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THE CIVILIZATION JOURNEY OF NGLINGGO 

TOURISM VILLAGE SOCIETY FROM TIME TO TIME 

XI Social 3 Social Culture Studies History Team 

ABSTRACT  

Nglinggo Village is a village that is located in Yogyakarta Special Region, 

Indonesia, specifically in Pagerharjo Kulon Progo. It is a village that has been 

favored for tourist attraction and has been a tourism village since 2004. Although 

Nglinggo Village is well known for their breathtaking mountain views, waterfalls, 

and their own tea plantation, this particular village also holds a very interesting 

historical background that many people have not known yet. The aim of this study is 

to investigate more into the history and make those interesting historical stories 

known to more people. Following this, students were given the chance to interview 

one of the locals from Nglinggo Village to ask more about the history, then we have 

compiled the results into this report for everyone to read and learn. By virtue of this 

Socio-Cultural Study Program, all XI social students of St. Louis 1 High School 

Surabaya and readers of this report are able to find out that Nglinggo Village has a 

strong connection to the Java War, thus hugely impacting their civilization. Now, it 

has grown into this tourism village that still stands until this day. This concludes that 

Nglinggo Village is indeed an important village that needs to be preserved and 

considered a heritage site, especially since it contains a lot of important history for 

Indonesia.  

Keywords : Civilization, culture, heritage site, history, tourism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Dari banyaknya desa wisata di Indonesia, Desa Wisata Nglinggo merupakan 

salah satu desa yang cocok dan strategis untuk dijadikan tempat pembelajaran 

maupun pariwisata. Mengingat bahwa Desa Wisata Nglinggo ini kaya akan 

keindahan alam, desa ini juga memiliki sejarah, tradisi, dan budaya yang berperan 

dalam perkembangan Indonesia. Walaupun sekilas hanya terlihat sebagai desa wisata 

biasa, ternyata Desa Wisata Nglinggo memiliki kaitan erat dalam masa penjajahan 

Belanda yang belum diketahui banyak orang. Pada masanya, desa ini juga bagian 

dari wilayah Kerajaan Mataram Kuno serta kelak menjadi tempat persinggahan bagi 

prajurit Pangeran Diponegoro. 

 

Indonesia yang dulu dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang, 

tentu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini, salah 

satu tempat yang keberadaannya merupakan salah satu pengaruh dari penjajahan 

ialah wilayah Desa Nglinggo. Sangat tampak dari jejak yang ditinggalkan Belanda, 

berbagai kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat desa masih ada hingga 

sekarang, mulai dari kebiasaan bercocok tanam hingga unsur kebudayaan seperti Tari 

Angguk. Bahkan asal usul nama desa berasal dari usaha perlawanan gerilya saat 

melawan penjajahan Belanda, yaitu dari nama salah satu prajurit dalam Perjuangan 

Diponegoro bernama Ki Linggo Manik. Wilayah desa yang dahulu masih berupa 

hutan dimanfaatkan prajurit Diponegoro untuk dijadikan markas dan tempat 

persinggahan mereka. 
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Seiring berjalannya waktu, Desa Wisata Nglinggo telah berkembang menjadi 

desa wisata sejak September 2004. Semua ini tidak dapat dicapai tanpa bantuan 

karang taruna dan masyarakat sekitar, sehingga telah berkembang menjadi desa 

wisata yang berdiri sekarang ini. Masyarakat Desa Wisata Nglinggo telah 

membentuk sebuah komunitas yang memiliki hubungan erat antar satu sama lain, 

mereka sangat mengutamakan kebersamaan dan persatuan. Tradisi dan adat istiadat 

dari nenek moyang pun masih turun temurun dilestarikan dan rutin dilaksanakan. 

Keindahan Desa Wisata Nglinggo ini tidak luput dari sejarah awal 

terbentuknya desa ini. Kami sebagai penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam 

mengenai latar belakang desa ini, mulai dari segi kebudayaan dan perkembangan 

masyarakat dari masa ke masa, masih banyak potensi untuk digali yang belum 

diketahui banyak orang. Harapan kami dengan adanya studi sosial budaya ini, kisah 

Desa Wisata Nglinggo akan semakin dikenal dan tidak pernah dilupakan seiring 

berjalannya waktu. Semuanya akan kami bahas secara rinci dalam paparan laporan 

studi sosial budaya ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis berhasil 

merumuskan sejumlah rumusan masalah yang akan kami bahas, yakni :  

1. Bagaimana sejarah awal keberadaan Desa Wisata Nglinggo? 

2. Bagaimana kondisi dan perkembangan masyarakat Desa Wisata 

Nglinggo dari masa ke masa? 

3. Bagaimana pengaruh Desa Wisata Nglinggo terhadap kehidupan 

masyarakat? 
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1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami simpulkan, penulis berhasil 

menetapkan tujuan pembuatan laporan studi sosial budaya ini, yakni :  

1. Mengetahui sejarah awal keberadaan Desa Wisata Nglinggo. 

2. Mengetahui kondisi dan perkembangan masyarakat Desa Wisata 

Nglinggo dari masa ke masa. 

3. Mengetahui pengaruh Desa Wisata Nglinggo terhadap kehidupan 

masyarakat. 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka 

penyusunan laporan studi sosial budaya ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada penulis maupun pembaca. Bila dijabarkan manfaat tersebut yakni : 

1. Bagi penulis : 

- Menyebarluaskan wawasan pengetahuan sejarah dan kebudayaan 

Desa Wisata Nglinggo kepada para pembaca. 

- Menambah ilmu pengetahuan secara lebih dalam mengenai sejarah 

perkembangan Desa Wisata Nglinggo. 

- Mengembangkan keterampilan penulis dalam membentuk dan 

menyusun laporan secara informatif dan sistematis. 

 

2. Bagi pembaca :  

- Menggunakan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya untuk 

pengembangan desa dalam segala aspek kehidupan. 

- Menjadikan sarana ilmu pembelajaran untuk mengetahui sejarah dan 

kebudayaan Desa Wisata Nglinggo. 

- Mengenal perubahan serta perkembangan kondisi Desa Wisata 

Nglinggo  seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa 

- Menjadikan laporan ini sebagai referensi penyusunan laporan serupa. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan laporan studi 

budaya sejarah ini adalah melalui metode wawancara, yaitu metode dimana 

dilakukan wawancara secara online via Zoom Meeting dengan narasumber, Bapak 

Teguh Kumoro selaku perwakilan Desa Wisata Nglinggo. Wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 15-16 Februari 2021 dan dilakukan secara teratur. Tim penulis 

menyusun daftar pernyataan yang jelas dan sistematis, kemudian disampaikan 

kepada narasumber dalam sesi tanya jawab sejarah dalam acara studi sosial budaya. 

