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Daftar Istilah Umum

ISTILAH KETERANGAN

ABCD Asset Based Community Development atau pendekatan 
pengembangan berdasarkan aset yang dimiliki masyarakat

Aset Nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang bisa berupa 
materi ataupun non-materi

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (disingkat 
Kementerian PPN/Bappenas)

Birokrasi Sistem otoritas yang memiliki struktur tatanan organisasi, bagan dan 
hirarki dari sebuah lembaga atau organisasi yang berfungsi agar tugas 
atau pekerjaan menjadi teratur. Bersifat tetap dan memiliki rantai 
komando atau prosedur.

Bottom Up Pendekatan dari bawah ke atas; ide dan pendapat dalam kegiatan 
perencanaan dimulai dari masyarakat atau struktur terendah. Ide dan 
tindakan utama  berasal dari masyarakat

Business Model Canvas Kerangka yang menghimpun konsep, ide, detil, rangkuman dari suatu 
bisnis yang disajikan dalam satu lembar atau satu panel utama

CHSE CHSE adalah program pelaksanaan protokol Kesehatan untuk 
industry pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis pada 
Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan 
Environment.

Customer Persona Kumpulan informasi yang berisi tentang karakteristik atau 
kecenderungan target pasar

Daftar Periksa Instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang biasanya 
digunakan dalam pendekatan observasi

Demografi Ilmu yang mempelajari tentang kependudukan

Diferensiasi Hal yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya sehingga 
menjadi sebuah kelebihan dan menjadi lebih menarik 

Equitas Sosial Umumnya dikenal sebagai kesetaraan dalam memperoleh hak-hak 
sosial

Giveaway Pemberian suatu produk sebagai hadiah yang diperoleh secara cuma-
cuma dengan tujuan promosi dan meningkatkan popularitas suatu 
merk

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

Influencer Merupakan seseorang yang memiliki followers atau pengikut yang 
banyak di media sosial

ISED Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic 
Development

Marketing Mix Pendekatan pemasaran yang digunakan untuk menentukan atau 
merumuskan strategi pemasaran dari suatu entitas bisnis atau produk
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ISTILAH KETERANGAN

Mind Map Peta pikiran yang menggambarkan ide, konsep atau gagasan secara 
visual dalam bentuk gambar atau diagram yang saling berkaitan

Observasi Pendekatan pengumpulan data dengan meninjau langsung secara 
cermat

Operational Variable Atribut yang biasanya digunakan untuk mengurai dimensi serta 
indikator dari variabel penelitian

Partisipasi Keterlibatan suatu individu secara bertanggung jawab dalam sebuah 
tindakan atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan 

Pemberdayaan 
Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan 
peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam 
memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan 

Pemangku Kepentingan Pihak-pihak yang memiliki peran, terlibat atau terkait. Dikenal dengan 
istilah stakeholders

Platform Online Media atau wadah yang beroperasi secara daring (terkoneksi dengan 
internet) yang bertujuan memudahkan tugas atau pekerjaan manusia

Psikografis Karakteristik atau perilaku terkait gaya hidup individu

Segmentasi Pasar Kegiatan mengategorikan suatu pasar berdasarkan karakteristik, 
kebutuhan, minat dan faktor lainnya yang memiliki kesamaan

SOP Standard Operational Procedure adalah peraturan atau praktik 
operasional terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk 
memastikan bahwa layanan atau produk disampaikan secara 
konsisten setiap waktu.

Stabilitas Politik Keadaan politik dari suatu wilayah (secara mikro ataupun makro) yang 
masih bergerak atau berkembang berdasarkan nilai atau landasan 
yang berlaku

Studi Pustaka Pendekatan pengumpulan data dengan menggunakan referensi 
berupa buku, jurnal ilmiah, karya tulis, penelitian, atau suatu karya 
literasi

Tie Dye Metode pewarnaan kain dengan teknik ikat dan pencelupan

Top Down Pendekatan pengembangan yang rencana dan eksekusinya dijalankan 
oleh pihak atau lembaga publik untuk masyarakat

UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah

USP Unique Selling Propositions merupakan keunikan atau pembeda dari 
sebuah produk dibandingkan produk lainnya

Virtual Tour Simulasi wisata di suatu lokasi atau daya tarik yang dilakukan secara 
daring dengan berbagai media atau alat digital

Word of Mouth Merupakan salah satu strategi pemasaran yang mengandalkan 
rekomendasi atau ulasan dari konsumen (arti: dari mulut ke mulut).
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Daftar Istilah dalam Kepariwisataan

ISTILAH KETERANGAN

Kepariwisataan Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat 
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan 
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 
pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pariwisata Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 
serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
pemerintah dan pemerintah daerah.

Wisata Kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 
orang untuk mengunjungi destinasi pariwisata dalam jangka waktu 
sementara.

Wisatawan Orang yang melakukan wisata atau bisa disebut dengan pengunjung.

Destinasi Wisata Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta juga masyarakat yang 
saling terkait dan melengkapi hingga terwujudnya kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata Keunikan, keindahan, dan nilai keanekaragaman yang menjadi 
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Produk Pariwisata Berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan 
aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, 
yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem 
untuk terwujudnya pariwisata.

Aksesibilitas Pariwisata Semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung 
pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi 
pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata 
dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Atraksi Pariwisata Segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, 
atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan 
tujuan kunjungan.

Fasilitas (Amenitas) 
Pariwisata

Semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung 
penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan 
dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Pemberdayaan 
Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan 
peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam 
memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui 
kegiatan kepariwisataan.
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ISTILAH KETERANGAN

Usaha Pariwisata Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Industri Pariwisata Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka 
menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kelembagaan 
Kepariwisataan

Kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara 
terorganisasi, meliputi: pemerintah, pemerintah daerah, swasta 
dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme 
operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan 
perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Familiarisation Trip 
(Fam Trip)

Kegiatan membawa orang atau sekelompok orang, berdasarkan 
program tertentu untuk mengunjungi daya tarik wisata dalam 
rangka pengenalan dan/atau promosi pariwisata.
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BAGIAN I 
Pengantar Pedoman Pengembangan Produk 
Pariwisata Berbasis Masyarakat

1. 1.  PROLOG

Perkembangan desa wisata berbasis masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan 
dengan berkembangnya pariwisata di Indonesia. Perubahan tren global dimana banyak 
pengunjung yang mencari pengalaman bermakna bersama masyarakat lokal saat berada 
di destinasi wisata memberi peluang bagi desa untuk berperan aktif dalam menawarkan 
produk maupun pengalaman wisata bagi pengunjung. Sehingga tak mengherankan jika 
kini banyak desa wisata berbasis masyarakat yang bermunculan di Tanah Air, meskipun 
diferensiasi produk masih minim dirasakan. Banyak desa wisata yang cenderung 
menduplikasi produk yang telah diciptakan oleh desa wisata lainnya yang sudah berjalan, 
dan tidak berbasis pada potensi lokal. 

Berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung perkembangan desa wisata 
di Tanah Air juga telah dilakukan. Salah satunya dengan ditetapkannya 10 Destinasi 
Prioritas, dimana Desa Wisata menjadi salah satu fokus dalam pengembangan pariwisata 
di 10 Destinasi Prioritas tersebut, karenanya kerjasama antar lembaga untuk mempercepat 
perkembangan desa wisata juga dapat terlaksana1. Meski dalam kenyataannya, masih 
terdapat kasus-kasus dimana sebuah desa memiliki potensi pariwisata dan masyarakat 
memiliki komitmen besar untuk mengembangkan desa wisata (termasuk di kawasan 
Destinasi Prioritas), namun belum didukung oleh kebijakan pemerintah daerah 
karena tidak sejalan dengan program prioritas daerah. Perlu dipahami bersama bahwa 
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak selalu terjadi melalui pendekatan 
pembangunan dari atas (top – down), pendekatan pembangunan dari bawah (bottom – up) 
juga telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Mengingat hal tersebut, maka dibutuhkan 
keterbukaan berbagai pihak dalam bekerjasama untuk mewujudkan pariwisata berbasis 
masyarakat berkelanjutan. 

Buku “Panduan Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat” ini dikembangkan 
sebagai arahan praktis bagi para pemangku kepentingan kepariwisataan maupun 
pembaca untuk dapat memahami tahapan-tahapan beserta tantangan yang dihadapi 
(dan dapat diantisipasi) dalam mengembangkan produk pariwisata, khususnya di wilayah 
pedesaan, sehingga produk pariwisata yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi lokal dan 
permintaan pasar dapat tercipta.

1 Salah satu hasil dari kerjasama antar lembaga tersebut adalah terbitnya Buku Pedoman Desa Wisata, yang dapat menjadi 
acuan untuk penyelenggaraan desa wisata, termasuk didalamnya terkait kelembagaan dan pendanaan desa wisata.
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1. 2.  TENTANG BUKU PANDUAN

Buku panduan ini dikembangkan berdasarkan pengalaman pengembangan produk 
pariwisata di enam desa yaitu: Sukadana, Rembitan, Mertak, Prabu, Sengkol, dan Kuta, 
sebagai desa-desa  penyokong di sekitar wilayah Mandalika, salah satu destinasi yang 
ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas di Lombok, Nusa Tenggara Barat, melalui 
dukungan proyek ISED (Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic 
Development) – kerjasama antara GIZ dan Bappenas. 

Buku Panduan ini bukanlah panduan bagi pembaca untuk membangun pariwisata berbasis 
masyarakat secara utuh2, maupun untuk menjadikan pembaca sebagai ahli pariwisata 
berbasis masyarakat.

Buku Panduan Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat ini diharapkan 
dapat mendorong terciptanya produk pariwisata yang sesuai dengan minat pasar dan 
potensi lokal, sehingga potensi desa yang terpendam bisa tergali dan berkembang, dan 
pengunjung dapat berkontribusi pada kelestarian tradisi dan lingkungan setempat dengan 
penuh tanggungjawab. Berbagai contoh praktis, tips, dan tautan ke sumber-sumber yang 
lebih lengkap dan terpercaya, juga turut disajikan dalam buku panduan ini.

1. 3.  PENERIMA MANFAAT

Buku Panduan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat utamanya 
yaitu kelompok masyarakat yang ingin memulai membangun pariwisata di daerahnya, 
khususnya desa wisata rintisan. Dimana berdasarkan Buku Pedoman Desa Wisata yang 
diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata (2019), desa wisata rintisan merupakan desa wisata 
yang memiliki ciri berikut:

•  masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
•  pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas
•  belum ada atau masih minim pengunjung
•  kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh
•  diperlukan pendampingan dari pihak terkait

Buku Panduan ini tentunya juga ditujukan bagi lembaga / institusi / individu yang 
mendampingi atau memiliki ketertarikan untuk mendampingi kelompok masyarakat 
dalam membangun produk pariwisata di sebuah destinasi.

2 Acuan dasar untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat dapat diakses pada Buku Pedoman Desa Wisata (https://
biroadpim.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/07/002-BUKU-PANDUAN-DESA-WISATA-2020_compressed.pdf) yang 
diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia.
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1. 4.  PENGGUNAAN BUKU PANDUAN

Buku Panduan ini terdiri dari empat bagian:

Bagian 1: merupakan prolog terkait buku pedoman

Bagian 2: terdiri dari ulasan singkat mengenai pariwisata berbasis masyarakat yang 
berkelanjutan

Bagian 3: ditujukan bagi lembaga / institusi / individu yang akan atau sedang melakukan 
pendampingan dalam mengembangkan produk pariwisata berbasis masyarakat

Bagian 4: merupakan tahapan praktis Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis 
Masyarakat

Bagi pembaca yang merupakah bagian dari kelompok masyarakat yang akan 
mengembangkan produk pariwisata di daerahnya, dapat langsung membaca Bagian 4 
setelah menyelesaikan Bagian 1 dan 2. Sedangkan untuk pembaca individu maupun bagian 
dari lembaga atau institusi yang akan atau sedang melakukan pendampingan dan cukup 
memahami pariwisata berbasis masyarakat dengan baik, dapat langsung membaca Bagian 
3 dan 4.
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BAGIAN II 
Memahami Pariwisata Berbasis Masyarakat 
yang Berkelanjutan

2. 1.  DEFINISI

Pariwisata berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Community-Based Tourism 
(CBT) memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, sebagian besar definisi 
memiliki dua kesamaan utama. Pertama adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa 
tingkat keterlibatan usaha pariwisata, baik itu pengambilan keputusan, kepemilikan, 
manajemen atau hanya terlibat dalam penyampaian jasa pariwisata. Kedua, selain lapangan 
kerja, masyarakat mendapat manfaat dari usaha pariwisata. Manfaat ini dapat berupa 
ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan -idealnya merupakan gabungan dari jenis manfaat 
utama3. Secara sederhana, pariwisata berbasis masyarakat adalah sebuah pendekatan 
yang melibatkan masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pengembangan 
pariwisata, mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi rencana.

A. Pariwisata yang berkelanjutan

UNWTO mendefinisikan Pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mampu 
memenuhi kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, dan masyarakat lokal, baik saat 
ini maupun pada masa yang akan datang4. Pada intinya pariwisata berkelanjutan lebih 
menekankan pada tiga aspek, yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi. 

Gambar 2.1 Tiga Aspek Keberlanjutan

3 Diadaptasi dari Operational Guidelines for Community-Based Tourism in South Africa
4 Sumber: Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations (2004)

Planet People Profit
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B. Pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan

Pada dasarnya konsep pariwisata berbasis masyarakat dan pariwisata berkelanjutan adalah 
konsep yang berkaitan erat. Tanpa menerapkan konsep pariwisata yang berkelanjutan, 
pariwisata berbasis masyarakat tidak akan bertahan dan beresiko untuk menciptakan 
dampak buruk pada masyarakat maupun daerah setempat. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan adalah kegiatan kepariwisataan 
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang dijalankan secara bertanggung 
jawab dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi demi 
keberlanjutan pariwisata.

Pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan tentu erat pula kaitannya dengan 
kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi (tourism resilience)– terutama saat gangguan 
atau krisis seperti pandemi melanda. 

Dengan berpegang pada tiga aspek keberlanjutan planet, people, dan profit (lihat 2.2), 
tentunya kemampuan dan potensi untuk dapat bertahan dan beradaptasi bisa lebih 
memungkinkan untuk dilakukan sehingga pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai5. 

2. 2.  PRINSIP

Secara prinsip, pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan memiliki 3 aspek atau 
pilar dasar, yaitu People, Planet, dan Profit. 

1. People

Prinsip people mewakili prinsip sosial yang mana pariwisata tidak boleh merugikan 
masyarakat yang ada di destinasi/wilayah pariwisata, kerugian ini contohnya seperti 
berubahnya nilai budaya yang dianut masyarakat, tersingkirnya masyarakat dari 
kawasan destinasi, dan lain sebagainya. 

Terlepas dari itu, prinsip people diharapkan dapat memaksimalkan pengaruh postif dari 
pariwisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas 
hidup, mendapatkan kesempatan dalam melakukan proses pertukaran pengetahuan 
dan pemahaman budaya secara positif dan meningkatkan toleransi serta rasa percaya 
diri masyarakat lokal dengan nilai budayanya.

2. Planet

Prinsip planet mewakili prinsip lingkungan yang mana pariwisata harus mampu 
membuat sumberdaya lingkungan tetap lestari, menjaga ekologi lingkungan dan 
keaneka ragaman hayati di lokasi, sekaligus mendayagunakan sumberdaya alam secara 
bijak dan tepat.

5 Jarkko Saarinen, Alison M. Gill (2020) Resilient Destinations and Tourism Governance Strategies in the Transition towards 
Sustainability in Tourism
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Secara mikro, prinsip ini lebih menekankan pada sikap peduli pada lingkungan dengan 
implementasi-implementasi nyata sederhana yang dapat dilakukan pengembang 
/ pengelola, masyarakat dan pengunjung. Implementasi ini dapat dilakukan 
dengan membuat kebijakan yang melindungi lingkungan, contohnya masyarakat 
menyampaikan produk yang dijual dengan menghindari atau meminimalisir 
penggunaan bahan atau kemasan yang menyisakan limbah, serta pengunjung dapat 
bersikap peduli pada lingkungan dengan menggunakan barang yang bisa dipakai 
berulang kali atau dapat didaur ulang, menekan produksi limbah, dan tentunya tidak 
membuang sampah sembarangan 

3. Profit

Prinsip profit mewakili prinsip ekonomi yang mana pariwisata harus bisa memberikan 
keuntungan secara ekonomi pada para pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar 
dengan cara yang benar dan sesuai peraturan dan norma yang berlaku. Pada akhirnya 
profit ini akan bertransformasi menjadi benefit (manfaat) yang tidak hanya memberikan 
keuntungan semata, melainkan kebermanfaatan bagi para pemangku pariwisata dan 
utamanya masyarakat di destinasi.

2. 3.  KARAKTERISTIK

Tidak ada karakteristik secara khusus dan kriteria khusus dari pariwisata berbasis 
masyarakat yang berkelanjutan. Tapi bukan berarti pariwisata berbasis masyarakat yang 
berkelanjutan hanya sekadar impian atau cita-cita ideal belaka. 

ASEAN telah menerbitkan Community Based Tourism Standard sebagai salah satu 
referensi indikator keberhasilan dari pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, 
diantaranya:

a.  Standar untuk kepemilikan dan manajemen oleh masyarakat
b.  Standar untuk kontribusi pada kesejahteraan sosial
c.  Standar untuk melestarikan dan meningkatkan lingkungan
d.  Standar untuk mendorong interaksi antara masyarakat lokal dan tamu
e.  Standar untuk layanan tur dan pemandu yang berkualitas
f.  Standar untuk memastikan layanan makanan dan minuman yang berkualitas
g.  Standar untuk memastikan akomodasi berkualitas
h.  Standar untuk memastikan kinerja (in-bound) CBT Friendly Tour Operator (FTO)
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Berdasarkan pengalaman pengembangan produk pariwisata di Kawasan Mandalika - 
Lombok, berikut adalah karakteristik dan kriteria keberhasilan sederhana yang sebaiknya 
tercipta dan terlaksana sesuai dengan prinsip dasar pariwisata berkelanjutan:

Sosial

1. Destinasi atau produk dikelola secara swadaya oleh masyarakat

2. Mengangkat unsur kearifan lokal dan sumber daya yang ada di destinasi

3. Kepemilikan produk dimiliki oleh kelompok masyarakat (bukan individu)

4. Pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan mampu menjadi alat untuk penyetaraan 
gender dan kelompok minoritas

5. Bisa memberdayakan dan atau memberi manfaat untuk penduduk atau masyarakat sekitar

Ekonomi

1. Memberikan keuntungan ekonomi bagi kelompok dan individu

2. Mampu membentuk ekonomi yang bersirkulasi di dalam destinasi

Lingkungan

1. Produk yang dibuat memperhatikan prinsip ramah lingkungan

2. Tidak mengganggu ekosistem dan makhluk hidup lainnya

3. Dikembangkan pada wilayah atau zona pemanfaatan yang tepat

4. Pemanfaatan sumber daya lingkungan diimbangi dengan pelestarian sumber daya 
lingkungan itu sendiri

Tabel 2.1 Standar Berdasarkan Pengalaman Pengembangan Produk di Mandalika

2. 4.  MANFAAT

Dilihat dari prinsip-prinsipnya, semestinya pariwisata berbasis masyarakat yang 
berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a.  Bagi kehidupan sosial masyarakat, harus bermanfaat dalam pelibatan dan 
pemberdayaan masyarakat secara aktif, meningkatkan rasa bangga terhadap nilai 
budaya yang dimiliki, menjaga / melestarikan keuinkan budaya dan tradisi, dapat 
menjadi sarana pertukaran budaya yang dapat meningkatkan wawasan masyarakat 
sekitar, serta menjadi contoh positif agar dikenal secara luas. Perlu ditekankan bahwa 
masyarakat lokal merupakan pengambil keputusan atau penentu keberhasilan 
pembangunan daerah, bukan hanya sekedar peserta atau pengikut.  

b.  Bagi lingkungan, harus bermanfaat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya 
lingkungan yang ada serta meningkatkan kegiatan pelestarian lingkungan, ekologi dan 
keanekaragaman hayati.

c.  Secara ekonomi, harus bermanfaat meningkatkan kualitas hidup, memberikan 
pendapatan langsung (income) kepada masyarakat secara adil dan merata.
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2. 5.  TANTANGAN

Terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis masyarakat. 
Pertama, fakta bahwa masyarakat lokal dalam suatu destinasi pariwisata terbagi ke 
dalam berbagai kelompok atau golongan yang saling mempengaruhi berdasarkan kelas 
masyarakat (kasta), gender, dan kesukuan6. Dalam implementasi yang telah dilakukan di 
desa-desa penyangga kawasan Mandalika – Lombok, ditemukan tantangan-tantangan lain 
yang mendominasi, seperti yang dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tantangan Keterangan
Tantangan yang terjadi saat 
implementasi di desa-desa 
penyangga Mandalika

Stabilitas politik Meliputi potensi masyarakat 
apakah siap berwirausaha dan 
ekosistem politiknya apakah 
sudah mendukung kegiatan 
kewirausahaan.

Serta hal lain, seperti keamanan 
wilayah atau tempat tinggal 
masyarakat untuk dikunjungi.

-

Pemerintahan Sistem pemerintahan yang 
bersih dan mendukung kegiatan 
pengembangan pariwisata 
berbasis masyarakat yang 
berkelanjutan tanpa menjadi 
tunggangan politik 

-

Birokrasi Kerjasama antar pemangku 
kepentingan dan sistem birokrasi 
yang mudah serta efisiensi dalam 
pengajuan permohonan perijinan 
usaha yang terbentuk dari proses 
CBT

Masih ada proses birokrasi 
yang rumit dan tidak jelas 
siapa penanggung jawabnya 
terutama terkait legalitas badan 
usaha yang akan menjalankan 
implementasi dari CBT

Motivasi Ketertarikan masyarakat untuk 
terlibat dalam proses CBT dan 
kesediaan masyarakat untuk 
berinvestasi secara waktu dan 
materi untuk usaha atau bisnis 
pariwisata yang dibangun

Pendampingan yang seharusnya 
dilakukan di 6 desa, namun pada 
akhirnya hanya ada 5 desa yang 
memiliki komitmen hingga akhir.

Sensitivitas Atensi khusus pada aspek atau 
pilar CBT

-

6 Scheyvens (2002) dalam buku Pariwisata Berbasis Masyarakat (Adikampana)
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Tantangan Keterangan
Tantangan yang terjadi saat 
implementasi di desa-desa 
penyangga Mandalika

Daya tarik Tersedianya sumberdaya 
pariwisata berupa daya tarik yang 
bisa memenuhi kebutuhan dan 
permintaan pasar

Masing-masing desa memiliki 
karakteristik yang berbeda dan 
daya tarik prioritas yang dipilih 
untuk dikembangkan.

Aksesibilitas Infrastruktur terkait aksesibilitas 
memadai atau belum

Konektivitas antar desa di 
Lombok masih minim, sekalipun 
antar kawasan wisata

Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur dasar 
untuk menunjang program CBT

-

Kapasitas dan 
kemampuan

Kapasitas dan kemampuan 
intrapersonal baik secara individu 
ataupun masyarakat

Masyarakat 

membutuhkan pendampingan 
dan lokakarya untuk 
meningkatkan kapasitas dan 
keahlian dalam bidang tertentu

Ekuitas sosial Terbukanya kesempatan 
untuk terlibat dalam proses 
pengembangan CBT dan 
implementasi tanpa memandang 
suku, ras, agama dan gender

-

Kepemilikan lahan Dilarang atau tidaknya 
mengembangkan produk atau 
aktivitas pariwisata di lahan yang 
dimiliki pemerintah atau orang 
lain

Beberapa daya tarik yang 
teridentifikasi berada di lahan 
yang dimiliki oleh pihak 
ketiga sehingga dalam proses 
pengembangannya harus atas 
persetujuan dan kebijakan pihak 
tersebut

Kompetisi Adanya produk pesaing di area 
CBT dan sekitarnya  

Salah satu produk yang 
dihasilkan dari program CBT 
di Lombok adalah kerajinan 
rotan, yang mana di kawasan 
lain di Lombok sudah ada 
produk serupa atau pesaing 
yang berpengalaman dan telah 
menjalankan usahanya jauh 
lebih lama dan besar

Tabel 2.2 Potensi Tantangan dan Halangan dalam Implementasi Pengembangan Produk Pariwisata7

7  Adaptasi dari Operational Guidelines for Community-Based Tourism in South Africa
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BAGIAN III 

Pendampingan dalam Pengembangan 
Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat

Bagian ini diperuntukkan bagi lembaga / institusi / individu yang akan atau sedang 
melakukan pendampingan dalam mengembangkan produk pariwisata berbasis 
masyarakat. Bab ini akan membahas secara ringkas dan aplikatif tentang pendampingan 
yang dilakukan saat mengimplementasikan pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat.

Bab ini tidak menitikberatkan pendampingan pada aspek teori, karena dalam praktiknya 
pendampingan masuk ke berbagai multi-disiplin pemberdayaan sosial. Bab ini akan fokus 
membahas pendampingan masyarakat berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan 
dalam mengembangkan produk pariwisata di enam desa disekitar Kawasan Mandalika, 
Lombok.

3. 1.  IDENTIFIKASI PROFIL MASYARAKAT DI DESTINASI 

Dalam bekerjasama dengan masyarakat, salah satu aktivitas yang tentunya perlu dilakukan 
pada awal program ialah mempelajari dan mengenal masyarakat. Kegiatan pengenalan 
ini bisa dengan melakukan studi pustaka atau referensi yang umumnya dipublikasikan 
oleh pemerintah setempat (seperti Buku Dalam Angka BPS; Dokumen perencanaan 
daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen terkait lainnya), berkenalan dengan 
tokoh masyarakat lokal, mengunjungi lokasi dan berkenalan dengan masyarakat dengan 
menyesuaikan cara berpakaian, bahasa, tata cara berinteraksi, dan seterusnya dengan 
kondisi aktual setempat.

Profil yang dibutuhkan dari masyarakat tidak terbatas informasi yang relevan dengan 
kebutuhan program yang akan dijalankan. Pendampingan biasanya dapat dilakukan 
dengan efektif apabila perencana atau pendamping mengenal karakteristik masyarakat 
sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar saat bekerjasama dalam pembuatan rencana, strategi 
maupun implementasi, pendamping dapat memahami kebutuhan masyarakat dan 
berkomunikasi (baik verbal maupun non-verbal) dengan masyarakat secara efektif untuk 
menghindari kesalahpahaman.
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3. 2.  INFORMASI YANG DIKUMPULKAN DARI MASYARAKAT

Pada saat mengenal masyarakat umumnya hal yang pertama kali dilakukan adalah 
pemetaan sosial yang dapat disebut juga sebagai social profiling atau pembuatan profil suatu 
masyarakat8. Pemetaan sosial dilakukan untuk membentuk informasi terkait karakter 
dan perilaku masyarakat serta memetakan masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi 
masyarakat setempat—dalam hal ini masalah terkait pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat.

