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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM KAMPOENG WISATA TABEK INDAH 

1. Sejarah singkat kampoeng wisata tabek indah
1
 

Kampoeng Wisata Tabek Indah berada Jl. Raya Natar Pemanggilan, 

kecamatan Natar Lampung Selatan, kampoeng Wisata Tabek indah dahulu 

adalah sebuah areal persawahan yang sangat subur dan indah meskipun 

letaknya berada di pinggir ibu kota propinsi Lampung yaitu Bandar Lampung 

namun Kampoeng Wisata Tabek Indah merupakan bagian dari kabupaten 

Lampung Selatan dimana masyarakat sekitar sebagian besar bermata 

Pencaharian sebagai petani dan wirausaha yang berkaitan dengan bidang 

pertanian dan peternakan. 

Seiring semakin padatnya penduduk di daerah tersebut, maka 

munculah beberapa inovasi yang merupakan cikal bakal berdirinya Kampoeng 

Wisata Tabek Indah. Sebelum berdirinya Kampoeng Wisata Tabek Indah, 

masyarakat setempat ada yang membuka pemancingan umum sebagai salah 

satu mata pencaharian sekaligus tempat bagi para masyarakat yang hobi olah 

raga memancing untuk menghibur diri dan menghilangkan penat setelah 

sepekan bekerja. 

Adanya pemancingan di tempat tersebut, tepatnya pemancingan 

ditengah-tengah persawahan tentulah membuat para pemancing merasa 

                                                             
1 Profil Kampoeng Wisata Tabek Indah, Sejarah Berdirinya Kampoeng Wisata Tabek Indah. 
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nyaman, tenang, dan tentram sehingga tidak sedikit dari para pemancing yang 

berdatangan untuk memancing di tempat tersebut dengan membawa serta 

keluarganya untuk berlibur. Melihat kondisi yang demikian indahnya ternyata 

bukan hanya para pemancing saja yang berkunjung ke tempat tersebut. Akan 

tetapi daerah yang semula merupakan areal persawahan tersebut mulai ramai 

dikunjungi oleh para muda-mudi yang sekedar hanya ingin menghabiskan 

waktu libur dan waktu disore hari dengan bersantai di tepi persawahan 

tersebut. 

Sehingga pada suatu ketika muncul keinginan dari salah seorang guru 

taman kanak-kanak yang menginginkan agar anak-anak didiknya dapat 

melakukan wisata alam sekaligus belajar tentang tata cara bertani dan 

beternak di tempat tersebut, dan hal tersebut bdisetujui oleh salah satu pemilik 

persawahan di tempat tersebut, sehingga pada saat musim panen merupakan 

waktu yang tepat bagi anak-anak sekolah untuk melakukan wisata alam dan 

mengisi kegiatan mereka dengan belajar menanam padi dan memelihara ikan. 

Kegiatan tersebut semakin berlajut hingga tempat tersebut dipandang 

memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuat taman wisata yang 

kini dikenal dengan nama Kampoeng Wisata Tabek Indah. Kampoeng Wisata 

Tabek Indah diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan yaitu Bapak Zulkifli 

Anwar pada tanggal 27 April 2006 Silam, Taman Wisata ini memiliki fasilitas 

arena permainan yang menarik seperti waterboom, outbound, flying fox, 

cottages, kolam pemancingan dengan berbagai fasilitas lengkap yang 
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dibutuhkan pengunjungnya. Selai itu ada pula beberapa arena petualangan 

yang mengasyikan di antaranya, Paint Ball, sepeda air, dan skuter matic. 

hingga kini fasilitas didalamnya terus dikembangkan untuk 

memanjakan setiap pengunjung yang datang ketempat ini diataranya 

pada Waterboom dilengkapi  kolam renang dengan fasilitas seluncuran dan 

kolam air terjun. Untuk fasilitas petualangannya terdapat arena permainan 

untuk beradu ketangkasan dan kekompakan team yaitu permainan air soft gun. 