Selain itu, data yang sudah terkumpul juga dipilah dan dianalisis untuk dijadikan 

informasi yang berguna dalam penyusunan laporan studi sosial budaya ini. 
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BAB II 

PROFIL DESA 

 

2.1 Gambar Wilayah Desa Wisata Nglinggo  

(diunduh dari  https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/jawa-tengah/tempat-wisata-  

di-kulon-progo/attachment/kebun-teh-nglinggo-2, pada tanggal 23 Januari 2021) 

Desa Wisata Nglinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo Yogyakarta 

merupakan sebuah dusun yang terletak di antara perbatasan Magelang dan 

Purworejo, tepatnya di bagian paling utara Kabupaten Kulon Progo. Wilayahnya 

terletak di ketinggian 900-1000 mdpl dengan Gunung Jaran sebagai puncak 

tertingginya, desa yang berada di bagian ujung ini dikelilingi oleh pegunungan dan 

hutan, membuat desa menjadi wilayah yang cukup terisolir. Luas daerah wilayah 

desa sekitar 513 hektar, yang mencakup Air Terjun Watu Jonggol, Bukit Ngisis, 

Gunung Jaran, dan kebun teh sebagai daya tarik utama. Selain itu, desa juga terletak 

dekat dengan situs Candi Borobudur yang berjarak sekitar 7-8 km dari desa, 

membuat Desa Wisata Nglinggo cocok untuk dijadikan destinasi wisata. 

Desa Wisata Nglinggo mulai menjadi desa wisata pada September 2004, 

berawal dari banyaknya potensi yang dimiliki, hingga sekarang berkembang pesat 

dan memiliki berbagai macam sarana untuk ditawarkan, dimulai dari paket wisata 

edukasi serta usaha masyarakat lokal dengan teh sangrai dan gula aren sebagai ciri 

khasnya. Selain itu, masyarakat Desa Wisata Nglinggo juga tidak terlepas dari tradisi 

dan adat istiadat dari nenek moyang, seperti Tradisi Auman, Tradisi Saparan, dan 

Tari Angguk yang masih rutin dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat 

setempat.           

https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/jawa-tengah/tempat-wisata-
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Zaman dahulu, hampir 99% masyarakat desa bermata pencaharian sebagai 

petani dan peternak, mulai dari berkebun kopi, cengkeh, dan ternak kambing. 

Makanan utama mereka berupa jagung, umbi-umbian dan aren. Seiring berjalannya 

waktu, masyarakat mulai terjun ke dalam bidang  pariwisata dan home industry yang 

saat ini membuat perekonomian Desa Wisata Nglinggo jauh lebih unggul daripada 

desa lain. Sekarang kegiatan wirausaha tidak bisa dipisahkan dari perekonomian 

masyarakat. 

Selain menjadi desa wisata, Desa Wisata Nglinggo juga kerap meraih 

berbagai macam prestasi yang patut dibanggakan, seperti juara 1 dalam lomba desa 

wisata, juara 2 dalam Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2016, dan juara 1 

dalam Lomba Nasional Pengelolaan Masyarakat Tingkat DIY Tahun 2018. 

Infrastruktur dan UMKM desa terus berkembang pesat seiring perkembangan zaman, 

dan hingga saat ini masih banyak ruang perkembangan untuk menonjolkan aspek lain 

yang belum dikelola. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Sejarah Awal Keberadaan Desa Wisata Nglinggo 

  

 Perjalanan Desa Wisata Nglinggo yang berawal dari hanya sebuah wilayah 

yang saat ini menjadi sebuah desa wisata tentu tidak terjadi dalam sekejap, terdapat 

berbagai kisah dibalik perkembangan ini. Dalam bagian pembahasan ini, penulis 

akan menjabarkan sejarah awal keberadaan Desa Wisata Nglinggo secara rinci. 

 

3.1.1 Asal-Usul Terbentuknya Nama Desa Wisata Nglinggo 

 

3.1.1 Lukisan Perlawanan Diponegoro 

 (diunduh dari https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/11/perang- 

diponegoro-1825-1830, pada tanggal 21 Januari 2021)  

 

Nama Desa Wisata Nglinggo tentu tidak diberikan secara 

sembarangan dan memiliki kisah perjuangan dibaliknya, asal usul nama 

“Nglinggo” ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. 

Pada masanya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap 

pemerintahan Belanda yang berlangsung pada tahun 1825-1830, diketahui 

bahwa perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah 

dialami oleh Belanda. Dalam perlawanannya, terdapat 3 prajurit utama 

Pangeran Diponegoro, yaitu Ki Linggo Manik, Ki Dalem Tanu, dan Ki 

Gagak Roban. Mereka melakukan strategi gerilya yang berpuncak di Bukit 

Menoreh, di ujung perbukitan inilah yang saat ini menjadi wilayah dusun 

Nglinggo. 

https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/11/perang-diponegoro-1825-1830
https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/11/perang-diponegoro-1825-1830
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Ketiga prajurit ini merasa tempat dusun Nglinggo cukup tersembunyi 

dan strategis, sehingga memutuskan untuk membuat markas  dan menjadi 

tempat persinggahan bagi mereka untuk menyusun strategi perang. Selain 

menjadi markas para prajurit tersebut, tempat ini juga bermanfaat sebagai 

tempat pengungsian bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan wilayah yang 

terisolir, pasukan Belanda tidak mengetahui keberadaan tempat tersebut. Pada 

waktu itu, wilayah dusun masih berbentuk hutan dengan jalan yang sempit 

dan tidak berpenghuni, akan tetapi tempat tersebut malah cocok menjadi 

tempat persembunyian bagi mereka.  

 

Alhasil, untuk mengenang jasa beliau, wilayah yang telah 

berkembang menjadi desa ini dinamai dusun Nglinggo. Dipercayai menurut 

cerita turun temurun, bahwa ketiga prajurit tersebut yang pertama kali 

menapakkan kakinya di wilayah dusun, sehingga masyarakat setempat 

percaya tanpa mereka dusun Nglinggo belum tentu ada. Nama Nglinggo 

sendiri diambil dari salah satu ketiga prajurit Diponegoro yang menjadi 

pemimpin serta tertua, bernama Ki Linggo Manik.  