Dalam implementasi pemetaan sosial—pembuatan profil masyarakat, para praktisi 
sosial tidak harus terpaku pada metode atau pendekatan yang baku dalam melakukan 
profiling, melainkan bagaimana informasi terkait masyarakat bisa terkumpul sebanyak-
banyaknya dan relevan dengan kebutuhan dan hal yang direncanakan, serta mampu 
memberikan gambaran besar kondisi aktual daerah yang didampingi. Informasi atau data 
yang terkumpul tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah contoh 
pemetaan sosial yang telah dilakukan saat proses persiapan pengembangan produk 
pariwisata di kawasan Mandalika – Lombok, yaitu dengan membagi berbagai data dan 
informasi yang telah dikumpulkan ke dalam beberapa kategori:

KATEGORI DATA

Profil Masyarakat
Sumber Daya 
Pariwisata

Sumber Daya 
Manusia

Lainnya

Sub 
Kategori

• Informasi 
Demografi

• Mata pencaharian

• Pola perilaku 
kehidupan 
masyarakat

• Adat istiadat dan 
budaya

• Atraksi

• Aksesibilitas

• Amenitas

• Potensi 
pariwisata

• Kelompok 
pariwisata;

• Kelompok 
Desa

• Pelatihan 
yang telah 
diberikan 
dan 
dibutuhkan

• Interkoneksi 
antar wilayah

• Kebijakan 
pembangunan 
dan 
perencanaan 
daerah

• Peta wilayah

Tabel 3.1 Contoh Kategori Data untuk Kebutuhan Profiling

Contoh kategori yang disampaikan di atas tentunya tidak bersifat baku, dan dapat 
disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Sub - kategori berfungsi untuk memudahkan 
praktisi dalam menjabarkan data apa saja yang dibutuhkan dari setiap kategori. Hal ini 
serupa menyusun operational variable dalam penelitian namun dengan cara yang lebih 
praktis dan sederhana serta fleksibel dalam menentukan data dan menentukan pendekatan 
dalam memperolehnya. Beberapa data ada yang bisa diperoleh dengan pendekatan studi 
pustaka (membaca hasil penelitan dan publikasi), daftar periksa (observasi) ataupun 
wawancara (formal dan informal).

8 Sumber: Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtry (1993), Social Work Macro Practice, New York: Longman
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3. 3.  TUJUAN IDENTIFIKASI PROFIL MASYARAKAT

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, identifikasi profil masyarakat adalah 
melakukan pemetaan sosial yang tujuan utamanya mengenal karakteristik masyarakat 
berdasarkan demografi, perilaku, dan mengetahui permasalah sosial terjadi di masyarakat.

Pada implementasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan di 
Kawasan Mandalika Lombok, informasi yang dikumpulkan dari kegiatan pemetaan sosial 
masyarakat membantu dalam menentukan proses pendampingan hingga membangun 
rencana aksi yang bisa disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, gambaran 
kondisi aktual desa dan informasi lainnya. Berikut merupakan contoh rumusan cara 
pendampingan yang dihasilkan berdasarkan profil masyarakat:

Komponen 
Aksi

TINDAKAN YANG DILAKUKAN

Sengkol Rembitan Sukadana Mertak Prabu

Pendampingan
Pendekatan 
individual 

Pendekatan 
kelompok

Pendekatan 
kelompok

Pendekatan 
kelompok

Pendekatan 
individual

Pola 
Pertemuan 
pendampingan

Pertemuan 
informal

Pertemuan 
informal

Pertemuan 
formal

Pertemuan 
formal

Pertemuan 
informal

Implementasi 
rencana

Perencana 
tidak 
terlibat 
langsung

Perencana 
terlibat 
langsung

Perencana 
tidak 
terlibat 
langsung

Perencana 
terlibat 
langsung

Perencana 
terlibat 
langsung

Dst Dst Dst Dst Dst Dst

Tabel 3.2 Contoh Rumusan Cara Pendampingan di Desa-Desa Penyangga Kawasan Mandalika

Kegiatan profilisasi ini tidak selalu (hanya) dilakukan di awal dan selesai dalam satu proses, 
tetapi bisa jadi tidak akan berakhir dan informasi terkait masyarakat akan terus diperoleh 
sejalan dengan implementasi program.
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3. 4.  MENENTUKAN STRATEGI PENDEKATAN DENGAN MASYARAKAT

Ada dua strategi yang dilakukan dalam implementasi pengembangan produk pariwisata 
berbasis masyarakat di Kawasan Mandalika - Lombok, yaitu strategi pendekatan Bottom Up 
dan Top Down. Kedua strategi ini dikombinasikan dengan proporsi 70:30 (70 untuk Bottom 
Up : 30 Top Down).

Bottom Up memiliki sifat yang substansinya mikro atau lokal; sumber utama 
pengembangan dari sektor swasta, NGO (dalam implementasi program di Lombok, 
kerjasama proyek ISED dan Wise Steps Foundation); cenderung trend oriented, yang 
mana dalam pengembangan produk pariwisata melihat pada permintaan dan ekspektasi 
pasar. Top Down memiliki sifat sebaliknya dari Bottom Up. Hal yang bisa diadaptasi dari 
pendekatan ini adalah perencanaan yang dibangun dalam perspektif jangka panjang9.

Kedua strategi diatas merupakan strategi yang umum dilakukan dalam implementasi 
program. Sedangkan praktik pendekatan dengan masyarakat bisa dibagi menjadi dua 
pendekatan, yaitu pendekatan formal dan informal.

Pendekatan formal lebih kepada melakukan pendekatan melalui jalur-jalur birokrasi 
di dalam desa, seperti mengirimkan surat kepada kepala desa atau adat, mengikuti atau 
membuat pertemuan resmi antar pemangku kepentingan di desa. Pendekatan ini berfungsi 
dalam menyelesaikan urusan-urusan administratif sekaligus memberikan jembatan untuk 
berkenalan dengan perangkat desa.

Pendekatan informal lebih kepada pendekatan yang bersifat membangun dan memelihara 
hubungan dengan masyarakat. Hal-hal yang dilakukan umumnya seperti membangun 
pertemanan dengan warga sekitar, bertemu dalam jamuan makan yang santai dan ringan, 
mengenal masyarakat tidak sebatas perannya dalam program, tapi lebih individu dan 
intensif—terkadang tidak sengaja memasuki ranah-ranah pribadi masyarakat.

9 Sekretariat Daerah Prov. Jawa Timur, Pendekatan Perencaan NKRI -Politik, Teknokratik, parisipatif, Top Down & Bottom 
Down (https://www.slideshare.net/qiuel/pendekatan-perencanaan-pembangunan)
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Kelebihan Kekurangan

Formal • Menghindari perasaan takut 
dan kaget pada masyarakat 
akan datangnya program dan 
membantu mengenalkan 
program pada masyarakat

• Menjaga etika dan kesopanan 
secara birokrasi terhadap 
pemerintah setempat dan 
pemangku kepentingan 
lainnya

• Alur komunikasi lebih fokus 
pada progres program

• Hubungan saling kenal dengan 
masyarakat hanya sebatas 
hubungan kerja

• Kurang aplikatif untuk 
mengenal lebih mendalam 
profil masyarakat dan 
permasalahan aktual yang 
terjadi

• Alur komunikasi lebih fokus 
pada perkembangan program, 
sehingga besar kemungkinan 
terdapat pihak-pihak yang 
tidak diikutsertakan, terutama  
masyarakat marginal, seperti 
perempuan, masyarakat 
yang tidak memiliki 
pendidikan tinggi, masyarakat 
berkebutuhan khusus, dsb.

Informal • Tidak terbelit dan dibatasi 
urusan birokrasi

• Fleksible dalam 
mengkomunikasikan 
program ataupun progress

• Lebih memahami kondisi 
aktual yang terjadi serta 
bisa memvalidasi kebenaran 
atas suatu fenomena dan 
informasi

• Aspek hubungan yang 
terbangun cenderung pada 
hubungan pertemanan dan 
kekeluargaan

• Akses memperoleh informasi 
dan hal lain yang relevan 
dengan program mudah 
didapatkan

• Membutuhkan waktu yang 
lama dalam membangun 
hubungan

• informasi yang diperoleh dari 
masyarakat cenderung bias dan 
perlu diverifikasi

• Pendekatan berpotensi 
menjadi toxic relationship 
dimana kehadiran praktisi 
pendamping dianggap memiliki 
tugas diluar dari substanti 
tugas pendampingan (bersifat 
pribadi).

Tabel 3.3 Kelebihan dan Kekurangan dari Pendekatan Formal dan Informal
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3. 5.  METODE PENDAMPINGAN

Pada dasarnya metode pendampingan di Kawasan Mandalika – Lombok, mengadaptasi 
metode pendampingan ABCD (Asset Based Community Development) yang mana 
pendekatan ini mengarah pada pengembangan aset dan sumberdaya (alam ataupun 
manusia) yang dimiliki desa atau kelompok masyarakat untuk menyelasaikan masalah 
yang terjadi10 . Hal ini juga sejalan dengan pendekatan Bottom Up dimana program yang 
berlangsung, peran dan keterlibatan diambil oleh masyarakat sendiri dan masyarakat 
sendiri yang menjadi pelaku dan penentu atas keberhasilan dan ketidakberhasilan 
program. 

Gambar 3.1 Konsep Pendekatan ABCD

Metode pendampingan ini dipilih karena dirasa paling tepat dalam membangun aksi 
atau tindakan dari masyarakat untuk mengembangkan pariwisata, serta sejalan dengan 
pendekatan yang dibangun, yaitu pendekatan partisipatif.

10 https://clearimpact.com/solutions/asset-based-community-development/

THE FOUNDATIONAL TRUTH OF ABCD

Everyone has gifts

Everyone has something to contribute

Everyone cares about something
and that passion is his or her motivation to act
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BAGIAN IV 

Tahapan Pengembangan Produk Pariwisata 
Berbasis Masyarakat

Pengembangan produk pariwisata berbasis masyarakat dapat dibangun melalui lima 
tahapan yang didalamnya meliputi langkah-langkah praktis mulai dari proses perancangan 
produk hingga pengoperasiannya. 

Pemahaman
Situasi

Identifikasi
Peluang

Merancang
Produk
Pariwisata

•  Membangun Data Dasar
•  Memetakan Pemangku Kepentingan
•  Membangun Kesepakatan dan Dukungan
•  Memetakan Permasalahan

•  Identifikasi Sumber Daya yang Dimiliki
•  Identifikasi Keunggulan Destinasi terhadap 

Destinasi Lainnya
•  Identifikasi Pasar Potensial

•  Membuat Prioritas Sumber Daya 
Pariwisata

• Membuat Prioritas Kegiatan Wisata
• Menentukan Layanan Wisata
• Menentukan Segmentasi Pasar yang Tepat

•  Menentukan Sumber Daya yang Dibutuhkan
• Pelibatan Pemangku Kepentingan
• Pengembangan Rencana Aksi
• Penentuan Harga dan Investasi
• Pengembangan Strategi Pemasaran
• Pengembangan Model Bisnis
• Uji Coba
• Peluncuran Produk

Pengembangan
Produk 
Pariwisata

Pelaksanaan, 
Pemantauan, 
dan Evaluasi
Kinerja

01

02

03

04

05
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4. 1.  PEMAHAMAN SITUASI

Layaknya dalam memulai pekerjaan baru, penting untuk mengetahui informasi-informasi 
dasar terkait pekerjaan yang akan dikerjakan, contohnya seperti kondisi lingkungan tempat 
bekerja, peralatan yang tersedia untuk menunjang pekerjaan, rekan-rekan yang akan 
menjadi mitra kerja, dan lain sebagainya. Begitupun dengan membangun sebuah produk 
pariwisata, hal dasar yang perlu dilakukan adalah memahami situasi destinasi sasaran, 
mulai dari mengumpulkan data-data terkait destinasi, memetakan pemangku-pemangku 
kepentingan yang dapat memberi dukungan sehingga program pariwisata dapat berjalan, 
hingga memahami permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dan menemukan 
solusi atau pencegahannya.  

