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Oleh: 

ABSTRACT 

 

Baharudin Yusup Akbar. 1411179, 

S1- Hospitality 

 

This research shows that Sodong 

Waterfall    has a big potency, but it’s need 

an improving from tools and 

infrastructure, then quality of human 

resources. Besides that the waterfall needs 

a good corporation between the 

government and the society who live 

around the waterfall, so they can develop 

and managing the potency of water 

maximally. 

The Government roles in controlling 

and as their media to develop the tourism 

object. The participation of the people who 

live around waterfall also needed so they 

can realize the waterfall as tourism icon in 

Sukabumi Regency. The Government roles 

is needed for the society so they have a 

ruler that can always ready for helping 

them to handle some problem that will be 

appear lately. Improving the quality of 

human resources is needed to create an 

organization that can stable and strong so 

it is capable to manage Sodong Waterfall 

properly. 

 

Keyword: waterfall Sodong, Government, 

Society. 

Baharudin Yusup Akbar. 1411179, 

S1- Hospitality 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Air Terjun Sodong memiliki potensi yang 

besar, akan tetapi masih membutuhkan 

pengembangan dari segi sarana dan 

prasarana serta dari sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas, selain itu Air 

Terjun Sodong membutuhkan kerjasama 

yang kuat antara pemerintah dan 

masyarakat yang ada di kawasan Air 

Terjun sehingga mampu untuk 

mengembangkan dan mengelola potensi 

yang dimiliki oleh Air Terjun Sodong 

secara maksimal.  

Peran pemerintah dalam 

memberikan pengawasan dan sebagai 

media terhadap pengembangan obyek 

sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat 

juga dibutuhkan untuk bisa mengelola agar 

mampu mewujudkan Air Terjun Sodong 

sebagai ikon pariwisata di Sukabumi Jawa 

Barat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan 

bagi Masyarakat sehingga mereka memiliki 

pengawas yang selalu siap dalam 

membantu menangani masalah yang akan 

muncul dikemudian hari, pengembangan 

SDM sangat dibutuhkan guna menciptakan 

suatu lembaga pengelola yang kuat dan 

stabil sehingga mampu mengelola Air 

Terjun Sodong dengan baik. 

 

Kata kunci: Air Terjun Sodong, 

Pemerintah, Masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang dikenal oleh masyarakat dunia 

sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat 

yang unik dan berbeda-beda, selain itu banyak objek wisata yang menarik 

untuk dikunjungi ditambah lagi pemandangannya yang indah dan 

penduduknya yang dikenal ramah dan santun, itu semua merupakan daya 

tarik bagi pariwisata di Indonesia. 

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia senantiasa 

membutuhkan sentuhan kreativitas dan inovasi yang tinggi, dikarenakan 

pengembangan pariwisata senantiasa di ikuti oleh perubahan yang cepat 

seiring dengan perubahan minat wisatawan terhadap produk – produk 

wisata yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan selera 

merek dalam penyediaan aminities pariwisata terkadang dipengaruhi oleh 

keinginan yang kuat dan cepat untuk memperoleh hasil dari apa yang telah 

dikembangkan. Pandangan ini mengakibatkan pembangunan aminities 

pariwisata terkadang tidak memiliki pola pengembangan yang holistik. 

Pola pengembangan yang tidak holistik itulah yang menyebabkan 

beberapa usaha pariwisata mengalami banyak kelesuan bahkan menjadi 

tidak memiliki kekuatan untuk bersaing.  

 Di Indonesia banyak daerah yang potensi wisatanya sangat besar 

salah satunya di Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi.  

Sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kabupaten 

Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi alam 

(udara yang sejuk, pemandangan yang indah karena dikelilingi oleh 

gunung – gunung ) dan budaya yang cukup memadai untuk dikembangkan 

menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatwan. Hal ini akan memungkinkan 
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berkembangnya berbagi alternatif dan aktivitas yang pariwisata alam, yang 

diminati wisatawan nusantara maupun mancanegara, misalnya aktifitas 

ekowisata, geowisata, panorama alam, dan lainnya. Dimana aktivitas – 

aktivitas tersebut mayoritas berlokasi di wilayah Kabupaten Sukabumi, 

akan tetapi para wisatwan lebih banyak menghabiskan uangnya di Kota 

Sukabumi, baik untuk menginap maupaun untuk berbelanja. Kabupaten 

Sukabumi memiliki banyak kawasan wisata alam yang banyak diminati 

terutama oleh wisatawan yang berasal dari luar kota, di Kabupaten 

Sukabumi banyak sekali terdapat objek wisata yang bisa dikunjungi baik 

yang sudah dikelola dengan baik maupun yang belum dikelola dengan 

baik dan masih banyak Tempat wisata baru yang bermunculan. Salah satu 

objek wisata yang terdapat di Kabupaten Sukabumi yaitu Air Terjun 

Sodong yang sering di sebut oleh warga sekitar dengan nama Curug 

Sodong yang berada di Ciwaru, Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat.  