 

 

3.1.2. Foto Petilasan Ketiga Prajurit di Desa Wisata Nglinggo 

(diunduh dari http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-  

kebudayaan.html, pada tanggal 21 Januari 2021) 

 

 

 

 

http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-%20kebudayaan.html
http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-%20kebudayaan.html
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Hingga saat ini, tempat makam ketiga prajurit masih dijaga oleh 

masyarakat sekitar, dan tradisi upacara secara turun temurun masih 

dilaksanakan untuk mengingat jasa prajurit tersebut. Tempat makam ini atau 

yang biasa disebut petilasan, merupakan tempat suci yang sangat dihormati 

oleh masyarakat setempat dan dilestarikan. Tidak jarang apabila wisatawan 

berkunjung untuk melakukan ziarah religi di makam tersebut. 

 

3.1.2 Keterkaitan Desa Wisata Nglinggo dengan Kerajaan Mataram 

 

3.1.3. Gambar Sultan Agung dalam Masa Pemerintahan Kerajaan Mataram 

(diunduh dari https://www.wartamuslimin.com/gagasan/1382/sultan-agung- 

antara-ambisi-dan-islamisasi, pada tanggal 21 Januari 2021) 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Desa Wisata Nglinggo merupakan 

bagian wilayah dari Kerajaan Mataram Kuno. Dapat dilihat berdasarkan bukti 

yang ada, hingga saat ini wilayah desa masih terdapat tanah milik kesultanan 

atau yang biasa disebut Sultan Ground (SG). Diketahui bahwa sejak masa 

pemerintahan Sultan Agung, wilayah desa ini telah menjadi bagian dari 

Kerajaan Mataram yang kelak bermanfaat dalam Perjuangan Diponegoro. 

Terlebih mengenai Sultan Ground (SG), contoh konkret yang berada di 

wilayah desa tersebut adalah tempat sekitar balai desa, tempat makam atau 

petilasan, serta beberapa tanah perkebunan. Masyarakat lokal mengakui 

keberadaannya dan sangat menghormati peninggalan yang ada. 

 

https://www.wartamuslimin.com/gagasan/1382/sultan-agung-antara-ambisi-dan-islamisasi
https://www.wartamuslimin.com/gagasan/1382/sultan-agung-antara-ambisi-dan-islamisasi
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Selain itu, dapat dibuktikan juga melalui keberadaan pohon besar 

yang berada di daerah sekitar petilasan. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, diketahui 

bahwa pohon tersebut telah berumur ratusan tahun dan merupakan pohon 

langka. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah berumur sangat 

tua dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno. Saat ini pohon 

tersebut menjadi bagian dalam petilasan yang dijaga dengan pagar bambu. 

 

3.1.3 Sejarah Desa Wisata Nglinggo dari Aspek Mitologi 

 

Kepercayaan yang paling diyakini masyarakat setempat hanyalah 

kesadaran apabila tanpa 3 prajurit Pangeran Diponegoro, yaitu Ki Linggo 

Manik, Ki Dalem Tanu, dan Ki Gagak Roban, keberadaan dusun Nglinggo 

belum tentu ada, sehingga mereka sangat menghormati usaha beliau. Pada 

zaman dahulu, agama belum terlalu masuk ke dalam wilayah dusun, sehingga 

kepercayaan yang ada merupakan Kepercayaan Jawa atau biasa disebut 

Kejawen. Ajaran Kejawen merupakan sebuah kepercayaan yang dimiliki 

masyarakat Jawa, hal ini bukanlah suatu agama, melainkan ajaran yang ada 

sebelum agama masuk ke Indonesia yang mengajarkan pentingnya tata krama 

dalam hubungan antar sesama. Kepercayaan ini juga mengajarkan untuk 

selalu berdoa setiap saat ketika ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Nilai kehidupan dalam kepercayaan yang dianut leluhur masih 

dilestarikan hingga saat ini, terlihat dari gaya hidup masyarakat seperti sopan 

santun, toleransi, serta berbagai tradisi dan adat istiadat yang masih 

dilakukan. Seiring berjalannya waktu, berbagai pengaruh baik dari dalam 

maupun luar mulai membawa agama masuk ke dalam dusun, sehingga 

terjadilah perkembangan agama di Desa Wisata Nglinggo. Saat ini, 

masyarakat Desa Wisata Nglinggo didominasi oleh pemeluk agama Islam.  
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3.1.4 Sejarah Desa Wisata Nglinggo dari Aspek Sosial Budaya  

 

Perkembangan sejarah bila dilihat dari aspek sosial budaya mencakup 

bagian yang sangat luas, mulai dari gaya hidup masyarakat hingga 

infrastruktur desa. Penulis telah menggolongkan perkembangan tersebut 

menjadi beberapa bagian, berikut uraian lebih dalam mengenai sejarah Desa 

Wisata Nglinggo dari aspek sosial dan budaya. 

 

1. Kebudayaan dan Tradisi 

 

Adat istiadat dan tradisi masyarakat Desa Wisata Nglinggo 

sangat kental keberadaannya. Terdapat berbagai macam budaya dan 

tradisi dari nenek moyang yang masih diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat saat ini. Masyarakat ingin meneruskan peninggalan 

leluhur secara turun temurun kepada generasi selanjutnya, mereka 

sangat menghormati tradisi yang sebelumnya ada dan ingin 

melanjutkan seadanya tanpa merusak atau mengganti tata cara yang 

bisa mengubah keaslian budaya. 

 

 Salah satu contoh tradisi masyarakat adalah Tradisi Saparan. 

Tradisi ini merupakan tradisi utama dan juga terpenting, setiap hari 

Selasa/Jumat Kliwon bulan Sapar, masyarakat setempat melakukan 

upacara penghormatan kepada nenek moyang. Tujuan dilakukan 

tradisi ini adalah untuk mengenang jasa prajurit atas peran beliau 

menjadi perintis dusun, upacara ini biasa dilakukan di wilayah 

petilasan desa. Selain untuk penghormatan, upacara ini juga menjadi 

ucapan rasa syukur atas kelimpahan yang diterima. Biasanya 

dilakukan kegiatan mengarak tumpeng, pertunjukan wayang kulit dan 

tarian gambyong, serta bersih-bersih oleh masyarakat dusun di sekitar 

wilayah masing-masing. 



12 

 

 

Gambar 3.1.4. Foto Tradisi Saparan yang dilakukan di Dusun Nglinggo 

(diunduh dari http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-  

kebudayaan.html, pada tanggal 21 Januari 2021) 

 

Tradisi syukur lain yang ada dinamakan Tradisi Auman. 