Untuk outboundnya terdapat permainan seperti flying fox, burma 

bridge, elvis walk spider web dan beberapa permainan lainnya dimana 

umumnya cocok dilakukan untuk family gathering atau team building suatu 

perusahaan untuk mengembangkan kekompakan dan kebersamaan dengan 

management dan instruktur yang professional. Terdapat juga taman bermain 

untuk buah hati anda pada adventure play garden yang cukup luas untuk 

mengembangkan daya kreatifitas anak dengan beberapa permainan anak yang 

ada.      

 

2. Fasilitas Atau Produk Yang Ditawarkan Kampoeng Wisata Tabek Indah 

Kampoeng Wisata Tabek Indah memiliki fasilitas arena permainan 

yang menarik seperti waterboom, outbound, flying fox, cottages, kolam 

pemancingan dengan berbagai fasilitas lengkap yang dibutuhkan 
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pengunjungnya. Selai itu ada pula beberapa arena petualangan yang 

mengasyikan di antaranya, Paint Ball, sepeda air, dan skuter matic.
2
 

Ditempat ini juga memiliki tempat makan berupa Café, Bar & 

Resto seperti Bougenville Resto & café, Arai Resto serta Pool Bar yang 

menyajikan aneka masakan Indonesia dan internasional seperti chinese food 

yang tentunya dapat memanjakan lidah setiap pengunjung setelah lelah 

berwisata di Kampoeng Wisata ini.
3
 

Untuk kebutuhan acara perusahaan anda terdapat fasilitas pertemuan 

untuk meeting mulai dari private meeting dengan kapasitas ruangan untuk 10 

sampai 20 orang hingga pertemuan besar. Untuk jumlah besar kisaran 200 

orang Tabek Indah menyediakan tempat pertemuan di The Arai Pinang 

Meeting Room sedangkan untuk kisaran 250 orang menyediakan tempat 

pertemuan di Arai Resto.
4
 

Selain fasilitas di atas terdapat pula cottages yang nyaman untuk 

bermalam ditempat ini. Terdapat 18 Cottages Edelweiss yang dapat disewa 

dengan 2 pilihan utama yaitu dengan berlatar pemandangan landscape 

pepohonan atau berlatar lahan persawahan yang dapat anda pilih sesuai 

dengan selera dan kebutuhan anda. Dengan memiliki dekorasi bergaya 

tradisional Indonesia serta suasana yang alami di Cottages ini tentunya akan 

                                                             
2 Brosure Kampoeng Wisata Tabek Indah, Fasilitas yang ditawarkan Kampoeng Wisata 

Tabek Indah,  th.2016 
3 Ibid., 
4 Ibid., 
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memberikan pengalaman dan kesan yang “Indonesia banget” bagi setiap 

pengunjung yang menginap di tempat ini. Fasilitas yang ditawarkan 

diantaranya ruang yang berpendingin udara (AC), memiliki teras dengan latar 

pemandangan yang dapat anda pilih,  jogging track, Coffe and tea 

maker,  Televisi, Connecting room bagi anda yang bermalam dengan keluarga 

besar atau perusahaan, terdapat Sofa dalam ruangan, laundry pakaian, kamar 

mandi yang dilengkapi dengan wastafel serta tersedia extra bed untuk 

tambahan tempat tidur sesuai dengan kebutuhan pengunjung.
5
  

 

B. DAMPAK KEBERADAAN KAMPOENG WISATA TABEK INDAH 

TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR 

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang 

perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga 

perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir. Di samping itu, konsep 

tentang pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, 

objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata. 

Ketegori objek wisata terbagi dua yang pertama adalah objek wisata yang 

dari perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa 

dan tempat yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi, yang kedua adalah 

                                                             
5 Erwansyah, Wawancara dengan kariawan Kampoeng Wisata Tabek Indah, April 2016 
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objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahaan alam dan tata 

lingkungannya.  

Saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat 

menjanjikan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dengan munculnya berbagai tempat yang dijadikan sebagai taman 

wisata dan sarana bermain, hal ini disebabkan oleh semakin padatnya jumlah 

penduduk dan semakin berkurangnya lahan-lahan yang dapat digunakan sebagai 

tempat menghilangkan penat akibat aktifitas sehari-hari. Taman wisata 

merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi yang sangat menjanjikan, bukan 

hanya bagi pemilik saham maupun pemilik taman wisata itu sendiri, namun 

ternyata keberadaan taman wisata juga memiliki dampak terhadap perekonomian 

masyarakat sekitarnya, dengan adanya taman wisata disuatu daerah maka secara 

langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususnya 

disamping itu keberadaan taman wisata akan membuka peluang bagi masyarakat 

sekitar untuk membuka berbagai macam usaha kecil menengah yang mampu 

meningkatkan perekonomian mereka. 

Sebagaimana taman wisata yang menjadi objek penelitian penulis yaitu 

kampoeng wisata tabek indah, kampoeng wisata tabek indah merupakan salah 

satu objek wisata yang berada di daerah kabupaten Lampung Selatan yang 

memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah kabupaten Lampung 

Selatan maupun pelaku usaha wisata dan masyarakat yang berada di sekitar 

taman wisata tersebut. 
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Pengembangan taman wisata ini akan memberikan dampak yang sangat 

luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya 

masyarakat sekitar, karena dengan adanya taman wisata tersebut akan dapat 

membuka berbagai macam peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus 

berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam.  

Masyarakat sekitar dipandang dapat terlibat dan menunjang dalam 

kegiatan kampoeng wisata tabek indah melalui kegiatan-kegiatan usaha yang 

sangat diperlukan oleh para wisatawan ketika mereka melakukan kegiatan 

pariwisata. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata 

diharapkan akan mampu memberikan tambahan pendapatan masyarakat secara 

memadai, disamping pendapatan dari sektor pembangunan lainnya. 

Salah satu potensi Taman wisata tabek indah yang dapat ditingkatkan 

perkembangannya adalah aspek jasa lingkungan berupa aktivitas wisata alam 

yang dapat meningkatkan perekonomian setempat karena merupakan bagian dari 

sektor pariwisata global. Selain itu eksistensi taman wisata tabek indah telah 

membuka kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar 

taman wisata tersebut, dan ternyata bukan hanya kesempatan atau lapangan kerja 

saja yang ditimbulakan akibat keberadaan taman wisata tersebut akan tetapi 

keberadaan taman wisata tersebut juga membawa dampat terhadap bertambah 

luasnya mata pencarian masyarakat sekitar. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya usaha-usaha kecil 

menengah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sejak berdirinya taman wisata 
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tabek indah. Sebelumnya masyarakat yang berada disekitar taman wisata tabek 

indah didominasi dengan satu profesi sebagai sumber mata pencariannya yang 

hanya dilakukan oleh kepala rumah tangga saja. Namun sejak keberadaan taman 

wisata tabek indah, mata pencarian masyarakat sekitar semakin luas hingga 

merambah bidang jual-beli, perbengkelan, dan jasa wisata. Bahkan para ibu 

rumah tanggapun kini dapat membantu kepala rumah tangga untuk dapat 

meningkatkan perekonomiam mereka.  

Adapun dampak ekonomi yang timbul dengan adanya taman wisata 

kampoeng wisata tabek indah adalah sebagai berikut : 

1. Terciptanya lapangan pekerjaan
6
 

Lapangan pekerjaan merupakan suatu tempat dimana masyarakat 

mampu memperdayakan sumber daya manusianya atau potensi dirinya 

dibidang pekerjaan guna mendapatkan kesejahteraan ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dewasa ini telah banyak bermunculan 

lembaga pendidikan yang telah meluluskan banyak sekali siswa-siswinya 

yang siap memberdayakan potensi dirinya dan hal tersebut dapat dirasakan 

tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga tidak sedikit 

masyarakat yang harus mencri pekerjaan di tempat lain atau keluar dari daerah 

tempat tinggal mereka.  