A. Membangun Data Dasar 

Untuk memahami situasi desa atau destinasi secara umum, tentunya dibutuhkan 
informasi-informasi dasar. Informasi dasar ini tidak harus selalu berkaitan dengan 
kepariwisataan, namun termasuk didalamnya informasi yang dapat menyokong 
keberadaan pariwisata di wilayah tersebut, meskipun tidak berkaitan langsung dengan 
kepariwisataan. Berikut adalah beberapa informasi dasar yang dapat memberi wawasan 
terkait situasi di destinasi:

Jenis Informasi Contoh Informasi yang Dibutuhkan

Sarana dan 
Prasarana Umum

Akses, jumlah, lokasi, dan kondisi sarana: 

• Kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit,), 

• Perbankan (bank, atm, dll), 

• Perniagaan (pasar tradisional, pertokoan, kios, dll), 

• Pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK/Perguruan Tinggi, dll) 

• Peribadatan (masjid, gereja, dll), 

• Sanitasi (toilet umum, mandi cuci kakus / MCK, tempat 
pembuangan sampah, dll)

• Ruang publik seperti: taman kota, balai desa, lapangan olahraga, 
perpustakaan dll

• Jalur penghubung (jalan, jembatan, dll)

• Air bersih, co: sumur, irigasi, dll

• Transportasi antar wilayah

• Informasi dan Komunikasi (jaringan telpon dan internet)

• Energi dan Penerangan (listrik)
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Jenis Informasi Contoh Informasi yang Dibutuhkan

Sumber Daya 
Alam

Luas Wilayah Destinasi

Lokasi, luas area, dan kondisi:

• Bentang alam (perbukitan, dataran rendah, dll)

• Pertanian

• Perkebunan

• Kehutanan

• Peternakan

• Perikanan

• Sumber Daya Mineral

Sumber Daya 
Masyarakat

• Jumlah dan rentang usia penduduk (termasuk presentase: usia 
produktif, transmigran, dll)

• Mata pencaharian pokok

• Pendidikan rata-rata 

• Penghasilan rata-rata

• Jumlah penduduk berkebutuhan khusus

Sumber Daya 
Kelembagaan

Daftar, jumlah, dan peran (terhadap destinasi / lingkungan sosial 
masyarakat):

• Lembaga: pemerintahan, sosial kemasyarakatan, keamanan, 
adat, pendidikan, swasta, dll

• Organisasi profesi

Tabel 4.1 Contoh Informasi yang Dibutuhkan untuk Memahami Situasi Desa

Banyak desa di Indonesia tentunya telah memiliki informasi-informasi lengkap terkait 
kebutuhan data seperti contoh diatas, meski tak jarang pula desa yang tidak memiliki data 
lengkapnya. Berikut adalah beberapa langkah untuk menggali informasi detil tentang 
situasi desa:

Riset Online

Di era digital saat ini, hampir semua informasi dapat kita 
temukan secara online melalui internet. Sehingga pencarian 
online dapat menjadi salah satu alternatif sebelum turun 
langsung ke lapangan untuk melengkapi atau mencocokan 
ulang dengan data yang didapatkan melalui online. Salah satu 
contoh situs web yang dapat dikunjungi untuk pencarian data 
adalah: bps.go.id 
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Wawancara / Diskusi

Tokoh-tokoh penting di desa atau area destinasi seperti 
aparatur desa dan pemangku adat biasanya memiliki 
pemahaman yang mendalam terkait kondisi dan situasi 
lingkungan sekitarnya. 

Mereka dapat menjadi sumber informasi untuk mendapatkan 
data-data dasar yang diperlukan melalui diskusi ataupun 
wawancara. Jika informasi yang didapatkan belum dirasa 
cukup, terutama terkait perencanaan pembangunan 
kedepannya seperti pembangunan jalan, jembatan, atau 
lainnya, maka diskusi atau pertemuan lembaga pemerintahan 
dan non-pemerintahan lainnya diluar desa juga dapat 
dilakukan, contohnya dengan dinas-dinas terkait di kabupaten 
atau provinsi setempat.

Observasi

Melakukan pemantauan langsung atau observasi ke 
lapangan sangat penting dilakukan untuk melakukan 
verifikasi atau mencocokkan data yang telah dikumpulkan 
(melalui hasil interview dan riset lainnya) dengan fakta di 
lapangan. Contohnya: bila dalam data mengatakan bahwa 
mata pencaharian terbesar masyarakat adalah pertanian 
maka layaknya ditemukan banyak lahan pertanian di daerah 
tersebut; jika daerah tersebut cenderung kering dan tandus, 
maka diskusi lebih lanjut dengan tokoh-tokoh pemerintahan 
dan non-pemerintahan setempat atau warga perlu 
ditindaklanjuti.

Pemetaan Bersama

Beberapa desa di Indonesia telah memiliki peta rinci akan 
daerahnya. Namun beberapa desa belum memilikinya (atau 
mungkin saja belum diperbaharui), dan melakukan pemetaan 
bersama beberapa utusan masyarakat untuk dapat saling 
melengkapi (terutama melengkapi data-data yang sebelumnya 
sudah ditemukan melalui proses diatas) akan menjadi hal 
yang menarik untuk dilakukan untuk mempermudah proses 
pengembangan produk pariwisata di kemudian hari. 

Tabel 4.2 Langkah untuk Membangun Data Dasar
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Gambar 4.1 Diskusi Sekaligus Observasi di Desa Sukadana
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B. Memetakan Pemangku Kepentingan

Setelah informasi dasar diatas terkumpul, dan pengetahuan tentang kondisi atau situasi 
destinasi sudah cukup dipahami, maka hal yang selanjutnya dapat dilakukan adalah 
memetakan pemangku kepentingan di destinasi. Hal ini berguna untuk memahami 
aktor-aktor utama yang dapat membantu keberlangsungan dan keberlanjutan program 
kepariwisataan. Berikut adalah gambaran para pemangku kepentingan dan perannya dalam 
mendukung pariwisata:

Pemangku Kepentingan Peran dalam Perkembangan Pariwisata

Pemerintah

Pemerintah 
Pusat/Daerah

1. Membuat konsep, arahan, dan program pengembangan 
kepariwisataan

2. Membuat kebijakan kepariwisataan

3. Melakukan pemberdayaan masyarakat di destinasi 
wisata melalui bantuan teknis, penyuluhan, dan 
kegiatan pengembangan destinasi wisata lainnya

4. Penyedia akses, amenitas, dan infrastruktur yang 
mendukung pembangunan pariwisata 

5. Melakukan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata

Badan 
Pengurus Desa

1. Membuat peraturan desa terkait kepariwisataan

2. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan informasi 
kepariwisataan di tingkat desa

3. Menampung dan mengakomodasi aspirasi masyarakat 
terkait kegiatan kepariwisataan

4. Menindaklanjuti program kepariwisataan dari badan 
pemerintah diatasnya maupun organisasi non-
pemerintahan lainnya

5. Memfasilitasi perizinan pengembangan kegiatan 
kepariwisataan

Badan 
Pengembang 
Destinasi 
Wisata/ DMOs 
(Destination 
Management 
Organisations) 
/Badan Otorita 
Pariwisata

1. Membangun kemitraan untuk pengembangan destinasi 
pariwisata

2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku 
kepentingan terkait (termasuk industri dan masyarakat) 
untuk (percepatan) pengembangan dan pengelolaan 
destinasi pariwisata

3. Sebagai sumber penelitian dan informasi terkait 
destinasi pariwisata

4. Mengamati pola perjalanan wisata ke destinasi wisata 

5. Melakukan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata

Aparat 
keamanan

1. Membantu warga menjaga keamanan dan ketertiban di 
destinasi pariwisata

Kepala Adat 1. Mendorong pengembangan pariwisata di tingkat desa 
(moral, legal, dan material)

2. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pariwisata

3. Melestarikan lingkungan alam dan budaya desa sebagai 
aset pariwisata

26



Pedoman Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pemangku Kepentingan Peran dalam Perkembangan Pariwisata

Sektor 
Swasta

Investor 1. Menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke desa

2. Meningkatkan nilai daya saing produk pariwisata

3. Mengembangkan jaringan pariwisata

Pengusaha 
Lokal

1. Pelaksana pembangunan / kegiatan kepariwisataan

2. Menggali potensi yang dimiliki destinasi untuk 
dikembangkan sebagai produk wisata

3. Penyedia layanan wisata (akomodasi, makanan dan 
minuman, transportasi, dsb.)

4. Memasarkan destinasi dan produk pariwisata yang 
dimiliki dan dikelola

Perusahaan/
Non-
Government 
Organisation

1. Membantu mengembangkan kegiatan kepariwisataan 
melalui pendampingan dan pelatihan yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan 
meningkatkan kualitas produk pariwisata

2. Mempromosikan destinasi/kegiatan/produk pariwisata 
di destinasi 

Perhimpunan 
/ Asosiasi 
Pariwisata

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber 
daya manusia yang bergerak dibidang pariwisata

2. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi untuk kemajuan 
industri kepariwisataan

3. Sebagai wadah untuk berjejaring

Tour Operator/
Travel Agent

1. Menciptakan pola perjalanan wisata

2. Mengembangkan dan mempromosikan produk wisata

3. Mendatangkan pengunjung ke destinasi

4. Memandu dan memberikan interpretasi bagi 
pengunjung

Media 1. Mempromosikan produk pariwisata

2. Mempublikasikan dan mengkampanyekan inisiatif dan 
ide-ide positif terkait pariwisata kepada masyarakat luas

Akademisi 1. Menghasilkan SDM Pariwisata yang berdaya saing

2. Melakukan penelitian/kajian kepariwisataan

3. Melakukan pengabdian terhadap masyarakat melalui 
pendampingan, pelatihan, dan kegiatan peningkatan 
kapasitas lainnya untuk peningkatan kualitas produk 
pariwisata 
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Pemangku Kepentingan Peran dalam Perkembangan Pariwisata

Kelompok 
Masyarakat

Kelompok 
Sadar Wisata 
(POKDARWIS) 
Desa

1. Mengembangkan dan mengelola pariwisata di tingkat 
desa.

2. Mengkoordinir kegiatan pariwisata di tingkat desa

3. Mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat desa 
dalam pengembangan kegiatan pariwisata

Masyarakat 
Lokal

1. Ujung tombak pelestarian alam dan budaya setempat 

2. Sebagai tuan rumah untuk terwujudnya pariwisata yang 
bermakna dan berkelanjutan

3. Berkontribusi langsung dalam membangun dan 
mewujudkan destinasi/atraksi wisata yang berkualitas

4. Memberikan usulan arah pengembangan pariwisata

5. Menyediakan lahan untuk kegiatan wisata

Pengunjung 1. Menentukan tren dan jenis kegiatan wisata yang ada di 
destinasi

2. Mendorong perkembangan pariwisata di destinasi

Tabel 4.3 Contoh Daftar dan Peran Pemangku Kepentingan Pariwisata

Dengan mengetahui daftar pemangku kepentingan terkait pariwisata dan perannya 
masing-masing seperti contoh diatas, maka akan lebih mudah untuk memetakan siapa saja, 
kapan tepatnya, dan juga bentuk pelibatan dan dukungan untuk pengembangan produk 
pariwisata di destinasi. Perlu dipahami bahwa tidak semua destinasi memiliki pemangku 
kepentingan yang sama seperti yang ada dalam daftar di atas, sehingga daftar diatas tidak 
selalu dapat menjadi acuan, melainkan hanya sebatas gambaran.  
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Tips!
Memetakan pemangku kepentingan11 dapat dilakukan dengan membagi 
pemangku kepentingan menjadi:

•  Pemangku Kepentingan Utama: adalah mereka yang karena otoritas, 
tanggung jawab, kepemilikan sumber daya atau kekuasaan berkaitan 
langsung dengan inisiatif pengembangan produk pariwisata. Hasil dari 
kegiatan pengembangan produk pariwisata akan memengaruhi mereka 
secara langsung, sehingga partisipasi mereka dinilai menjadi sangat penting 
untuk keberhasilan pengembangan produk pariwisata. Yang termasuk dalam 
kelompok ini biasanya adalah: masyarakat lokal, perusahaan perjalanan, 
lembaga pemerintah desa / daerah, pemilik lahan, dsb.

•  Pemangku Kepentingan Sekunder: adalah mereka yang memiliki 
kepentingan tidak langsung pada hasil dari pengembangan produk 
pariwisata. Yang termasuk dalam kelompok ini biasanya antara lain: 
pengunjung yang tertarik dengan produk pariwisata, asosiasi pariwisata, 
industri perhotelan, dsb. Para pemangku kepentingan ini mungkin dapat 
dilibatkan secara berkala dalam proses kolaborasi, tetapi peran mereka 
berada diluar peran pemangku kepentingan utama.

•  Pihak Oposisi: adalah mereka yang tidak menyukai atau merasa terganggu 
atau mempengaruhi secara negatif adanya inisiatif pengembangan produk 
pariwisata.

•  Marginalized Group atau pemangku kepentingan yang terpinggirkan 
atau yang terdiskriminasi, meskipun terkadang merupakan bagian dari 
pemangku kepentingan utama atau sekunder. Biasanya terdiri dari kelompok 
masyarakat yang berpendidikan rendah atau berkebutuhan khusus 
(penyandang disabilitas), ataupun masyarakat yang tidak diakui atau dilihat 
meskipun memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Diperlukan kejelian 
untuk dapat melibatkan mereka sehingga proses kolaborasi semakin merata.

C. Membangun Kesepakatan dan Dukungan

Agar proses pengembangan produk pariwisata dapat terlaksana dengan lancar, maka 
penting untuk membangun kesepakatan awal dengan para pemangku kepentingan yang 
akan terlibat langsung untuk mendukung terlaksananya pengembangan produk pariwisata. 
Melihat daftar dan peran tiap-tiap pemangku kepentingan diatas, tentunya tidak semua 
pemangku kepentingan dapat dilibatkan secara langsung pada tahap awal pengembangan 
produk ini. Berikut adalah kesepakatan dan dukungan awal yang dapat dibangun beserta 
penjelasannya:

11  Diadaptasi dari Stakeholders Collaboration: Building Bridges for Conservation (WWF, 2000)
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Pemangku 
Kepentingan

Bentuk 
Kesepakatan 
dan Dukungan

Penjelasan

Kepala Desa / 
Adat 

Kemudahan 
Perizinan

Jika Anda belum memiliki atau baru akan membentuk 
(kelompok) badan pengelola usaha, maka restu 
dan dukungan kepala desa / adat terkait rencana 
pengembangan produk pariwisata sangatlah penting, 
oleh karena kepala desa / adat memiliki kuasa untuk:

• Menggalang inisiatif masyarakat untuk mendukung 
kegiatan dan membentuk kelompok usaha (Badan 
Usaha Milik Desa) ataupun pariwisata (Pokdarwis)

• Melaporkan hasil pembentukan kelompok usaha 
pariwisata kepada Dinas Kabupaten / Kota 
setempat yang membidangi kepariwisataan untuk 
mendapatkan pengesahan dan pengukuhan

Kesempatan 
untuk  diikutkan 
dalam Program 
Pengembangan 
Usaha & 
Pemberdayaan 
Masyarakat

Salah satu kewenangan pemerintah desa adalah 
mengembangkan program dan mengalokasikan 
dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan 
pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi 
lokal. Untuk itu, melalui dukungan Kepala Desa / 
Adat, inisiatif pengembangan produk pariwisata dapat 
memiliki kesempatan untuk dimasukan dalam program 
tahunan pengembangan usaha maupun pemberdayaan 
masyarakat. 