Untuk menuju lokasi Air Terjun Sodong, bisa menggunakan mobil 

biasa (bukan offroad) karena keadaan jalan yang masih cukup bagus. 

Kawasan tersebut memiliki potensi alam dan lingkungan yang cukup 

bagus, memiliki panorama alam pegunungan yang indah sejuk dengan 

kesegaran udaranya, dikelilingi pegunungan serta riaknya air sungai 

merupakan salah satunya. Perencanaan pengembangan objek dan daya 

tarik wisata alam atau kawasan wisata, merupakan perencanaan yang 

senantiasa mengkaitkan unsur keindahan sebagai bagian dari pemenuhan 

selera wisatawan.  

Oleh sebab itu, usaha pengembangan air terjun merupakan salah 

satu sub sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan 

pengembangannya yang dikelola secara efisien dan efektif agar dapat 

didaya gunakan sebagai salah satu andalan kegiatan pariwisata dengan 

karakter berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Penerimaan 

devisa serta pendapatan daerah dari sub sektor pengembangan air terjun 

masih belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga peran serta 
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pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih terus dituntut peran 

aktifnya. Berkembangnya kegiatan pengembangan air terjun di suatu 

daerah akan memberikan pengaruhdan mendorong pembangunan sektor – 

sektor lainnya, khusunya dalam hal ini memperluas lapangan kerja dan 

peluang untuk usaha.  

Penataan dan pengembangan berbagai potensi pengembangan Air 

Terjun Sodong dan segala fasilitas pendukungnya, memerlukan berbagi 

upaya dari semua pihak terutama instansi/lembaga dan dunia usaha baik 

langsung maupun tidak langsung dalam menunjang pembangunan 

kepariwisataan. Sehingga segala program dan kegiatan antara sektor 

tersebut dapat berjalan secara terpadu dan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan pengembangan Air Terjun Sodong di Kabupaten Sukabumi 

tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Sejalan dengan hal itu, 

Pemerintah Daerah Sukabumi melalui Kantor Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan dan Olahraga, harus terus berupaya menumbuh kembangkan 

potensi pengembangan air terjun serta usaha jasa pengembangan air terjun 

lainnya yang ditujukan agar masyarakat dapat merasakan hasil dari 

pembangunan pengembangan-pengembangan air terjun tersebut.  

Kebijakan, pembinaan dan pengembangan air terjun merupakan 

salah satu upaya dalam rangka menunjang dan memantapkan sektor 

pariwisata sebagai sektor andalan penghasilan devisa Negara. 

Pengembangan potensi wisata yang ada, pemerintah kabupaten sukabumi 

harus melakukan perencanaan objek wisata yang komprehensif guna 

merealisasikan daerah objek wisata.  
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B. Rumusan Masalah  

Penulis akan menguraikan Beberapa permasalahan yang dihadapi 

dalam menyusun Proposal artikel ilmiah ini diantaranya adalah : 

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan Air Terjun 

Sodong?  

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengembangan Objek 

Wisata Air Terjun Sodong?  

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan di Objek Wisata Air Terjun Sodong Ciwaru, 

Ciemas Sukabumi Jawa Barat. 

2. Penelitian ini di fokuskan kepada sarana dan prasarana pada objek 

wisata tersebut untuk menujang pengembangan wisata Air Terjun 

Sodong. 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui potensi Air Terjun Sodong.  

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan Air Terjun Sodong. 

3. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengembangan Air Terjun 

Sodong. 

4. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan Air Terjun 

Sodong. 

5. Untuk mengetehui kendala dalam pengembngan fasilitas Air Terjun 

Sodong. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis sendiri dengan melakukan penelitian ini diharapkan akan 

menambah pengetahuan tentang dunia pariwisata dan mengetahui 

bagaimana membangun fasilitas yang baik di objek wisata.  
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2. Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu pihak pemerintah, 

pengembang, dan pengelola objek wisata untuk membangun fasilitas 

dan sarana prasarana yang baik di objek wisata yang dikelola.  

3. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai pengembangan 

fasilitas yang baik di suatu objek wisata.  

4. Bagi akademis, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

untuk pendidikan bagi mahasiswa kepariwisataan untuk mendalami 

mata kuliah Kepariwisataan melalui penerapan pengembagan dunia 

kepariwisataan Di Indonesia.  
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