                                                             
6 Agung, Asep, Hariyanto, Agus Herlambang, Ani Destiani, Sukaesih, Wawancara dengan 

masyarakat sekitar Kampoeng Wisata Tabek Indah, Mei 2016. 
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Keberadaan kampoeng wisata tabek indah tidak dapat dipungkiri lagi 

telah memberikan kontribusi sangat besar sebagai salah satu tempat yang 

mampu menyerap tenaga kerja dalam pelaksanaan usahanya. 

Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat melalui wawancara 

yang penulis lakukan diketahui bahwa sebelum berdirinya kampoeng wisata 

tabek indah, maka sumber mata pencaharian di daerah tersebut cukup terbatas 

dalam arti kata hanya satu jenis pekerjaan dan itupun hanya dilakukan oleh 

kepala keluarga saja. 

Begitu juga dengan para anak-anak mereka yang baru lulus dalam 

menyelesaikan studinya terasa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan 

terlebih lagi bagi anak-anak mereka yang hanya lulus pendidikan tingkat 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas hal ini membuat 

mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak sedikit dari 

mereka yang harus mencari pekerjaan di daerah lain dengan biaya akomodasi 

yang cukup besar sehingga gaji mereka sebulan dapat dikatakan habis begitu 

saja untuk transport, makan, dan membayar kost selama mereka bekerja. 

Selain harus mencari pekerjaan di daerah lain, ada pula anak-anak 

mereka yang ikut membantu orang tuanya untuk bertani dan beternak 

kambing, bahkan tidak sedikit pula remaja yang produktif harus menganggur 

dikarnakan sulitnya mencari pekerjaan sedangkan mereka tidak memiliki 

lahan pertanian. 
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Keberadaan kampoeng wisata tabek indah dirasakan sangat membantu 

bagi masyarakat setempat khususnya dalam terciptanya lapangan pekerjaan 

yang mampu menyerap tenaga kerja khususnya bagi masyarakat sekitar 

kampoeng wisata tabek indah, sejak berdirinya kampoeng wisata tabek indah 

masyarakat setempat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan sebab 

kampoeng wisata tabek indah sangat memprioritaskan masyarakat setempat 

untuk dapat menjadi kariawan atau bekerja, sehingga bagi mereka yang tidak 

memiliki lahan pertanian ataupun kemampuan dan modal untuk beternak kini 

tidak perlu lagi menganggur sebab di tempat mereka tinggal telah tersedia 

lapangan pekerjaan. 

 Bahkan bukan itu saja keuntungan masyarakat sekitar dengan adanya 

kampoeng wisata tabek indah, dengan bekerja di kampoeng wisata tabek 

indah yang letaknya memang di daerah tempat mereka tinggal hal ini 

dirasakan sangat menguntungkan sekali sebab mereka tidak perlu 

mengeluarkan biaya transportasi, biaya kost, bahkan biaya makanpun dapat 

mereka minimalisisr dengan cara membawa bekal dari rumah atau mereka 

pulang kerumah ketika waktu istirahat untuk makan, sehingga gaji mereka 

bisa dkatakan utuh dan dapat digunakan secara maksimal untuk kebutuhan 

pelengkap lainnya yang mampu menunjang kesejahteraan hidup mereka 

seperti membeli kendaraan sepeda bermotor, membuka tabungan di bank, 

membali hewan ternak untuk orang tuanya yang masih bertahan dengan 
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profesi bertani, bahkan adapula yang dapat melanjutkan pendidikannya 

kejenjang yang lebih tinggi dari hasil bekerja tersebut. 

Keberadaan kampoeng wisata tabek indah dirasakan telah mampu 

menekan angka pengangguran khususnya bagi masyarakat sekitar melalui 

tersedianya lapangan pekerjaan yang timbul dengan berdirinya kampoeng 

wisata tabek indah, sehingga kini kesempatan untuk dapat bekerja sangat 

terbuka lebar bagi mereka yang benar-benar ingin bekerja untuk 

memproduktifkan sumberdaya manusia yang mereka miliki dan mendapatkan 

penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari tanpa harus 

jauh-jauh mencari pekerjaan di daerah lain yang terkadang antara pemasukan 

dan pengeluaran tiap bulannya tidak seimbang. 