Masyarakat 
Lokal

Memperoleh 
restu untuk 
melaksanakan 
kegiatan 
pariwisata

Masyarakat lokal merupakan tuan rumah dari 
pengunjung yang (akan) datang dan menikmati 
pengalaman / produk pariwisata di desa. Oleh karena 
itu sangat penting untuk masyarakat setempat 
mengetahui dan merestui adanya maksud dan tujuan 
kegiatan pengembangan produk pariwisata.

Memastikan 
terciptanya 
rasa aman dan 
nyaman 

Tanpa keterbukaan masyarakat lokal menyambut 
kehadiran pengunjung di lingkungan sekitar desa, 
tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi 
penduduk lokal dan juga pengunjung yang pada 
akhirnya akan berdampak buruk pada pengembangan 
produk pariwisata. Untuk itu, musyawarah untuk 
mufakat menyepakati kehadiran / keberadaan (produk / 
pengalaman) pariwisata dan memastikan keamanan dan 
kenyamanan pengunjung selama berada di lingkungan 
desa amatlah penting.

Berpartisipasi 
dalam 
pengembangan 
produk 
pariwisata

Semangat gotong royong menjadi bagian tak 
terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Sehingga dalam 
pengembangan produk pariwisata ini, sebaiknya tim 
penggagas terbuka untuk bekerja sama dan melibatkan 
masyarakat setempat dalam mengembangkan produk 
pariwisata, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan 
bersama dan merata.
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Pemangku 
Kepentingan

Bentuk 
Kesepakatan 
dan Dukungan

Penjelasan

Lembaga 
Donor / 
Sponsor 
Program

Pemahaman 
terkait 
dukungan dan 
bantuan yang 
diberikan

Jika pelaksanaan pengembangan produk pariwisata 
ini merupakan bagian dari program yang disokong 
oleh lembaga sponsor, maka perlu pemahaman dan 
kesepakatan terkait: bentuk, durasi, sasaran, lokasi, cara 
kerja, penanggung jawab dan tim kerja, keterbatasan 
kegiatan, scenario dan rencana keberlanjutan program. 

Idealnya nota kesepakatan antara lembaga sponsor 
dan lembaga / kelompok setempat (atas pengetahuan 
pemerintah desa dan masyarakat) dibuat dan disepakati 
untuk menghindari kesalahpahaman pada saat program 
berjalan.

Tabel 4.4 Pemangku Kepentingan dan Bentuk Kesepakatan dan Dukungan yang Dibutuhkan

Selain kesepakatan dengan berbagai pihak yang telah diuraikan diatas, penting untuk 
diingat bahwa kesepakatan antar individu yang bekerja dalam tim / kelompok (anggota 
baru dan yang sudah ada) untuk mengembangkan produk pariwisata juga perlu dilakukan 
agar tiap anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama. Beberapa hal yang dapat 
disepakati antara lain terkait:

•  Tujuan pengembangan produk pariwisata, contohnya: untuk kesejahteraan 
masyarakat, agar kekayaan dan keunikan alam dan budaya desa dikenal luas oleh 
masyarakat nusantara ataupun dunia. Tujuan ini tentunya harus selaras dengan visi 
dan misi masyarakat desa setempat.  

•  Waktu pertemuan yang disepakati, contohnya: tidak pada waktu-waktu bekerja 
(berladang / bertani / berkebun / mengurus rumah tangga atau lainnya), tidak pada 
hari-hari besar keagamaan atau adat.

•  Hal yang ingin dicapai dalam penerapan pariwisata yang bertanggungjawab dan 
berkelanjutan, contohnya: menghindari penggunaan plastik, menerapkan batas 
kunjungan, melakukan konservasi, dst. 

•  Seluruh keputusan terkait pengembangan produk pariwisata dilakukan dengan cara 
musyawarah untuk mufakat.

•  Dan lain sebagainya yang dirasa penting untuk menciptakan komitmen dan 
kesepakatan antar individu atau anggota kelompok untuk mewujudkan 
pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan.

D. Memetakan Permasalahan

Setelah pendekatan dengan pihak-pihak utama sudah dilakukan dan dukungan ataupun 
kesepakatan sudah terbangun, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
memetakan permasalahan. Pemetaan permasalahan ini bermanfaat untuk:

•  mengidentifikasi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat (baik fisik 
maupun sosial), sehingga dapat mendorong perubahan dan memudahkan dalam 
perbaikan 

•  mengidentifikasi akar permasalahan yang dirasakan masyarakat
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•  membangun program pariwisata yang dapat turut menjawab kebutuhan pemecahan 
masalah

•  menentukan program-program pengembangan produk pariwisata yang tepat (dengan 
mempertimbangkan situasi atau permasalahan yang ada)

Memetakan permasalahan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat saling 
belajar untuk memahami persepsi orang lain dan memastikan permasalahan yang ada 
merupakan bagian dari pemasalahan sosial (bukan masalah individu). Dalam membuat peta 
permasalahan ini, salah satu metode yang dapat (efektif) digunakan adalah dengan Peta 
Pikiran atau dikenal dengan istilah Mind Mapping. Mind Mapping merupakan cara untuk 
menuangkan pikiran dalam bentuk diagram grafis, yang memudahkan pengguna untuk 
memahami akar dan korelasi permasalahan. Pembuatan mind mapping yang dilakukan 
secara manual bersama-sama dapat dilakukan dengan langkah berikut:

•  Siapkan beberapa bahan seperti: kertas kosong atau papan (yang bisa ditempel kertas), 
pena, kertas tempel (sticky note).

•  Mulailah memikirkan sumber permasalahan utama, dan tempelkan (dengan 
sticky note) permasalahan utama tersebut dibagian tengah atau atas papan untuk 
memberikan kebebasan mengembangkan ide akan (rantai) permasalahan terkait 
lainnya. 

•  Buatlah cabang-cabang (utama) yang dihubungkan ke kolom utama (dan kolom kedua 
atau selanjutnya) untuk mengetahui sebab inti permasalahan tersebut terjadi, lalu 
kaitkan juga akibat dari persoalan utama tersebut. 

•  Lakukan cabang demi cabang hingga tuntas.
•  Baca ulang, koreksi, dan simpulkan.
•  Untuk membuat mind map terlihat lebih menarik, maka Anda bisa menggunakan 

kertas tempel warna-warni dan membuat nama pada garis-garis cabang.

Berikut adalah contoh bentuk sederhana dari mind map yang dimaksud:

Gambar 4.2 Contoh Pembuatan Mind Map

PERMASALAHAN
DESA

Tidak ada sistem
pengelolaan sampah

Tidak ada fasilitas
daur ulang sampah

Penggunaan plastik
sekali pakai yang berlebih

Kreativitas
SDM terbatas

Kurangnya
Lapangan Kerja

Kurangnya
Keterampilan

Kerusakan
Lingkungan

Pengangguran
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Gambar 4.3 Mind Map Permasalahan Desa Penyangga Mandalika

Saat ini pembuatan mind map juga bisa dilakukan secara online melalui program aplikasi 
seperti mindmup.com atau mindmeister.com atau miro.com dan banyak lainnya secara 
gratis. Namun cara ini tidak disarankan apabila tidak semua individu dalam kelompok 
Anda (dapat) menggunakannya.  

Contoh: Mind Map Desa Penyangga Mandalika 

Dibawah ini merupakan contoh mind map yang lebih kompleks dengan mengategorikan persoalan-persoalan 
dengan tema tertentu (co: air, atraksi, dll) dan menyeleksi permasalahan-permasalahan yang dapat (atau tidak) 
teratasi dari program pengembangan produk pariwisata.
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pribadi

Pengetahuan

Kapasitas SDM masih
kurang koperatif dan 
belum banyak yang 
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Kelembagaan
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proses pengembangan
Kurangnya

pengalaman
wisatawan

selama berwisata

Atraksi

Produk wisata
masih cenderung

generik dan 
belum memiliki
perbedaan serta
program yang 

terintegrasi

Banyak sampah di 
lingkungan luar
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Kesadaran untuk
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Masalah yang terjadi dan yang akan diselesaikan melalui program yang sedang berlangsung

Masalah yang terjadi harus diselesaikan stakeholder yang berwenang tanpa campur tangan
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pemahaman
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Minimnya
ketersediaan

fasilitas khusus
pariwisata dan 
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4. 2.  IDENTIFIKASI PELUANG

A. Identifikasi Sumber Daya yang Dimiliki

Untuk membantu mengidentifikasi sumber daya atau aset yang dimiliki, Anda bisa melihat 
kembali hasil Data Dasar yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dianalisa. Mengacu pada 
peta, Anda dapat membuat daftar lengkap (beserta jumlahnya) sumber daya atau aset yang 
dimiliki, seperti:

Fasilitas pariwisata, contohnya: akomodasi, objek atau tempat rekreasi wisata alam / budaya 
/ buatan, toko cinderamata, restoran, tempat hiburan, agen travel, pusat kebugaran (spa), 
dsb.

Sarana dan prasarana umum pendukung pariwisata, yang dapat dibagi menjadi:

Contoh Kebutuhan Umum Contoh Kebutuhan Pendukung

Akses Jalan Perbankan

Jaringan Air Bersih Pusat Kesehatan

Jaringan Listrik Apotik

Jaringan Telekomunikasi dan Internet Pusat Perdagangan / Perbelanjaan 

Sanitasi dan Penyaluran Limbah Pompa Bensin

Sistem Pengelolaan Sampah Bengkel

Tabel 4.5 Contoh Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

•  Aset alam: danau, sungai, bukit, pantai, gunung, hutan, flora dan fauna, dst.
•  Aset budaya: temuan arkeologi, legenda, kesenian tradisional, pagelaran adat, dst 
•  Keterampilan dan keahlian sumber daya manusia di desa, contohnya: budayawan, 

pengrajin batik atau tenun, pemandu, dsb.

Dengan mengetahui daftar ketersediaan sumber daya dan aset yang ada, Anda dapat 
melihat peluang apa yang bisa ditangkap dan dikembangkan. Selanjutnya, untuk 
memudahkan menaksir produk apa yang berpotensi di daerah Anda, Anda juga dapat 
melihat jenis produk pariwisata berdasarkan kebutuhan sumber daya nya. Perlu diketahui 
bahwa setiap produk atau pengalaman pariwisata membutuhkan sumber daya nya masing-
masing yang berbeda antara satu dan lainnya. Berikut adalah daftar produk pariwisata 
beserta kebutuhan sumber daya nya:
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Jenis Produk Pariwisata Kebutuhan Sumber Daya

Perkemahan Tanah datar yang menarik (memiliki akses jalan dan tidak jauh 
dari atraksi wisata)

Homestay Bangunan atau kamar di rumah atau pekarangan (pribadi) 
penduduk 

Hotel / Cottage / Wisma atau 
sejenisnya

Tanah dan kapital / dana

Atraksi wisata atau situs Keahlian terkait pengelolaan pengunjung dan situs, 
keterampilan dan pengetahuan terkait interpretasi, fasilitas

Restoran Tempat, katering, dan keterampilan mengelola

Katering Tempat penyimpanan bahan makanan, perkakas dan 
peralatan, (wadah) penyajian, dan transportasi

Tur Keterampilan dan pengetahuan tentang interpretasi, keahlian 
dan lisensi (opsional namun sangat disarankan) sebagai 
pemandu, kendaraan (opsional)

Aktivitas Petualangan Peralatan penunjang, asuransi dan lisensi (opsional namun 
sangat direkomendasikan untuk memastikan keamanan 
pengunjung)

Berburu atau Memancing Lokasi berdekatan dengan habitat satwa dan bukan berada 
dalam hutan lindung atau taman nasional , peralatan 
penunjang

Produk kerajinan tangan atau 
seni

Keahlian, peralatan pendukung, dan materi atau bahan dasar 
penunjang

Transportasi Alat transportasi dan asuransi (opsional namun sangat 
direkomendasikan untuk keselamatan tamu)

Hiburan (contoh: seni musik, 
seni pertunjukan, dsb.)

Keterampilan dan peralatan penunjang

Perawatan spa atau 
kebugaran

Keterampilan, peralatan penunjang, dan lisensi (opsional)

Penatu (laundry) Perangkat mencuci dan setrika 

Pemasok (supplier) sayuran 
dan buah-buahan

Lahan dan air bersih yang cukup, bibit

Pemasok (supplier) bahan 
makanan hewani

Lahan, kandang, pakan, induk ternak, dan peralatan 
penunjang lainnya (co: wadah makan /minum)

Tabel 4.6 Jenis Produk Pariwisata dan Sumber Daya yang Diperlukan 
Sumber: diadaptasi dari Operational Guidelines for Community-Based Tourism in South Africa (Kerjasama 
Pemerintah Afrika Selatan dengan International Labour Organization)
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Dari hasil identifikasi ini, Anda dapat mulai membuat daftar produk pariwisata yang layak 
dan realistis untuk dikembangkan menurut sumber daya yang tersedia, dimana persaingan 
produk juga masih minim atau belum ditemukan. Untuk menghindari persaingan, dan 
membangun produk pariwisata yang unik dan berbeda, maka yang harus dilakukan 
selanjutnya adalah mencari keunggulan destinasi dibandingkan destinasi lainnya.  