Biasanya dilakukan setiap hari Selasa/Jumat kliwon, warga dusun 

berkumpul di tempat kepala dusun dan membawa berbagai macam 

makanan, dimulai dari nasi jagung, lauk pauk, singkong, dan masih 

banyak lagi. Mereka semua berkumpul dan makan bersama, lalu 

mengucap syukur dan berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala berkah dan rezeki yang telah diterima. Untuk 

mengakhirinya, terdapat rapat atau musyawarah bila ada keperluan.  

 

Pada intinya, semua kebudayaan dan tradisi masyarakat selalu 

terdapat nilai yang bisa dipetik untuk dijadikan pedoman hidup. 

Misalnya saja dari Tradisi Auman, bisa dipelajari pentingnya berbagi 

dan untuk tidak bersikap egois, menjadi pengingat bahwa kita 

manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga toleransi 

juga sangat dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

sejarah desa dari kebudayaannya masih konsisten, budaya selalu turun 

temurun diteruskan untuk diingat dan dilestarikan. 

  

 

 

 

http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-
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2. Geografi dan Wilayah 

 

Gambar 3.1.5. Foto Pemandangan di Desa Wisata Nglinggo 

(diunduh dari http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-  

kebudayaan.html, pada tanggal 21 Januari 2021) 

 

Desa Wisata Nglinggo terletak di Kelurahan Pagerharjo, 

Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo, di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY), Indonesia. Sebenarnya Desa Wisata Nglinggo 

merupakan salah satu bagian dari 20 daerah administratif setingkat 

dusun di Kelurahan Pagerharjo, akan tetapi karena popularitas Dusun 

Nglinggo sebagai destinasi wisata, dusun ini mulai dikenal sebagai 

desa sendiri dan memiliki sebutan Desa Wisata Nglinggo. 

 

Bila dilihat dari wilayahnya, wilayah Desa Wisata Nglinggo 

berawal dari daerah hutan dan semak belukar. Dahulu wilayah yang 

tak berpenghuni dan belum berkembang ini hanyalah sebuah daerah 

yang dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Letak dusun yang 

terisolir dan berada di ujung membuatnya sulit dijangkau,  akan tetapi, 

prajurit Pangeran Diponegoro memanfaatkannya sebagai markas dan 

sekarang telah berkembang menjadi desa wisata.  

 

 

 

 

 

http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-
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3. Mata Pencaharian dan Gaya Hidup Masyarakat 

 

Gambar 3.1.6. Foto Perkebunan Teh di Desa Wisata Nglinggo 

(diunduh dari http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-  

kebudayaan.html, pada tanggal 21 Januari 2021) 

 

 Sejak zaman dahulu hingga sekarang, mata pencaharian utama 

masyarakat Desa Wisata Nglinggo relatif sama, sekitar 99% penduduk 

desa memiliki profesi petani dan peternak. Hal ini didorong karena 

pengaruh kolonialisme untuk bercocok tanam serta ternak sebagai 

simpanan masyarakat. Mereka tidak bertani padi melainkan berkebun 

jagung dan tanaman seperti kopi, vanili, dan cengkeh. Oleh karena itu, 

dahulu makanan pokok mereka berupa nasi jagung dan umbi-umbian. 

Meskipun bekerja sebagai petani dan peternak, saat ini telah 

dikembangkan menjadi usaha perkebunan teh dan ternak susu 

kambing sebagai salah satu UMKM dan sarana pariwisata.  

 

 Masyarakat Desa Wisata Nglinggo memiliki ciri khas yang 

bisa dibilang cukup unik, dahulu mereka memiliki dialek khas yang 

membedakan dirinya dari wilayah desa lain. Seperti yang diketahui, 

wilayah desa tertutup dan perkembangan transportasi kurang 

memadai, ini mengakibatkan masyarakat desa berteriak sekencang-

kencangnya saat upaya berkomunikasi. Alhasil, dihasilkannya dialek 

yang terdengar melengking seperti orang berteriak. Tetapi karena 

proses pembauran dan perkembangan yang ada, lama-kelamaan dialek 

semakin ditinggalkan oleh masyarakat.  

http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-
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 Selain dialek, masyarakat memiliki hal lain dalam bertata 

bahasa, yaitu penggunaan bahasa Jawa halus. Hingga saat ini, 

sebagian dari generasi desa masih menggunakannya, hal ini tentu 

patut dibanggakan karena ada unsur budaya yang dilestarikan.  

 

 Gaya hidup masyarakat Desa Wisata Nglinggo sangat berpusat 

pada sikap sopan santun dan toleransi antar satu sama lain, hubungan 

mereka memiliki tali persaudaraan yang erat. Tidak hanya itu saja, 

mereka telah membentuk sebuah komunitas yang dijaga dengan rasa 

penuh hormat, desa wisata pun dikelola dengan mengutamakan sikap 

kebersamaan. Mulai dari bertutur kata dalam aktivitas sehari-hari 

hingga berbicara kepada orang yang lebih tua, semua dilakukan 

dengan mengingat kesopanan yang ada.  

 

 Pengunjung yang datang ke desa pun juga mengingat 

kebiasaan yang telah ada dan menjaga sopan santun serta peraturan. 

Tidak ada larangan tertentu dan semuanya didasarkan pada etika, 

seperti menjaga ketertiban sekitar dan terutama menghormati tempat 

petilasan. Bila terdapat pelanggar, sanksi yang diberikan hanyalah 

berupa teguran dan ajakan untuk menghargai budaya desa. 

 

4. Infrastruktur dan Teknologi  

 

 Pada masanya, Masyarakat Desa Wisata Nglinggo dapat 

dibilang sangat tertinggal dari segi teknologi dan infrastruktur. 

Dimulai dari faktor geografi dan letak desa yang terisolir, semuanya 

menghambat perkembangan yang dapat dialami oleh desa ini. 

Diketahui dari cerita nenek moyang yang terus turun temurun, dahulu 

jalanan pun masih berupa tanah, tidak ada yang namanya jalan aspal, 

bahkan keberadaan alat transportasi seperti sepeda motor baru 

pertama kali diketahui sekitar tahun 1984. Oleh sebab itu, 

keterjangkauan desa sangat kurang, hal ini tentu juga berdampak 
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langsung pada pembangunan desa. Akan tetapi seiring berjalannya 

waktu, desa mulai berkembang pesat dan dibangunlah jalan raya serta 

sumber listrik pun tersedia. Semua ini tidak akan bisa dicapai tanpa 

dorongan masyarakat sendiri untuk mau terus berkembang.  