2. Terciptanya UKM / peluang usaha
7
 

Keberadaan kampoeng wisata tabek indah ternyata memiliki dampak 

lain yang lebih luas lagi guna meningkatkan penghasilan dan menekan angka 

pengangguran, karena selain mampu menyerap tenaga kerja atau menyediakan 

lapangan pekerjaan ternyata keberdaan kampoeng wisat atbek indah mampu 

pendorong masyarakat sekitar untuk berinovasi dan berkreasi menciptakan 

peluang usaha dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui 

usaha-usaha yang mereka dirikan dimana usaha yang mereka dirikan ternnyata 

                                                             
7 Apriyanto, Agus Triyanto, Hasanah, Wawancara dengan masyarakat sekitar Kampoeng 

Wisata Tabek Indah, Mei 2016. 
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tidak hanya mereka sendiri yang mengelolanya namun ada juga usaha yang 

mereka dirikan ternyata beroperasi dengan dibantu beberapa kariawan.  

Adapun usaha-usaha yang tercipta dengan adanya kampoeng wisata 

tabek indah di daerah tersebut secara garis besar antara lain : 

a. Jual beli (Berdagang)
8
 

Jual beli atau yang biasa disebut masyarakat setempat berdagang 

atau jualan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat lazim 

dilakukan oleh manusia sebagai kegiatan ekonomi guna memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, berdagang merupakan kagiatan ekonomi yang 

paling banyak timbul ketika disuatu daerah terdapat keramaian seperti 

halnya di kampoeng wisata tabek indah.  

Sejak berdirinya kampoeng wisata tabek indah, maka sejak itu pula 

suasana di kampung tersebut berubah menjadi sangat ramai dikunjungi 

oleh wisatawan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri ataupun dari luar 

daerah, banyak wisatawan yang berdatangan untuk berwisata di 

kampoeng wisata tabek indah secara tidak langsung berdampak kepada 

banyaknya usaha-usaha perdagangan yang muncul didaerah kampoeng 

wisata tabek indah mengingat semakin banyak pula kenutuhan yang 

diperlukan oleh para wisatawan. 

                                                             
8 Windawati, Hera, Siti, Desi, Wawancara dengan masyarakat sekitar Kampoeng Wisata 

Tabek Indah, Mei 2016. 
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Adapaun kegiatan berdagang yang dilakukan oleh masyarakat 

sekitar kampoeng wisata tabek indah sangat berfariasi diantaranya 

banyaknya warung-warung kuliner yang menyediakan jajanan tradisional 

hingga modern seperti pecel, mie ayam, bakso, kwetiau dan aneka 

minuman atau soft drink  selain warung yang menjajakan jajanan atau 

camilan masyarakat sekitar kampoeng wisata tabek indah juga membuka 

warung makan yang menyediakan makanan pokok dengan berbagai jenis 

lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang tidak 

membawa bekal. 

Selain berdagang kuliner, masyarakat setempat juga ada yang 

berdagang souvenir, mainan anak-anak, asongan, buah, kedai makanan 

ringan bahkan ada pula yang membuka toko sembako. 

Jenis kegiatan usaha berdagang ternyata dipilih masyarakat sekitar 

karena dipandang sangat efektif dalam memberikan kontribusi pada 

peningkatan pendapatan mereka, berdasarkan hasil wawancara yang 

penulis lakukan secara mendalam, alasan yang sangat mendasar mengapa 

mereka memilih jenis usaha berdagang dikarenakan kebutuhan para 

wisatawan sangat besar akan makanan dan minuman, selain itu kegiatan 

berdagang tidak hanya dapat dilakukan oleh para bapak atau pria saja 

melainkan para ibu atau wanita pun dapat melakukan kegiatan usaha 

berdagang tersebut, sehingga para ibu yang semula hanya berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga kini dapat memiliki penghasilan sendiri dari 
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kegiatan usaha berdagang tersebut dengan demikian pengasulan di dalam 

rumah tangga mereka bertambah bukan saja berasal dari bapak sebagai 

kepala rumah tangga akan tetapi juga berasal dari ibu sebagai ibu rumah 

tangga. 