B. Identifikasi Keunggulan Destinasi terhadap Destinasi Lainnya

Identifikasi Keunggulan Destinasi ini bermanfaat untuk menemukan keunikan atau atribut 
penting sebagai pembeda dari sebuah destinasi dibandingkan destinasi lainnya, atau dalam 
bisnis biasa dikenal dengan istilah unique selling propositions (USPs). Berikut adalah contoh 
keunggulan atau atribut penting destinasi dari beberapa daerah yang telah ditinjau:

Destinasi Atribut Penting

Pulau Penyengat

Pulau Penyengat adalah tempat lahirnya Bahasa Pemersatu Indonesia 
dan Gurindam 12

Pulau Penyengat merupakan satu-satunya kelurahan di Indonesia yang 
merupakan Kawasan Cagar Budaya Nasional dengan 46 situs cagar 
budaya

Pulau Penyengat merupakan Pusat Kesusteraan Kerajaan Melayu Riau 
Lingga di abad-19

Pulau Penyengat adalah satu-satunya pulau yang menjadi mas kawin 
atau mahar dari seorang Sultan Kerajaan Melayu kepada isterinya

Bajo Mola

Masyarakat Suku Bajo adalah salah satu suku terbesar di dunia yang ahli 
membaca alam di laut

Bajo Mola memiliki Nelayan Pemasok Ikan Tuna dan Ikan Karang 
terbesar di Indonesia

Bajo Mola merupakan penghasil cindera mata dari sampah / limbah 
padat terbesar di Sulawesi Tenggara

Tabel 4.7 Contoh Atribut Penting 
(sumber: Wiwien Wiyonoputri dan kelompok masyarakat setempat di destinasi terkait)

Tentunya menemukan atribut penting ini bukanlah hal yang mudah, diperlukan 
waktu untuk meneliti terkait kebenarannya. Berikut adalah beberapa tips untuk 
mengidentifikasinya.

•  Lakukan curah ide dengan kelompok dan perwakilan dari masyarkat terkait keunikan 
desa atau destinasi Anda yang membedakan dengan desa atau destinasi lainnya. Hal 
ini bisa terkait dengan budaya, sejarah, kreasi, alam, dan lain sebagainya. Untuk itu 
pastikan tokoh desa seperti budayawan dan sejarawan turut hadir pada pertemuan ini.
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•  Susunlah pernyataan yang membedakan desa Anda dengan desa lainnya pada tingkat 
kabupaten, provinsi, pulau, negara, lalu dunia (jika ada). Contohnya: 
•  Gunung tertinggi di Provinsi X
•  Garis Pantai terpanjang di Indonesia
•  Tempat disusunnya Naskah Proklamasi
•  Tempat kelahiran Pahlawan X
•  Tempat ditemukannya fosil X
•  Produksi lobster terbesar di Indonesia
•  Pulau terpadat di dunia
•  Satu-satunya habitat alami Komodo di dunia, dll

•  Perbedaan ini haruslah berupa fakta bukan opini, sehingga kata-kata seperti terbaik, 
terindah, termanjur, atau sejenisnya harus dihindari.

•  Buatlah tim khusus untuk melakukan riset kebenaran terkait pernyataan yang Anda 
buat. Riset ini dapat dilakukan melalui sumber buku bacaan, internet, dan wawancara 
dengan ahli (contohnya: ahli rempah dan ilmu obat-obatan tradisional Indonesia jika 
pernyataan yang dibangun adalah terkait dengan ramuan tradisional).

•  Dari hasil riset tersebut, Anda dapat mematangkan pernyataan atribut penting yang 
akan digunakan.

Contoh : Keunggulan Desa Penyangga Mandalika 

Menentukan keunggulan desa bukanlah hal yang mudah, untuk menemukannya dibutuhkan 
pengetahuan yang cukup luas terkait sejarah, sumber daya alam (flora dan fauna) dan budaya 
yang dimiliki desa. Untuk itu, pelibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk menemukan 
dan menentukan keunggulan desa. Masing-masing desa penyangga di wilayah Mandalika 
telah menentukan keunggulan desa-nya meskipun penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan 
untuk mengetahui kebenarannya. Berikut adalah salah satu pengakuan terkait keunggulan desa 
masing-masing:

Desa Sengkol : Satu-satunya desa di Lombok yang memiliki Black Soldier Flies dengan 
skala bisnis internasional dan inklusif

Desa Rembitan : Desa wisata budaya satu-satunya yang mengangkat adat tradisional 
Sasak Kuno

Desa Sukadana : Satu-satunya desa yang memiliki Sekolah Adat di Kawasan KEK 
Mandalika

Desa Prabu : Satu-satunya desa yang memiliki lokasi Paragliding di Lombok Tengah

Desa Mertak : Satu-satunya desa yang memiliki flora dan fauna terlengkap di Lombok 
Tengah
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C. Identifikasi Pasar Potensial

Memahami permintaan pasar merupakan salah satu kunci utama keberhasilan sebuah 
produk pariwisata. Seringkali pertanyaan seperti “Jika kita mengembangkan produk X, 
apakah ada yang akan datang dan membeli produk X?”, muncul dalam benak kita. Untuk 
itu, melakukan identifikasi pasar potensial yang akan datang ke destinasi, termasuk jumlah 
pasar yang ada dan tingkat pertumbuhannya, sangatlah penting untuk dilakukan. Untuk 
memahami hal ini, langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan analisa pasar 
yang dapat dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait seperti: dinas pariwisata, 
agen perjalanan, pusat informasi pariwisata; dan pencarian data yang dapat diakses melalui 
internet, seperti pada website: Kementerian Pariwisata Indonesia, Badan Pusat Statistik, dll.

Berikut adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk melakukan analisa 
pasar12:

•  Berapa jumlah pengunjung yang mengunjungi destinasi (domestik dan internasional)?
•  Apakah jumlah pengunjung meningkat, menurun atau tetap sama dari tahun ke 

tahun?
•  Apa tujuan (sebagian besar) perjalanan mereka? (bisnis, berlibur, kunjungan keluarga, 

atau lainnya?)
•  Kelompok usia manakah yang paling banyak berkunjung?
•  Kegiatan apa yang biasanya mereka lakukan saat di destinasi?
•  Kemana tujuan utama mereka saat berkunjung?
•  Berapa lama mereka tinggal?
•  Berapa banyak pengeluaran mereka saat berada di destinasi?
•  Apakah mereka bepergian secara mandiri atau berkelompok atau menggunakan jasa 

tur perjalanan?
•  Apakah ada tren kunjungan yang menunjukkan minat yang kuat untuk merasakan / 

mencoba pengalaman wisata desa?
•  Apakah ada kesenjangan dalam penyediaan layanan atau fasilitas wisata di desa saat 

ini? Jika ya, apakah itu dan apa penyebabnya?
•  Bagaimana pelayanan produk pariwisata di destinasi di mata pengunjung saat ini?
•  Apa kekuatan aset destinasi yang menarik pengunjung untuk berkunjung, 

dibandingkan destinasi lainnya? 
•  Apa yang mendorong aktivitas dan permintaan pariwisata di destinasi?
•  Apakah ada segmen (lihat bagian 4.3.D untuk penjelasan lebih lanjut) pasar tertentu 

yang tertarik pada wisata pedesaan?
•  Apakah ada kelompok pengunjung minat khusus yang dapat dilayani oleh kelompok 

pariwisata di desa?

Dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas, maka akan memudahkan 
Anda untuk menentukan pasar yang paling berpotensi, dan melakukan segmentasi pasar 
(Lihat 4.3.D) sesuai dengan produk yang akan dikembangkan ataupun untuk mengadaptasi 
produk (lama) yang telah dikembangkan. 

12 Diadaptasi dari: Vietnam Community Based Tourism Handbook – A Market-based Approach, yang dikembangkan oleh EU 
Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme dan WWF-Vietnam
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Catatan Penting!
Setelah Langkah 1 dan 2 telah terlaksana, maka idealnya Anda akan dapat 
menemukan dan merangkum:

• Kekuatan: hal-hal yang menjadi kelebihan dan keunggulan desa (sebagai 
destinasi) dari desa lainnya, dan berada dalam kendali pihak desa. 

• Kelemahan: hal-hal yang tidak dimiliki dan menjadikan posisi desa kurang 
menguntungkan, dan berada dalam kendali pihak desa.

• Peluang: kesempatan diluar lingkup desa yang dapat diraih dan 
dimanfaatkan, dan berada diluar kendali pihak desa.

• Ancaman: hal-hal diluar lingkup desa yang dapat menimbulkan persoalan, 
dan berada diluar kendali pihak desa.

Dengan mengetahui hal-hal diatas (atau yang dikenal dengan Analisa SWOT), 
akan dapat memudahkan untuk:

•  mengoptimalkan kekuatan desa,

•  mengidentifikasi peluang, 

•  mengambil langkah preventif untuk mengurangi kelemahan, 

•  mengetahui ancaman di masa depan yang dapat menimbulkan kegagalan 
dalam proses pengembangan produk pariwisata.

4. 3.  MERANCANG PRODUK PARIWISATA 

Tips!
Dalam proses merancang produk pariwisata ini, perhatikan dengan seksama 
hasil temuan yang sudah dilakukan dalam langkah sebelumnya, terutama dalam 
kaitannya dengan kesediaan sumber daya, keunikan desa (atribut penting), dan 
pasar yang tersedia.

A. Membuat Prioritas Sumber Daya Pariwisata

Dalam menentukan produk pariwisata seringkali setiap individu atau anggota tim 
memiliki keinginan dan kepentingannya masing-masing. Hal ini tentunya sangat lumrah 
terjadi. Namun, tentunya akan lebih baik apabila prioritas pengembangan produk 
pariwisata didasarkan pada faktor-faktor realitas di lapangan, seperti ketersediaan dan 
kekuatan sumber daya. Setiap daya tarik wisata memiliki keunggulan dan masalahnya 
masing-masing, dan dengan keterbatasan sumber daya, membuat prioritas sumber daya 
pariwisata yang akan dikembangkan akan sangat bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas 
pengembangan produk pariwisata. 
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Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat prioritas sumber 
daya pariwisata bersama anggota kelompok dan perwakilan dari masyarakat:

1.  Identifikasi dan buat daftar (sebanyak-banyaknya) seluruh sumber daya pariwisata di 
daerah Anda. 

Gambar 4.4 Membuat Daftar Sumber Daya Alam & Budaya Desa Mertak

2.  Tentukan kriteria prioritas, contohnnya prioritas dilihat dari faktor: kemenarikan, 
kelayakan, hambatan, persaingan, kelangkaan, dsb.

3.  Setelah kriteria ditentukan, maka Anda dapat membuat skala penilaian, contohnya 
skala dapat dibuat dari nilai 1 (terendah) hingga 5 (tertinggi). Pastikan penjelasan 
masing-masing skala penilaian dibuat dengan sangat jelas dan terukur. 
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Berikut adalah contoh skala penilaian untuk kriteria kemenarikan:

Skala Nilai Penjelasan

5 – Sangat Menarik menarik banyak orang dari seluruh dunia, mereka tidak keberatan 
datang dari jauh dan membayar mahal untuk melihatnya (kelas 
dunia), contoh: Menara Eiffel, Grand Canyon, Pulau Komodo, Candi 
Borobudur, dsb.

4 - Menarik menarik banyak orang di wilayah tertentu (beberapa negara), 
contoh: patung singa di Singapura menarik untuk pengunjung Asia 
Tenggara.

3 – Sedang menarik orang-orang di negara nya, contohnya: monumen 
nasional, pantai yang indah, dsb.

2 – Kurang Menarik sesuatu yang menarik tapi tidak istimewa, contoh: pedesaan, 
kawasan danau, dsb.

1 - Tidak Menarik tidak menarik, kecuali untuk masyarkat setempat, contoh: taman 
umum atau taman bermain di lingkungan sekitar.

Tabel 4.8: Contoh Skala Penilaian

4.  Berikan penilaiaan masing-masing untuk setiap sumber daya pariwisata berdasarkan 
kriterianya masing-masing. Untuk memudahkan, Anda bisa membuat tabel seperi 
berikut:

Daftar Daya Tarik 
Pariwisata

Beri Nilai 1 – 5 untuk Kriteria berikut: Total 
NilaiKemenarikan Kelayakan Hambatan Persaingan

Bukit A 2 3 1 3 9

Pantai B 3 3 1 5 12

Museum C

…..

Tabel 4.9 : Contoh Tabel Penilaian13

5.  Setelah masing-masing sumber daya telah dinilai berdasarkan kriteria yang ada, Anda 
dapat menjumlahkan total nilai masing-masing sumber daya. 

6.  Sesudah total nilai didapat, Anda dapat memberi urutan peringkat berdasarkan 
total nilai tertinggi hingga terendah. Berdasarkan urutan peringkat tersebut maka 
Anda telah berhasil mendapati sumber daya pariwisata yang paling berpotensi untuk 
dikembangkan.