 

3.1.5 Sejarah Desa Wisata Nglinggo dari Aspek Ekonomi 

 

Gambar 3.1.7. Foto Produk Industri Teh Sangrai di Desa Wisata Nglinggo 

(diunduh dari http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-  

kebudayaan.html, pada tangaal 21 Januari 2021) 

 

Dari zaman dahulu, kegiatan ekonomi hanya meliputi pekerjaan 

sebagai petani perkebunan yang berawal untuk kebutuhan hidup, ini mulai 

tumbuh dan berkembang karena pengaruh dari dalam maupun luar. Dari 

berbagai keanekaragam tumbuhan seperti kopi, teh, dan jagung, masyarakat 

mulai memanfaatkannya sebagai sarana untuk usaha lokal. Dengan adanya 

lahan perkebunan ini, digunakan sebagai home industry dan dibuatnya 

industri teh sangrai dan gula aren, usaha ini pun sekarang menjadi salah satu 

ciri khas yang dimiliki Desa Wisata Nglinggo. Tidak hanya UMKM, 

masyarakat desa juga terjun ke dalam pariwisata yang sekarang menggerakan 

perekonomian desa. Kondisi perekonomian Desa Wisata Nglinggo telah 

terdorong pesat dan jauh lebih unggul daripada desa lain, semua ini terjadi 

karena bantuan dari sektor usaha lokal dan pariwisata yang dikembangkan 

masyarakat sendiri. 

 

 

 

http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-
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3.2 Kondisi dan Perkembangan Desa Wisata Nglinggo dari Masa ke Masa 

 

 Terdapat berbagai macam perubahan signifikan yang terjadi dari masa ke 

masa dalam perkembangan Desa Wisata Nglinggo, berawal dari masa Kolonialisme 

Belanda hingga masa saat ini. Dalam bagian pembahasan ini, penulis akan 

menjelaskan secara rinci kondisi dan perkembangan Desa Wisata Nglinggo dari 

masa ke masa. 

 

3.2.1 Kondisi dan Perkembangan pada Masa Kolonialisme Belanda 

 

Gambar 3.2.1. Lukisan Penangkapan Diponegoro pada Masa Koloniaslisme Belanda 

(diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_ Diponegoro, pada tangaal 22 Januari 2021) 

 

Pada zaman kolonialisme Belanda, wilayah Dusun Nglinggo menjadi 

tempat penampungan bagi masyarakat pengungsi perang karena letaknya 

yang tersembunyi, sehingga pihak Belanda tidak dapat menemukan mereka. 

Masalah kekurangan pangan pun merupakan suatu hal yang biasa, namun 

untungnya Desa Nglinggo kaya akan tumbuhan aren,  sehingga bisa menjadi 

sumber makanan pokok masyarakat. Biasanya aren diproses sedemikian rupa 

menjadi tepung dan dikonsumsi, lalu sagu  juga menjadi makanan 

masyarakat. Karena penjajahan, masyarakat tidak  bisa bertani untuk sumber 

makanan, sehingga tumbuhan aren sering disebut sebagai pohon pertolongan 

karena perannya sebagai penyelamat hidup. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_
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Pengaruh lain yang dibawa oleh Belanda adalah dalam hal bercocok 

tanam, masyarakat yang dulunya tidak mengenal tanaman seperti kopi dan 

cengkeh mulai mengerti cara penanaman tanaman tersebut. Tidak jarang 

apabila masyarakat yang lalu-lalang ke wilayah dusun Nglinggo mengajarkan 

hal terkait bercocok tanam dari pengalamannya. Warga yang tinggal di 

setempat juga sering ikut serta menjadi prajurit apabila ada seorang pejuang 

atau pahlawan melewati wilayah, hal ini bisa menjadi bukti kepedulian 

masyarakat dusun Nglinggo yang sudah ada sejak zaman penjajahan. 

 

Perkembangan wilayah dusun tentu saja sangat tertinggal, hal ini 

diakibatkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat saat masa 

penjajahan Belanda. Seperti yang diketahui, tidak semua bisa mendapat 

pendidikan dan hanya kaum bangsawan dan kaum kaya tertentu. Pendidikan 

yang rendah berdampak langsung pada perkembangan desa, tanpa sumber 

daya manusia yang terdidik sangat susah bagi wilayah dusun untuk maju. 

 

3.2.2 Kondisi dan Perkembangan pada Masa Kependudukan Jepang 

 

Gambar 3.2.2 Foto Penderitaan Kerja Romusha pada Masa Kependudukan Jepang 

 (diunduh dari https://ajicahyo.wordpress.com/2016/11/01/peristiwa-sejarah-romusha  

-kerja-paksa-pada-masa-penjajahan-jepang/, pada tangaal 22 Januari 2021) 

Pada zaman kependudukan Jepang, rakyat Dusun Nglinggo tidak bisa 

lepas dari pemerintahan Jepang yang terus menyiksa masyarakat. 

Berdasarkan cerita turun temurun, Jepang memang jauh lebih licik daripada 

pemerintahan zaman Belanda, rakyat sangat sengsara dan diperlakukan secara 

https://ajicahyo.wordpress.com/2016/11/01/peristiwa-sejarah-romusha
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tidak pantas. Diketahui dulu pada masanya, Jepang sempat memberitahukan 

berita kepada masyarakat dusun Nglinggo untuk mengungsi ke daerah 

wilayah pegunungan dikarenakan adanya sebuah serangan. Ternyata setelah 

semua masyarakat pergi, Jepang mengambil seluruh persediaan makanan 

seperti hewan ternak sehingga habislah persediaan makanan. Secara terpaksa, 

masyarakat harus bekerja untuk Jepang agar mendapatkan makanan untuk 

bertahan hidup. Masih sama ketika zaman kolonialisme Belanda, dusun 

Nglinggo sangat kaya akan aren, sehingga hal ini menjadi satu-satunya hal 

penopang kehidupan untuk sumber makanan utama. 

Masyarakat dusun Nglinggo juga tentunya terkena dampak dari kerja 

paksa atau kerja romusha yang diberlakukan Jepang, perlakuannya sangat 

kejam dan tidak manusiawi, bahkan bila ada yang meninggal tidak diketahui 

jasadnya. Berasal dari cerita orang yang berhasil melarikan diri jadi bisa 

mengetahui kisah dibaliknya, bila sudah dibawa untuk kerja romusha tidak 

akan bisa kembali, makanan saja jarang diberi sehingga bisa mati kelaparan 

dengan sendirinya. Sudah banyak perkorbanan dan nyawa hilang dengan sia-

sia, masa pendudukan Jepang ini memanglah masa yang kelam dibanding 

masa lain. 