Didalam pelaksanaan kegiatan usaha berdagang tersebut ternyata 

didapati beberapa warung yang dibantu dengan beberapa kariawan untuk 

melayani kebutuhan para wisatawan, diantaranya warung makan dan 

warung jajanan seperti warung bakso dan mie ayam. Dengan kata lain 

dari usaha berdagang tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya 

penghasilan pemilik warung akan tetapi berdampak pula pada 

penghasilan masyarakat lainnya serta berdampak pula pada pengurangan 

jumlah pengangguran yang ada pada masyarakat sekitar kampoeng wisata 

tabek indah tersebut. 

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kampoeng wisata tabek 

indah di jalan raya natar pemanggilan kabupaten lampung selatan mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar juga mengurangi jumlah 

pengangguran di tempat tersebut.  

b. Penyedia Jasa
9
 

Jenis lapangan usaha lainnya yang dipilih masyarakat sekitar 

kampoeng wisata tabek indah adalah penyediaan jasa, hingga saat ini 

                                                             
`9 Riyan, Kasman, Edy, Wawancara dengan masyarakat sekitar Kampoeng Wisata Tabek 

Indah, Juni 2016. 
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kegiatan usaha dalam bidang jasa masing sangat dianggap 

menguntungkan bagi masyarakat sekitar kampoeng wisata tabek indah 

dengan alasan usaha jasa tidak membutuhkan modal yang cukup besar 

dan tidak memiliki resiko yang cukup besar pula namun dapat 

memberikan keuntungan yang sangat besar. 

Jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitar dalam 

menyediakan jasa diantaranya adalah ojek, foto, penyewaan alat pancing, 

perbengkelan dan ada pula penyedia jasa katering bagi wisatawan yang 

hendak membuat acara di kampoeng wisata tabek indah. 

Jenis usaha jasa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kampoeng 

wisata tabek indah dilatar belakangi pula oleh kebutuhan para wisatawan 

yang berdatangan ke tempat tersebut seperti halnya jasa ojek, tidak semua 

wisatawan yang berkunjung ke kampoeng wisata tabek indah 

menggunakan kendaraan pribadi sehingga mereka membutuhkan 

transportasi ojek untuk menuju kelokasi setelah mereka turun dari 

angkutan kota. 

Jasa foto disediakan bagi mereka yang hendak mengabadikan 

momen momen indah ketika berwisata ke kampoeng wisata tabek indah 

bersama keluarga ataupun orang terdekat yang mereka sanyangi 

walaupun dewasa ini alat komunikasi seperti phonsel telah semakin 

canggih dan dilengkapi dengan fitur camera beresolusi tinggi namun 

usaha penyedia foto di kampoeng wisata tabek indah masih tetap eksis 
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khususnya dimusim liburan anak sekolah dan ketika ada even-even yang 

diselenggarakan ditempat tersebut. 

Terdapat pula jasa penyewaan alat pancing, usaha ini muncul 

dikarenakan kampoeng wisata tabek indah menyediakan fasilitas kolam 

pemancingan bagi para pengunjung yang memiliki hobi memancing, 

namun permasalahannya tidak semua pengunjung datang dengan 

membawa alat pancing dengan alasan terlalu repot, dan menyewa alat 

pancing dilokasi wisata merupakan solusi yang sangat baik bagi mereka. 

Janis usaha lainnya yang tidak kalah menguntungkan adalah 

perbengkelan yang menyediakan jasa penambalan ban atau roda 

kendaraan hingga servis ringan dan jenis usaha jasa penyediaan catring 

bagi pengunjung yang hendak mengadakan acara di kampoeng wisata 

tabek indah. 