7.  Kemudian sepakati bersama daya tarik wisata utama yang akan dikembangkan

13 Diadaptasi dari materi Pelatihan Pengembangan Produk Pariwisata dan Interpretasi oleh Wiwien Tribuwani Wiyonoputri
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B. Membuat Prioritas Kegiatan Wisata 

Kegiatan wisata membantu pengunjung menikmati dan mengalami sebuah daya tarik 
wisata. Mengadopsi dari teori experience economy yang dikembangkan oleh Pine & Gilmore 
(1999), pengalaman wisata dapat dibagi menjadi empat kategori besar berdasarkan bentuk 
keterlibatannya sebagai berikut:

Gambar 4.5 Pengalaman & Kegiatan Wisata 
(sumber: diadaptasi dari https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy)

Penjelasan diatas diharapkan dapat membantu Anda untuk mendapatkan inspirasi terkait 
kegiatan-kegiatan wisata apa saja yang dapat / berpotensi dikembangkan di destinasi. 
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Penyerapan

Peleburan

Hiburan

Pengunjung terpaut dan 
menikmati hiburan melalui 
panca indera-nya. Contoh: 
menonton konser, melihat 
pembuatan batik, 
kunjungan ke situs budaya

Pendidikan
Pengunjung menyerap 
pengetahuan atau 
mempelajari suatu 
ketrampilan.  Contoh: 
ikutserta dalam pembuatan 
batik, belajar membuat 
jamu, ikut demo masak dan 
mencicipi makanannya

Estetika 

Pengunjung merasakan 
lingkungan sekitarnya 
namun cenderung pasif. 
Contoh: menikmati 
penginapan yang unik, 
mengemudi dijalur pedesaan

Lepas 

Pengunjung asyik melebur 
dalam lingkungan dan aktif 
berkegiatan. 
Contoh: Kayaking, 
Bersepeda, Trekking

42



Pedoman Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat

Untuk memutuskan kegiatan wisata yang akan dikembangkan, Anda dapat melakukan 
kegiatan prioritasi dengan langkah yang sama seperti prioritasi daya tarik wisata seperti 
penjelasan sebelumnya (4.3.A) dan menghasilkan tabel dan peringkat (hasil akhir) sbb:

Daftar 
Kegiatan

Beri Nilai 1 – 5 untuk Kriteria berikut: Total 
Nilai Peringkat

Kemenarikan Kelayakan Hambatan Persaingan
Jalan santai
Workshop 
menenun
Pertunjukan 
seni tari
…..

Tabel 4.10: Contoh Tabel Penilaian Kegiatan14

C. Menentukan Layanan Wisata

Layanan wisata merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan (calon) pengunjung. Karakteristik dari pelayanan antara lain:

•  Tidak berwujud, hanya bisa dirasakan efeknya.
•  Tidak dapat diulang, disimpan, dan dimiliki.
•  Fokus pada pengalaman, sehingga bergantung penuh pada sumber daya manusianya.
•  Layanan diproduksi dan dikonsumsi disaat bersamaan dimana produk dihasilkan.
•  Standar dan kualitas bisa berubah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan kegiatan wisata diatas, Anda dapat menentukan pelayanan-pelayanan wisata 
apa saja yang dapat ditawarkan untuk tiap-tiap kegiatan. 

Gambar 4.6 Menentukan Pelayanan Wisata berdasarkan Kegiatan Wisata

14 Diadaptasi dari materi Pelatihan Pengembangan Produk Pariwisata dan Interpretasi oleh Wiwien Tribuwani Wiyonoputri 

Daya Tarik Wisata A

Kegiatan A

Pelayanan A

Pelayanan B

Pelayanan C

Pelayanan A

Pelayanan B

Pelayanan C

Kegiatan B
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Jika melihat berdasarkan komponen-komponen produk pariwisata (Cooper dkk, 1995), 
berikut adalah contoh jenis layanan wisata yang dapat ditawarkan:

Atraksi

(untuk mendukung 
pengalaman saat 
menikmati keindahan 
alam/budaya/buatan)

Aksesibilitas 

(untuk mendukung 
kemudahan 
mencapai tempat 
tujuan wisata)

Amenitas

(untuk melayani 
kebutuhan dasar 
pengunjung saat di 
destinasi)

Pelayanan 
Tambahan

(untuk 
mengkoordinir 
aktivitas di 
destinasi)

• Penyelenggara /
pelaku /penyedia 
peralatan) hiburan: 
seni tari, teater, 
musik, dll

• Jasa pemotretan

• Jasa melukis

• Interpreter 

• Jasa layanan 
transportasi

• Pengemudi

• Penyedia papan 
orientasi / rambu 
jalan

• Penyewaan kursi 
roda (untuk 
pengunjung 
berkebutuhan 
khusus

• Layanan / tenaga 
parkir

• Penyedia makanan 
dan minuman

• Pengelola 
penginapan

• Penyewa alat 
kemah

• Penyedia telpon 
umum / pulsa

• Penyedia toilet 
umum

• Penyedia 
cinderamata

• Loket penyedia 
tiket

• Pusat informasi 
pengunjung

• Pemandu

• Petugas 
keamanan

• Petugas 
kebersihan

• Petugas darurat 
/ SAR (search 
and rescue)

Tabel 4.11: Contoh Jenis Layanan Wisata

D. Menentukan Segmentasi Pasar yang Tepat

Hal yang juga sangat penting dilakukan dalam pengembangan produk adalah melakukan 
segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakah praktik membagi pasar ada / potensial 
(Lihat hasil 4.2.C) menjadi segmen-segmen yang lebih kecil (berdasarkan karakteristik 
serupa) kemudian menentukan segmen mana yang akan menjadi fokus utama 
pengembangan produk. Beberapa alasan mengapa fokus pada pasar tertentu sangat 
dianjurkan adalah:

•  Efesiensi sumber daya (termasuk: sumber daya manusia, alokasi dana, waktu, dan 
lainnya)

•  Kunci untuk menjadi unggul dan mengalahkan pesaing
•  Sebagai dasar untuk menentukan produk pariwisata

Untuk menentukan segmen pasar yang potensial, berikut adalah beberapa kriteria yang 
harus diperhatikan:

•  Dapat diukur, contohnya daya beli, profil segmen, dsb
•  Memiliki populasi yang cukup besar dan menguntungkan
•  Mudah diakses 
•  Dapat dilayani (dengan respon yang berbeda) melalui penawaran produk, promosi, 

saluran distribusi, dan harga
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Saat menentukan segmentasi pasar, tentunya Anda harus sangat mempertimbangkan 
produk pariwisata yang akan Anda kembangkan. Berikut adalah contoh segmentasi yang 
dapat ditentukan:

Gambar 4.7 Diagram Segmentasi Pasar

Untuk kemudahan menentukan profil segmen pasar yang akan dituju, Anda dapat 
membuat dan mengisi beberapa Lembar Profil Pelanggan atau yang dikenal dengan 
sebutan Customer Persona sebagai berikut:

Foto Profil

Nama Profil :

Usia :

Status :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Penghasilan :

Sumber Informasi (dari 
mana mendapatkan 
informasi tentang desinasi)

:

Minat :

Akomodasi yang digunakan :

Pola Perjalanan :

Motivasi berkunjung :

Kebutuhan khusus (lainnya) :

Tabel 4.12 : Lembar Profil Pelanggan / Customer Persona

Tergantung produk pariwisata yang Anda tawarkan, Anda dapat (dan tidak perlu ragu 
untuk) membuat / mengisi lebih dari satu tabel Customer Persona.

STATIS DINAMIS INDIVIDU

Geografis:
Daerah, Kota, Provinsi,
Negara tertentu

Demografis:
Usia (co: jarak usia 
24 - 35 tahun),
Jenis Kelamin, Pendapatan
(co: pendapatan antara
1 - 3 juta), Pekerjaan

Psikografis:
Kelas Sosial, Gaya Hidup,
Kepribadian, dll

Perilaku:
Frekuensi Liburan
(penggunaan),
Loyalitas, dll

1.  Identifikasi pasar dengan  
mengumpulkan database

2. Klasifikasi database 
pengunjung, contoh 
berdasarkan spending 
(pengeluaran)

3.  Interaksi dengan 
pengunjung 
menggunakan teknologi

4. Menyediakan penawaran 
yang sesuai dengan 
keinginan setiap 
pelanggan
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Tips!

Berikut adalah beberapa tipe segmentasi pasar potensial yang tertarik pada 
wisata pedesaan di Indonesia:15

a.  Pengunjung internasional (khususnya pasar Free Independent Travelers 
(FIT) / pengunjung yang merencanakan perjalanannya sendiri atau tidak 
dalam grup besar) yang tertarik dengan budaya dan lingkungan dan suka 
berpetualang ke daerah terpencil untuk menemukan sesuatu yang berbeda 
dan otentik

b.  Masyarakat perkotaan atau para pekerja asing yang senang mencari 
perjalanan liburan singkat ke pedesaan untuk menghindari hiruk pikuk 
kota untuk bersantai di lingkungan pedesaan

c.  Generasi muda perkotaan yang dalam waktu luangnya suka berkelana 
menjelajahi pedesaan dan mencari pengalaman dengan teman-temannya

d.  Mahasiswa / pelajar, pengajar dan peneliti yang mengunjungi daerah 
pedesaan untuk tamasya, belajar, dan penelitian di bidang-bidang tertentu 
seperti geologi, sosiologi, antropologi, lingkungan, flora dan fauna, dsb.

15 Diadaptasi dari: Vietnam Community Based Tourism Handbook – A Market-based Approach, yang dikembangkan oleh EU 
Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme dan WWF-Vietnam
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Berikut adalah contoh implementasi dalam bentuk grafis untuk memudahkan memahami 
dan menentukan segmentasi pasar untuk tiap-tiap produk yang dikembangkan (dan 
layanan yang ditawarkan):

Gambar 4.8 Menyesuaikan Segmentasi Pasar dengan Produk pariwisata
(Sumber: diadaptasi dari Vietnam Community Based Tourism Handbook – A Market-based Approach, yang 
dikembangkan oleh EU Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme 
dan WWF-Vietnam

Dengan ditentukannya segmen pasar yang jelas bagi tiap-tiap produk pariwisata yang 
akan dibangun, maka selanjutnya proses pengembangan produk pariwisata dapat mulai 
dilaksanakan.

Produk Pariwisata Segmen Pasar

Produk berbasis Hiburan
(termasuk wisata kuliner,
wisata belanja, nightlife,
kebugaran, dll)

Produk berbasis Budaya 
(termasuk wisata sejarah,
kesenian, kuliner khas lokal, dll)

Produk berbasis Alam  
(termasuk wisata edukasi,
sightseeing tour, dll)

Produk  Adventure   
(merupakan kegiatan aktif 
dimana sebagian besar dilakukan
di alam, termasuk caving, climbing, 
sepeda gunung, dll)

• Cafe & Resto
• Spa

• Perhelatan atau Festival 
Budaya

• Menginap di homestay
• Pertunjukan Budaya
• Kerajinan Tangan

• Memancing
• Walking Tour di Taman 

Nasional
• Wisata Hutan Bakau

• Trekking dengan pemandu
• Arung jeram dengan 

pemandu
• Penyewaan papan selancar, 

perahu, sepeda, dll
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4. 4.  PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA

A. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan

Berbagai bentuk sumber daya tentunya dibutuhkan untuk membangun produk 
pariwisata. Dalam langkah sebelumnya telah ditekankan bahwa sumber daya yang telah 
tersedia (di desa) sebaiknya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memulai proses 
pengembangan produk pariwisata yang telah disepakati bersama, langkah pertama yang 
dapat dilakukan adalah meninjau sumber daya apa saja yang dibutuhkan agar produk 
pariwisata yang dibangun dapat memenuhi standar tertentu (yang cukup ideal). 

Namun dapat dipahami bahwa pariwisata merupakan industri yang cukup kompetitif, 
sehingga keahlian dalam bidang-bidang tertentu sangat dibutuhkan untuk menentukan 
keberlangsungan produk pariwisata yang ditawarkan. Dan boleh jadi anggota kelompok 
Anda atau masyarakat yang akan / ingin terlibat dalam pariwisata belum memiliki keahlian 
tersebut, sehingga program peningkatan kapasitas pengetahuan dan keahlian dibutuhkan. 

Kesenjangan kapasitas bisa di identifikasi berdasarkan tingkat manajerial (eksekutif – 
administratif - teknis), peran, maupun tanggungjawab dalam penyelenggaraan produk 
pariwisata, seperti contoh berikut:

Gambar 4.9 Menentukan Kebutuhan Sumber Daya  Manusia
(Sumber: diadaptasi dari Vietnam Community Based Tourism Handbook – A Market-based Approach, yang 
dikembangkan oleh EU Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme 
dan WWF-Vietnam

Melalui proses penguraian peran dan tanggung-jawab masing-masing anggota yang 
(akan) terlibat, maka akan memudahkan untuk melihat celah dimana pengetahuan dan 
keterampilan masih dibutuhkan atau perlu ditingkatkan. 

Pengelola

• Memahami pengelolaan proyek
• Memahami dinamika industri pariwisata
• Memahami strategi pemasaran dan komunikasi
• Memiliki kecakapan dalam berjejaring dan berkoordinasi

• Memiliki keterampilan mengelola secara umum
• Memiliki kemampuan menganalisa dan memonitor
• Memiliki kapabilitas dalam mengatasi dan mengelola konflik

• Memiliki keterampilan teknis (contohnya: memasak,  
melayani, menari, membatik, dll)

• Memiliki keterampilan memandu dan interpretasi
• Memiliki keterampilan berbahasa asing

Fungsionaris (tingkat supervisor)

Operasional (tingkat staf)

Keterampilan Lintas 
Sektor & Tingkatan:

• Keterampilan 
komunikasi dasar;

• Pengetahuan budaya 
& sejarah setempat;

• Pemahaman terkait 
pariwisata 
berkelanjutan

48



Pedoman Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat

Tips!