Perkembangannya dari masa kolonialisme Belanda nyaris tidak 

mengalami perkembangan apa-apa, bahkan bisa dibilang malah mengalami 

kemunduran. Masyarakat dusun Nglinggo masih terjebak dalam penjajahan, 

rakyat belum bisa lepas dari kondisi penyiksaan yang memprihatinkan, 

pemerintahan pun juga tidak bisa turun tangan karena kondisi penjajahan. 
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3.2.3 Kondisi dan Perkembangan pada Masa Kemerdekaan Indonesia 

 

Gambar 3.2.3 Foto Indonesia pada Masa Kemerdekaan 

(diunduh dari https://history1978.wordpress.com/2014/02/04/timeline-garis-  

waktu-indonesia-awal-kemerdekaan-sampai-tahun-1950/, pada tanggal 22 Januari 2021) 

Setelah masa penjajahan dari Kolonialisme Belanda dan Pendudukan 

Jepang, perkembangan Desa Wisata Nglinggo tidak langsung berkembang 

pesat menjadi desa yang makmur. Terdapat banyak rintangan yang perlu 

dihadapi masyarakat dusun Nglinggo. 

1. Kondisi pada Awal Kemerdekaan 

Meskipun telah terbebas dari penjajahan, wilayah dusun 

Nglinggo yang terisolir ini membuat kondisi dusun Nglinggo masih 

sangat memprihatinkan. Karena dilanda kemiskinan, masyarakat 

dusun Nglinggo pada zaman dahulu tidak berpakaian dan hanya 

menggunakan mendhong, yaitu kain goni yang berasal dari karung, 

Alhasil, banyak orang yang terkena kutu dan penyakit kulit karena 

terdapat kutu dalam serat pakaian tersebut.  

 

 

 

 

https://history1978.wordpress.com/2014/02/04/timeline-garis-
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Pemerintah lokal belum mempunyai sarana dan dana yang 

cukup, sehingga tidak begitu memperhatikan masyarakat dusun 

Nglinggo, terutama yang berada di pelosok. Sekolah pun masih belum 

ada, kebanyakan masyarakat dusun Nglinggo tidak mengenal sekolah 

dan langsung bekerja, akibatnya kualitas SDM sangat rendah dan 

perkembangan desa terhambat. Rumah-rumah tidak ada yang terbuat 

dari batu bata dan kebanyakan dari bambu, jalanan saja masih berupa 

tanah dan jalanan besar belum dibangun, bahkan pada tahun 1984 

masyarakat baru mengenal alat transportasi seperti sepeda motor. 

Selain segala keterbelakangan yang ada, Dusun Nglinggo juga 

pernah dilanda semacam penyakit atau virus. Diperkirakan bahwa 

semasanya setiap hari terdapat 2-3 orang yang meninggal dunia. 

Penyakit yang melanda diperkirakan penyakit tifus atau akibat tikus, 

dengan sendirinya ada banyak tikus di daerah sekitar dusun Nglinggo 

tanpa diketahui penyebabnya. Agar penyakit tidak menyebar kepada 

warga lainnya, ketika terdapat seseorang yang sakit, ia harus 

mengungsi di hutan selama 1 bulan. Menurut kepercayaan, bila sudah 

membuat gubuk dan tinggal di sana, penyakit akan sembuh dengan 

sendirinya ketika kembali. 

Setelah semua keterpurukan yang ada, lambat laun dusun 

mengalami perkembangan pembangunan, baik secara umum maupun 

SDM, semua ini terpengaruh dari kondisi lingkungan yang ada, baik 

dari dalam maupun luar. Infrastruktur dan teknologi desa mulai 

berkembang dengan pesat, makanan masyarakat dusun Nglinggo juga 

tidak hanya aren lagi, tapi mulai mengonsumi makanan lain seperti 

jagung dan umbi-umbian. Masyarakat mulai memiliki profesi sebagai 

petani dan peternak untuk memenuhi kebutuhannya. Secara 

keseluruhan, dusun Nglinggo mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat.  
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2. Sudut Pandang Desa dalam Dunia Politik 

Dalam masa awal kemerdekaan, mulai munculah banyak 

partai politik yang berdiri untuk pemilihan umum. Terdapat 4 partai 

politik utama yang berdiri untuk pemilu 1955 yaitu Masyumi, PNI, 

NU, dan PKI. Seiring berjalannya waktu, jumlah partai politik 

semakin bertambah dan didirikannya berbagai macam partai politik di 

waktu yang bersamaan. Hal ini tentu membuat masyarakat semakin 

terpisah dan terpecah belah. 

Akan tetapi, sudut  pandang masyarakat Desa Wisata 

Nglinggo netral dan tidak bertikai. Dalam dunia perpolitikan,  

masyarakat Desa Wisata Nglinggo cenderung bersatu dan ikut dengan 

pemimpin, dengan landasan solidaritas dan kekeluargaan, bila 

terdapat tokoh politik yang memang berperan dengan baik di 

lingkungan maka masyarakat akan mendukungnya. 

Masyarakat Desa Wisata Nglinggo Desa yang menjadi bagian 

instansi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), juga turut kepada 

kesultanan atau lebih tepatnya Kesultanan Ngayogyakarta. Posisi 

masyarakat secara bersamaan tunduk kepada kesultanan dan negara, 

masyarakat masih bisa mempertahankan ikut tradisi dan memiliki 

sikap nasionalisme kepada negara. 

Wilayah pelosok atau desa yang biasanya digunakan sebagai 

tempat untuk mencari suara atau pihak dalam pemilihan umum, untuk 

Desa Wisata Nglinggo malah tidak terpengaruh, tidak ada yang 

namanya politik uang dan semuanya dilakukan dengan netral dan 

jujur. 
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3. Kaitan Masyarakat Desa dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) 

Bila berbicara mengenai masa awal kemerdekaan, maka tidak 

dapat terlepas pada peristiwa pemberontakan, khususnya 

pemberontakan PKI. Pada masanya, masyarakat Desa Wisata 

Nglinggo secara tidak langsung memiliki peran dalam kegiatan PKI. 

Pihak PKI yang cerdas dengan caranya yang tidak mencurigakan dan 

sembunyi merekrut masyarakat desa melalui perekrutan kegiatan seni 

dan keterampilan. Masyarakat desa mengira bahwa mereka 

mendaftarkan dirinya sendiri untuk belajar kesenian, tetapi 

kenyataannya mereka mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PKI. 

Karena edukasi dan pendidikan yang kurang, akibatnya mereka sangat 

mudah tertipu dan terpaksa direkrut menjadi anggota PKI. Seiring 

berjalannya waktu ketika kondisi PKI telah mereda, masyarakat sudah 

melupakannya dan keadaan masyarakat sekitar tentram tanpa ada 

masalah. 