Hingga saat ini kedua peluang usaha diatas yaitu perdagangan dan 

penyediaan jasa masih berpeluang besar untuk dikembangkan guna 

maningkatkan pendapatan masyarakat disekitar kampoeng wisata tabek indah 

khususnya usaha dalam bidang jasa, sebab usaha jasa merupakan usaha yang 

tidak memerlukan modal yang begitu besar namun mampu memberikan 

keuntungan yang sangat besar. 
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C. Keadaan Pendapatan Masyarakat sebelum dan Sesudah ada Kampoeng 

Wisata Tabek Indah 

No Nama 
Rata-Rata Pendapatan Perbulan Peningkatan 

Pendapatan Sebelum TWTI Sesudah TWTI 

1. Agung 700.000 2.300.000 1.500.000 

2. Asep 850.000 2.500.000 1.650.000 

3. Agus Herlambang 1.300.000 3.000.000 1.700.000 

4. Apriyanto 1.500.000 2.500.000 1.000.000 

5. Agus Triyanto 1.500.000 3.000.000 1.500.000 

6. Ani Destiani 600.000 2.000.000 1.400.000 

7. Desi 700.000 2.500.000 1.800.000 

8. Devi Rahayu - 2.000.000 2.000.000 

9. Edy 1.500.000 3.000.000 1.500.000 

10. Erwansyah - 2.000.000 2.000.000 

11. Hariyanto 1.800.000 3.000.000 1.200.000 

12. Hasanah 700.000 2.000.000 1.300.000 

13. Hera - 2.000.000 2.000.000 

14. Kasman 2.000.000 3.000.000 1.000.000 

15. Riyan 1.000.000 3.000.000 2.000.000 

16. Siti - 1.500.000 1.500.000 

17. Sukaesih - 2.000.000 2.000.000 

18. Windawati 800.000 2.000.000 1.200.000 

       Sumber : Hasil Wawancara dengan masyarakat dan kariawan Kampoeng Wisata Tabek Indah 
 

Dari data di atas yang penilis peroleh melalui wawancara kepada 

masyarakat disekitar Kampoeng Wisata Tabek Indah, dapat diketahui bahwa 

keberadaan Kampoeng Wisata Tabek Indah ternyata memberikan dampak 

peningkatan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat.   
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D. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat sebelum dan Sesudah ada 

Kampoeng Wisata Tabek Indah 

No Nama 
Mata Pencaharian 

Sebelum TWTI Sesudah TWTI 

1. Agung Buruh Harian Lepas Kariawan 

2. Asep Buruh Harian Lepas Kariawan 

3. Agus Herlambang Wiraswasta Wiraswasta  

4. Apriyanto Buruh Bangunan Buruh Bangunan & Jasa ojek 

5. Agus Triyanto Buruh Bangunan Buruh Bangunan & Jasa ojek 

6. Ani Destiani Buruh Tani Kariawan 

7. Desi Guru TPA Guru TPA & Pedagang  

8. Devi Rahayu Pelajar (belum bekerja) kariawan 

9. Edy Buruh tani Buruh Tani & Pedagang  

10. Erwansyah Pelajar (belum bekerja) Kariawan 

11. Hariyanto Wiraswasta Wiraswasta  

12. Hasanah Guru mengaji Guru Mengaji & Pedagang  

13. Hera Pelajar (belum bekerja) kariawan 

14. Kasman Buruh Bangunan Buruh Bangunan & Jasa ojek 

15. Riyan Wiraswasta Wiraswasta  

16. Siti Pelajar (belum bekerja) Pedagang  

17. Sukaesih Pelajar (belum bekerja) Kariawan 

18. Windawati Buruh Tani Buruh Tani, Wiraswasta  

        Sumber : Hasil Wawancara dengan masyarakat dan kariawan Kampoeng Wisata Tabek Indah 
 

Dari data di atas yang penulis peroleh melalui wawancara kepada 

masyarakat disekitar, dapat diketahui bahwa keberadaan Kampoeng Wisata 

Tabek Indah ternyata memberikan lapangan pekerjaan dan mampu memicu 

terciptanya usaha kecil menengah di kalangan masyarakat sekitar. 


