain menjadi tempat wisata, Pantai 

Prigi juga menjadi tempat penangkapan ikan terbesar di pantai selatan pulau Jawa. Tak jarang 

juga, para Nelayan menyewakan perahunya untuk wisatawan yang ingin berkeliling pantai 

Prigi.  

Banyak hal yang dapat dilakukan wisatawan di Pantai Prigi ini, mulai dari memancing, 

berkemah, tenis atau bahkan hanya sekedar duduk-duduk bersama keluarga, teman atau bahkan 

pasangan utuk sekedar menikmati suasana pantai dan keindahan alam yang memanjakan mata. 

Bagi wisatawan yang suka bermain air, bisa juga berenang di bibir pantai. Ombak yang tak 

terlalu besar karena adanya karang yang membatasi antara laut dalam dan laut dangkal 

sehingga bagi wisatawan yang tidak bisa berenang dapat bernapas lega karena adanya 

persewaan ban renang. 

Biasanya, Pantai Prigi ramai dikunjungi oleh wisatawan pada hari libur atau weekend, 

namun puncaknya banyak pengunjung terjadi dikisaran bulan Selo, kalender Jawa. Karena pada 



bulan ini para nelayan serta masyarakat sekitar pantai melakukan upacara adat rutin yaitu 

Larung Sembonyo. KegiatanLarung Sembonyo  berupa sedekah laut yang menggunakan 

tumpeng raksasa sebagai media pelaksanaannya. Pada puncak acara, tumpeng raksasa ini 

nantinya ditumpahkan di tengah lautan dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat berupa hasil laut yang melimpah. 

Selain sebagai rasa syukur, ternyata upacara adat Larung Sembonyo ini juga bertujuan 

sebagai peringatan hari pernikahan seorang kepala prajurit Kerajaan Mataram Raden 

Tumenggung Yudha Negara dengan putri Adipati Andong Biru yaitu Putri Gambar Inten. 

Sejarahnya, Raden Tumenggung mendapatkan perintah dari Raja Mataram untuk memperluas 

wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada saat hendak membuka wilayah tersebut, Raden 

Tumenggung harus memenuhi satu syarat, yaitu menikahi Putri Gambar Inten, Raden 

Tumenggung pun bersedia untuk menikahi sang putri, Adipati Andong sangatlah berbahagia 

sehingga dilangsungkannya upacara pernikahan antara Raden Tumenggung dengan Putri 

Gambar Inten pada hari senin kliwon dibulan besar. 

Melalui pesta perkawinan itulah Raden Tumenggung mencetuskan nama wilayah 

tersebut dengan nama Prigi dan meminta para masyarakat untuk memperingati hari 

pernikahannya dengan tujuan sedekah laut bernama Sembonyo disetiap tahunnya. Inilah 

mengapa tradisi Larung Sembonyo dapat menarik perhatian banyak khalayak dan wisatawan 

asing ataupun lokal. 

Disinilah peran masyarakat setempat diperlukan untuk terlibat dalam upaya 

pengembangan desa wisata, khususnya wilayah pantai Prigi. Peran masyarakat yang 

dimaksudkan adalah upaya untuk menjaga kelestarian budaya yang sudah dilakukan sejak 

dahulu sebagai rutinan setiap tahunnya.  Selain kelestarian budaya, masyarakat juga perlu 

menjaga kelestarian alam sekitar pantai untuk menjaga keaslian dan kealamian wisata Pantai 

Prigi.  

Berkembangnya pariwisata disuatu daerah pun juga akan berdampak bagi kehidupan 

masyarakat dari segi ekonomi, social dan budaya. Namun, jika penangannya tidak tepat dan 

tidak di persiapkan dengan baik justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang 

menyulitkan bahkan merugikan masyarakat setempat. Untuk menjamin supaya pariwisata 

dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi 

masyarakat dan meminimalisi dampak negative yang mungkin timbul maka pengembangan 

wisata perlu dipelajari dengan kajian dalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap 

sumber daya pendukungnya (Wardiyanta, 2006 : 47) 



Dalam pengembangan pariwisata harus dilihat dari sistem keterkaitan komponen 

permintaan dan ketersediaan. Komponen permintaan terdiri dari wisatawan lokal dan 

wisatawan dosmetik dan wisatawan mancanegara. Sedangkan komponen ketersediaan terdiri 

dari aksessbilitas, objek dan daya tarik wisata, fasilitas dan utulitas, dan elemen lainnya seperti 

sikap penduduk terhadap pariwisata, keramahan, friendly, serta welcomingattittude. 

Berbagai faktor pun ikut menunjang sebagai alasan mengapa pengembangan desa 

wisata ini harus dilakukan, sebagai contoh kurangnya lahan pekerjaan sehingga memotivasi 

masyarakat setempat untuk meningkatan kualitas perekonomian dengan menggunakan aspek 

kepariwisataan. Faktor lainnya yaitu pengembangan desa wisata sebagai sarana pengenalan 

budaya atau ciri khas suatu daerah terhadap khalayak umum sebagai daya tarik wisata. 

Menurut travelagent.co.id yang menuliskan bahwa Indonesia termasuk ke dalam top 10 

Negara terbaik untuk dikunjungi pada tahun 2019.  Penghargaan tersebut berdasarkan dari 

Lonely Planet dimana Indonesia berada diurutan ke-7 dari 10 Negara lainnya. Selain itu, 

travelagent.co.id juga menuliskan bahwa pulau terbaik dunia berada di Indonesia, yaitu pulau  

Jawa yang ditetapkan oleh situs web Travel and Leisure. Hal itu semakin memperkuat adanya 

potensi besar dalam pengembangan perekonomian Negara dengan menggunakan wisata 

sebagai media pengembangan sektor ekonomi. 

Di era terkini, perkembangan pariwisata di Indonesia berkembang pesat. Tak dapat 

dipungkiri jika permintaan pariwisata selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat ini, sektor 

pariwisata di Indonesia dapat berkontribusi sekurang-kurangnya 4% dari total perekonomian. 

Hal itu dapat membuktikan jika pariwisata ikut berperan aktif dalam penunjang perekonomian 

Negara. Diketahui, bahwa Badan Pusat Statistik sempat mengubahkan definisi kunjungan 

wisatawan asing per-januari 2016, hal ini mengakibatkan peningkatan tajam dibidang 

perpariwisataan pada tahun 2016 dan 2015.  

Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah yang harus menjadi andil dalam perngembangan 

wisata didaerah pantai, wisatawan pun turut menjadi andil dimulai dengan melakukan hal-hal 

sederhana seperti mentaati peraturan ketika berpariwisata, membuang sampah pada tempatnya, 

serta tetap menjaga kelestarian ekosistem dengan tidak merusak alam sekitar. Begitu pula 

dengan masyarakat sekitar yang juga turut serta dalam menjaga kelestarian ekosistem daerah 

pantai. Ketegasan pemerintah dalam hal ini pun turut berperan penting untuk kemajuan 

pengembangan wisata pantai, seperti contoh ketegasan dalam melarang pembuangan limbah 

pabrik ke daerah laut dan sebagainya. 



Jika ingin sektor pariwisata daerah pantai berkembang, kita sebagai masyarakat sudah 

selayaknya harus menjaga kelestarian ekosistem demi kelangsungan pengembangan sektor 

pariwisata yang juga akan berdampak pada sektor perekonomian Negara. 

 