3.2.4 Kondisi dan Perkembangan pada Masa Awal Terbentuknya Desa 

Wisata Hingga Sekarang 

 Pembentukan Dusun Nglinggo menjadi Desa Wisata Nglinggo tidak 

seketika dan terdapat perkembangannya. Dimulai dari awal mula 

pembentukan desa wisata hingga kondisi Desa Wisata Nglinggo di masa 

pandemi COVID-19, berikut uraian mengenai kondisi dan perkembangan 

pada masa awal terbentuknya desa wisata hingga sekarang. 
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1. Perjalanan Menjadi Desa Wisata  

 

Gambar 3.2.4 Foto Gunung Jaran Salah Satu Destinasi Wisata di Desa Wisata Nglinggo 

(diunduh dari http://nglinggowisata.weebly.com/sejarah-dan-  

kebudayaan.html, pada tanggal 22 Januari 2021) 

 

Desa Wisata Nglinggo memang memiliki banyak potensi 

alam, mulai dari lahan perkebunan hingga destinasi alam, sehingga 

sangat cocok untuk dijadikan desa wisata. Dusun Nglinggo yang 

awalnya wilayah tempat tinggal biasa, mulai berkembang menjadi 

sebuah desa wisata. 

Semua berawal mula pada tahun 1990, karena adanya daerah 

perkebunan teh, hal ini menyenangkan para pengunjung dan dengan 

sendirinya menarik perhatian mereka untuk mengunjungi Desa Wisata 

Nglinggo. Masyarakat Desa Wisata Nglinggo pun melihat kesempatan 

ini dan mulai berencana menjadikan desa sebagai destinasi wisata. 

Akhirnya pada sekitar bulan September tahun 2004, mereka 

meresmikan Desa Nglinggo sebagai desa wisata.  

Tentunya perjalanan desa menuju desa wisata sekarang ini 

tidak sekejap dan membutuhkan proses yang lama. Berhubungan 

belum ada internet, warga menggunakan selebaran untuk 

menyebarkan tentang wisata yang ada, mereka juga sempat 

mengundang wartawan sehingga mereka bisa meliput desa wisata ini 

dengan harapan akan ada banyak orang yang berkunjung. Untuk 

membantu berkembangnya desa wisata, masyarakat membentuk 

sebuah kelompok bernama kelompok sadar wisata, tujuan kelompok 



25 

 

ini dikhususkan untuk memajukan dusun Nglinggo menjadi desa 

wisata. Perlu diingat bahwa Desa Wisata Nglinggo ini sepenuhnya 

dikelola oleh masyarakat lokal, sangat luar biasa melihat usaha 

mereka dalam mengembangkan dusun menjadi desa wisata seiring 

berjalannya waktu.  

Di masa sekarang ini, Desa Wisata Nglinggo telah berhasil 

menjadi desa wisata yang menarik perhatian para pengunjung, untuk 

ini, terdapat berbagai macam sarana dan daya tarik yang menjadi 

keunikan Desa Wisata Nglinggo sendiri, dimulai dari  usaha 

perkebunan teh sangrai, hingga berbagai macam paket edukasi wisata 

yang ditawarkan. 

Pada tahun 2016, Desa Wisata Nglinggo meraih juara 2 dalam 

Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional, dan pada tahun 2018 meraih 

juara 1 dalam Lomba Nasional Pengelolaan Masyarakat Tingkat 

Nasional. Tidak hanya unggul dalam pariwisata, ini menunjukkan 

Desa Wisata Nglinggo memiliki berbagai macam prestasi yang 

dicapai. Desa Wisata Nglinggo akan terus berkembang sebagai desa 

wisata guna memajukan perekonomian masyarakat juga. 

2. Keadaaan Desa Wisata Nglinggo di Masa Pandemi COVID-19  

Dengan adanya Pandemi COVID-19 di Indonesia sejak bulan 

Maret 2020, keadaan ini telah memberikan dampak besar bagi seluruh 

masyarakat Indonesia, terutama pada bisnis usaha lokal masyarakat. 

Desa Wisata Nglinggo yang mengutamakan pariwisata dan UMKM 

dalam kegiatan perekonomian tentu sangat terpengaruh, masyarakat 

perlu segera beradaptasi dengan adanya pandemi yang belum 

diketahui kapan berakhirnya. Keadaan desa yang biasanya ramai akan 

pengunjung berubah secara drastis, desa tidak ada pengunjung dan 

suasananya sangat sepi. Pihak desa tentu juga mengambil tindakan 

sesuai protokol kesehatan, selama kurun waktu 4 bulan di awal 

pandemi desa benar-benar tutup total dan tidak menerima pengunjung. 
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Saat Desa Wisata Nglinggo tutup total, tentunya masyarakat 

harus mencari akal untuk mendapatkan penghasilan. Masyarakat 

mulai memfokuskan pada sektor lain dalam UMKM seperti penjualan 

produk, dimulai dari gula aren hingga Kopi Nglinggo. Keadaan ini 

tentu dapat diubah menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk 

semakin mengembangkan dan membenahi desa. 

Tetapi keadaan ekonomi masyarakat Desa Nglinggo masih 

terpuruk, penghasilan utama mereka berasal dari bidang pariwisata 

dan bergantung pada wisatawan, masyarakat sadar bila tidak segera 

mengambil tindakan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Desa Wisata Nglinggo mulai memberanikan diri untuk membuka 

kembali sebagai desa wisata, semua ini tentu dilakukan dengan 

memerhatikan protokol kesehatan. Secara bertahap dan pelan-pelan, 

Desa Wisata Nglinggo mulai kembali beraktivitas normal, masyarakat 

mulai mendapatkan penghasilan lagi dan perekonomian desa tergerak.  

 

3.3 Pengaruh Desa Wisata Nglinggo Terhadap Kehidupan Masyarakat 

 

Berdirinya Desa Wisata Nglinggo telah memberikan pengaruh kepada 

kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut 

pembahasan lebih lanjut mengenai pengaruh Desa Wisata Nglinggo terhadap 

kehidupan masyarakat. 

 

3.3.1 Pengaruh dari Segi Kebudayaan 

 

Desa Wisata Nglinggo memiliki beberapa adat istiadat dan tradisi 

yang memiliki hubungan penting dalam kehidupan masyarakat hingga 

sekarang, salah satu peninggalan kebudayaan yang dimiliki yaitu petilasan. 

Petilasan adalah sebutan untuk tempat makam prajurit pencetus desa, tempat 

ini menjadi bagian penting desa dan merupakan tempat suci. Kebudayaan ini 

sangat dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.  
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Pengaruh keberadaan tempat ini juga dijadikannya sebagai tempat 

ziarah bagi pengunjung. Petilasan dan berbagai kebudayaan lain menjadi 

daya tarik wisata sebagai pengalaman tersendiri ketika mengunjungi Desa 

Wisata Nglinggo. Perlu diingat bagi pengunjung untuk selalu menunjukkan 

rasa sopan santun dan hormat kepada kebudayaan yang ada. 

 

3.3.2 Pengaruh Perubahan Dusun Nglinggo menjadi Desa Wisata 

Dusun Nglinggo berubah menjadi sebuah desa wisata pada tahun 

2004 dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan Desa Wisata Nglinggo. Tentu 

dengan perubahan ini ada beberapa aspek yang terpengaruh, dari aspek 

ekonomi hingga aspek sosial, tidak mampu menghindari bahwa perubahan 

sebagai desa wisata memiliki dampak yang besar. 

Pengaruh dalam aspek ekonomi adalah kegiatan perkonomian 

masyarakat semakin bervariasi, yang awalnya hanya sekedar petani dan 

peternak, sekarang sudah berkembang menjadi pemandu wisata, pemilik 

homestay, dan pemilik usaha home industry. Karena hal ini pula 

perekonomian di desa semakin meningkat dan menjadi lebih baik dibanding 

desa sekitar. 

 Pengaruh dalam aspek sosial adalah masyarakat Desa Wisata 

Nglinggo menjadi lebih terbuka dengan dunia luar. Hal ini terjadi karena 

banyaknya pengunjung yang datang, tidak hanya dari Indonesia melainkan 

dari negara lain. Masyarakat Desa Wisata Nglinggo dapat lebih mengenal 

budaya luar dan berkenalan dengan berbagai macam orang. Mereka bisa 

menambahkan keanekaragaman budaya yang ada dalam desa tersebut, tentu 

dengan mengingat untuk tidak melupakan budaya yang sudah ada. 
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Gambar 3.2.5 Foto Tari Angguk, Salah Satu Kebudayaan di Desa Wisata Nglinggo 

(diunduh dari http://www.turissendaljepit.com/2016/08/tari-angguk-tarian-  

tradisional-dari.html, pada tanggal 23 Januari 2021) 

Pengaruh dalam aspek budaya adalah semakin banyak orang yang 

mengenal budaya-budaya mereka, terutama dengan adanya berbagai macam 

program studi wisata yang ditawarkan. Dengan ini, budaya yang ada di Desa 

Wisata Nglinggo dapat lebih dikenal oleh orang lain dan semakin 

dilestarikan. Tidak hanya sekedar seni budaya, melainkan tradisi dan adat 

istiadat pun juga dapat diturunkan ke generasi selanjutnya agar tetap terjaga 

keberadaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turissendaljepit.com/2016/08/tari-angguk-tarian-%20tradisional-dari.html
http://www.turissendaljepit.com/2016/08/tari-angguk-tarian-%20tradisional-dari.html
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BAB IV  

PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan laporan studi sosial budaya ini, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Asal usul nama Desa Wisata Nglinggo berkaitan erat dengan perjuangan 

Diponegoro. Namanya dinamai dari salah satu prajurit Pangeran Diponegoro, 

yaitu Ki Linggo Manik untuk mengenang jasa beliau. 

2. Perkembangan Desa Wisata Nglinggo dari masa ke masa telah berkembang 

dengan sangat pesat. Dimulai dari masa Koloniasme Belanda hingga 

sekarang menjadi desa wisata memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan. 

3. Desa Wisata Nglinggo mempunyai kebudayaan dan tradisi khas sejak turun 

temurun. Desa Wisata Nglinggo hingga saat ini telah melestarikan berbagai 

kebudayaan dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, contoh 

kebudayaan yang ada seperti Tradisi Saparan dan Tari Angguk. 

4. Dari kebudayaan dan adat istiadat Desa Wisata Nglinggo, dapat dipetik 

berbagai macam nilai kehidupan. Misalnya seperti dari Tradisi Auman, dapat 

belajar pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. 

5. Desa Wisata Nglinggo telah berkembang dari wilayah dusun menjadi desa 

wisata yang bisa menarik perhatian para pengunjung. Hal ini didorong karena 

potensi alam yang dimiliki, yang kemudian dikembangkan menjadi destinasi 

wisata dan UMKM, semua ini dikelola oleh masyarakat lokal sendiri.  
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4.2 Saran  

 

 Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut :  

 

1. Masyarakat Desa Wisata Nglinggo harus bisa menyebarluaskan pengetahuan 

tentang sejarah desa agar bisa semakin dikenal oleh dunia luar, baik 

kebudayaan dan tradisi, semuanya harus dijaga karena merupakan bagian dari 

sejarah dan kebudayaan Indonesia. 

2. Kebudayaan dan tradisi Desa Wisata Nglinggo harus tetap dilestarikan dan 

dihormati oleh masyarakat setempat. Dengan terjaganya kebudayaan, maka 

akan terus ada dari generasi ke generasi dan tidak pernah dilupakan. 

Kebudayaan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang harus dijaga. 

3. Masyarakat Desa Wisata Nglinggo tidak mengubah, menghilangkan, ataupun 

merombak bukti sejarah fisik yang berada di Desa Wisata Nglinggo ini. 

Tempat-tempat di desa ini merupakan bagian penting sejarah dalam 

perkembangan desa dan tidak boleh pudar. 

4. Menjaga dan merawat alam serta keanekaragaman hayati yang ada di Desa 

Wisata Nglinggo. Desa Wisata Nglinggo memiliki potensi alam yang sangat 

murni dan indah, hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki desa. 

5. Mengembangkan kegiatan perekonomian di Desa Wisata Nglinggo. Bisa 

dengan mengadakan pelatihan untuk pengelolahan usaha dan fokus pada 

pengembangan sektor lain, misalnya seperti usaha tanaman dan obat-obatan 

yang bisa dilakukan peningkatan nilai ekonomi dari barang mentah menjadi 

barang jadi. 

6. Mempertahankan persatuan, kerukunan, dan kekeluargaan yang sudah 

dimiliki masyarakat Desa Wisata Nglinggo. Hal ini bisa sangat memengaruhi 

pengembangan Desa Wisata Nglinggo, dukungan dari masyarakat setempat 

akan sangat berdampak pada kemajuan desa. 
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 01: Pelaksanaan kegiatan studi sosial budaya bersama  

 

 

 

Lampiran 02:  Dilakukannya wawancara kepada narasumber   
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Lampiran 03 : Kegiatan kerja kelompok via  Zoom Meeting 

 

 