Berikut adalah beberapa referensi lembaga-lembaga yang dapat mendukung 
pengembangan kapasitas SDM:

• Lembaga pemerintah (dari tingkat desa hingga pusat): melalui program 
pemberdayaan masyarakat

• Lembaga non-profit (lokal hingga internasional) yang bekerja di sektor 
pariwisata, budaya, lingkungan maupun masyarakat

• Lembaga relawan (volunteer): banyak lembaga relawan (khususnya di luar 
negri) yang telah berkembang. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk membantu 
pengembangan keterampilan seputar produk, kelembagaan, dan 
pengelolaan proyek. Contoh lembaga relawan Indonesia: indorelawan.org

• Organisasi / Asosiasi / Perusahaan Pariwisata: keahlian-keahlian khusus 
dalam pariwisata seperti tata hidang, teknik memandu dan interpretasi, 
pengelolaan kamar, aplikasi pariwisata berkelanjutan, dsb dapat didukung 
oleh mereka yang bergerak di pariwisata. Khususnya perusahaan wisata 
biasanya memiliki kepentingan untuk menambah referensi produk 
pariwisata mereka untuk ditawarkan kepada pelanggan / pengunjung.

• Lembaga Pendidikan Pariwisata, baik formal maupun non-formal 
memiliki komitmen untuk membagikan ilmu pengetahuan kepada 
masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang 
dilaksanakan secara rutin 

• Program Edukasi Online: dengan keberadaan internet dan tren inovasi 
teknologi yang semakin berkembang, semakin banyak program-program 
pengembangan kapasitas pariwisata yang ditawarkan secara online dan 
dapat diikuti secara gratis maupun dengan biaya / investasi yang sangat 
minim, contohnya melalui: Skill Academy, Wise Tourism Academy

Selain kebutuhan pengembangan kapasitas, sumber daya yang dibutuhkan biasanya juga 
termasuk:

•  Pendanaan investasi modal untuk memulai usaha, contohnya: untuk pembelian bahan 
baku pembuatan kerajinan; 

•  Peralatan penunjang, contohnya: pelampung, sepeda, kayak, dll;
•  Operasional, contohnya: untuk menunjang pemasaran yang bisa berupa dana atau 

pengadaan brosur;
•  Perizinan, contohnya: izin penggunaan lahan;
•  Dan lain sebagainya.
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Tips!

Berikut adalah beberapa referensi permodalan yang dapat ditinjau untuk usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM):

• Hibah: biasanya disediakan oleh badan pemerintah (pusat maupun daerah), 
lembaga filantropi, badan amal yang tertarik untuk mendukung program 
pengentasan kemiskinan. 

• Sponsor / Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan: banyak 
perusahaan besar di Indonesia memiliki program CSR untuk masyarakat. 
Jika terdapat perusahaan besar di sekitar desa, maka pendekatan dapat 
dilakukan untuk mengajukan bantuan. Contoh perusahaan yang telah 
banyak melakukan program CSR: PLN (Perusahaan Listrik Negara), Bank 
Mandiri, Danone, Unilever, dsb.

• Crowdfunding: menggalang dana melalui internet agar dapat menjangkau 
jaringan yang lebih luas sekaligus memasarkan atau mengkampanyekan 
inisiatif yang dimiliki. Beberapa contoh crowdfunding platform di 
Indonesia: Kolase (untuk industri kreatif), Kita Bisa (dalam bentuk donasi), 
Ayo Peduli (untuk aksi sosial).

• Pinjaman dengan bunga lunak: saat ini selain pinjaman bank yang 
memiliki banyak persyaratan untuk permodalan, sudah banyak perusahaan 
Financial Technology yang mencoba menghubungkan pelaku usaha mikro 
dengan pemodal secara online di Indonesia. Hal ini tentunya memberi 
kemudahan untuk banyak industri UMKM di Indonesia berkembang dan 
mewujudkan mimpinya. Beberapa yang dapat diakses antara lain: Amartha, 
Uang Teman, Modalku, dan banyak lagi.

Dukungan, bantuan, maupun kesempatan untuk mendapatkan pinjaman atau pengadaan 
barang atau program pengembangan kapasitas tentunya bisa datang dari pihak manapun, 
baik dari internal ataupun eksternal desa. Oleh karena itu, pemetaan pemangku 
kepentingan yang sebelumnya telah dibuat (Lihat 4.1.B dan 4.1.C) dapat menjadi referensi 
untuk dilibatkan secara langsung pada tahap ini, dimana daftar kebutuhan sudah dengan 
jelas teridentifikasi. 
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B. Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Berkolaborasi dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan sangat penting untuk 
dilakukan untuk mendapatkan dukungan baik dari segi materiil maupun keterampilan, 
meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat atau pasar terhadap produk, 
mempercepat terciptanya produk yang berdaya saing, mendapatkan solusi atas 
permasalahan yang dihadapi.  

Pada tahap ini, dimana sebelumnya pemangku kepentingan sudah di petakan dan 
kebutuhan riil sudah diidentifikasi, pemangku kepentingan mulai dapat diundang untuk 
dilibatkan. Berikut adalah beberapa tahapan yang dapat disiapkan dan dilakukan untuk 
pelibatan pemangku kepentingan:

•  Tentukan pemangku kepentingan siapa saja yang akan dilibatkan, sesuai dengan 
kebutuhan sumber daya yang sudah diidentifikasi. Lihat kembali hasil pemetaan 
pemangku kepentingan yang sebelumnya telah dibuat (Lihat 4.1.B)

•  Buatlah dokumen presentasi atau proposal singkat (tidak lebih dari 10 halaman) dan 
menarik yang memuat:
 - Pengenalan singkat mengenai keadaan desa (dapat diperoleh / dirangkum dari 

hasil temuan 4.1.A)
 - Ide pengembangan Produk Pariwisata atau hal yang akan dikembangkan
 - Dampak yang akan dihasilkan dari pengembangan Produk Pariwisata, contoh: 

terkait kelestarian lingkungan, jenis flora atau fauna yang terlindungi, jumlah 
masyarakat yang akan terbantu dengan adanya program, dll

 - Tonjolkan kelebihan dan kendala yang dihadapi dengan jelas, termasuk apa yang 
dibutuhkan (daftar kebutuhan yang sudah diidentifikasi Lihat 4.4.A), dan analisa 
SWOT (Lihat halaman 39)

 - Sistem kerjasama yang ditawarkan atau apa keuntungan yang didapatkan oleh 
pemberi sponsor

•  Untuk membuat proposal yang menarik, selain menggunakan Microsoft Office (Power 
Point atau Word), Libre Office dan sejenisnya, berikut adalah platform online yang 
dapat digunakan secara gratis:  Canva, Haiku Deck, Google Slides, Slide Share, dsb.

•  Jadwalkan pertemuan dengan pemangku kepentingan dengan mengirimkan surat atau 
surel atau menghubungi langsung nara hubung di masing-masing lembaga. Pertemuan 
dapat dilakukan secara terpisah dengan masing-masing pemangku kepentingan di 
lokasi yang telah ditentukan, atau secara bersamaan diundang pada satu pertemuan 
khusus (contohnya: diundang ke balai desa untuk mendengarkan presentasi dan 
meninjau langsung (lokasi) produk pariwisata yang akan dikembangkan; atau melalui 
online sehingga tidak menyulitkan berbagai pihak untuk datang ke lokasi dan dapat 
menjangkau pemangku kepentingan yang berada diluar daerah).

•  Presentasikan dokumen yang telah disiapkan. Sebaiknya presentasikan langsung 
dengan penanggungjawab atau pembuat keputusan di dalam lembaga yang dituju.

•  Diskusikan dan cari tahu hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat didukung oleh 
masing-masing pemangku kepentingan. 

•  Tindaklanjuti hasil diskusi secara berkala hingga kesepakatan kerjasama atau 
pemberian dukungan diperoleh.
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C. Pengembangan Rencana Aksi

Pengembangan rencana aksi ini sedianya bisa dilakukan bersamaan (atau bahkan lebih 
awal) sambil menunggu konfirmasi pihak eksternal yang bersedia berkontribusi dalam 
inisiatif pengembangan produk pariwisata. Dalam membangun rencana aksi, kelompok 
dapat bersama-sama secara musyawarah menentukan apa saja yang harus dilakukan 
dalam proses pengembangan produk, siapa yang harus mengerjakan dan kapan batas 
waktu pengerjaannya. Tentunya sangat direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan 
pengembangan rencana aksi ini saat seluruh anggota kelompok dapat berkumpul 
dan bersama-sama mengerjakan dan memutuskan. Berikut adalah contoh tabel yang 
bermanfaat dalam membangun rencana aksi:

No Jenis Kegiatan
PIC

(penanggung 
jawab)

Tenggat Waktu

Januari Februari

1 - 16 17 - 31 1 - 15 16 – 28

1

Mencari sepeda untuk 
percobaan dan sebagai 
supplier beserta alat 
pelindung diri

SR 5

2
Menentukan rute sepeda 
dan trekking

AZ 15

3
Menentukan ragam menu 
F&B

DI 7

4
Menentukan tempat 
penyimpanan sepeda & 
alat

SR 10

5 Pelatihan pemandu MI 20

6
Uji coba dan evaluasi 
perbaikan

IZ 27

7
Menentukan harga, model 
bisnis dan workflow

AT
1

8 Tindak lanjut evaluasi IC 1

9 Pelatihan teknisi sepeda IZ 5

10
Pelatihan dan membuat 
materi promosi

IZ
7

11
Membuat SOP16 dan 
CHSE17

WI
10

12
Ujicoba dan evaluasi 
perbaikan

IZ
12

13
Pembuatan video footage 
untuk pemasaran

SR
15

14 Finalisasi materi promosi MI 20

15 Peluncuran Produk AZ 28

Tabel 4.13 Contoh Rencana Aksi Pengembangan Tur Sepeda

16 SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah peraturan atau praktik operasional terdokumentasi yang dimiliki perusahaan 
untuk memastikan bahwa layanan atau produk disampaikan secara konsisten setiap waktu.

17 CHSE adalah program pelaksanaan protokol Kesehatan untuk industry pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis pada 
Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).
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Agar tidak ada aktivitas yang tertinggal saat pengembangan rencana aksi, maka yang 
sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu adalah merinci dan menyusun secara berurutan 
aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan agar produk pariwisata dapat dikembangkan 
dengan baik. 

Kemudian memutuskan siapa yang menjadi penanggung jawab untuk masing-masing 
aktivitas. Hal ini bukan berarti anggota lainnya tidak membantu proses pengerjaannya, 
kerjasama tetap menjadi kunci keberhasilan. Jika organisasi kelompok pariwisata telah 
terbentuk atau tersusun, maka penanggung jawab dapat menyesuaikan dengan tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing anggota. Namun jika organisasi belum tersusun, 
dimana hal ini kadang terjadi dan sebaiknya segera dibentuk keanggotaannya, penentuan 
penanggung jawab untuk masing-masing tugas dapat menjadi acuan untuk penyusunan 
organisasi. Untuk hal ini, pemilihan penanggung jawab sebaiknya dilakukan secara sukarela 
atau berdasarkan kesediaan, bukan penunjukan semata.

Terkait penentuan tenggat waktu, tentunya harus disepakati bersama berdasarkan 
kesanggupan dan rasional. Tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa sehinggal hasil 
yang diperoleh tidak maksimal. Penanggung jawab pun harus dapat menyanggupi dan 
berkomitmen kuat (bersama tim nya) untuk menyelesaikan tanggungjawabnya tepat 
waktu. 

Dengan adanya rencana aksi ini, masing-masing anggota bersama timnya dapat mulai 
bergerak dan menyelesaikan tugasnya untuk terciptanya produk pariwisata yang berdaya 
saing.
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D. Penentuan Harga & Investasi

Memastikan produk pariwisata yang dikembangkan akan menguntungkan dan 
berkelanjutan adalah hal terpenting dan krusial dalam pengembangan produk. Perlu 
diingat bahwa kesuksesan finansial sangat bergantung pada penilaian yang baik terhadap:

•  pengeluaran modal, 
•  biaya operasional, 
•  pendapatan
•  pertimbangan pemeliharaan dan perbaikan
•  investasi pengembangan produk pariwisata atau pengalaman wisata di masa datang

Seringkali penentuan harga dilakukan secara spontan tanpa perhitungan yang jelas. Hal ini 
tentunya dapat menjadi kendala dikemudian hari jika pendapatan tidak dapat menutupi 
biaya operasional dan pemeliharaan. 

Berikut adalah salah satu contoh pendekatan perhitungan harga:

Komponen Perhitungan Harga Keterangan

1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang

Sewa 
Perahu

150.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000

Harga sewa 1 
perahu 150.000 
dan memuat max 
3 tamu

Jasa 
Pemandu

50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000

Jasa 1 pemandu 
50,000. /perahu 
akan didampingi 1 
pemandu 

Minuman 
Ringan 
(welcome 
drink)

15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 Harga per 
minuman / 
makanan dikali 
jumlah tamu Makanan 

Ringan 
(Snacks)

15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000

Harga Nett 230.000 260.000 290.000 520.000 550.000 580.000
Jumlahkan seluruh 
komponen 
pengeluaran

Profit +10% 253.000 286.000 319.000 572.000 605.000 638.000

Tentukan 
presentase 
keuntungan ideal, 
yang bisa menutupi 
biaya operasional, 
pemeliharaan dan 
lainnya 
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Harga per 
Orang

253.000 143.000 106.333 143.000 121.000 106.333

Bagi Harga Nett 
yang sudah 
ditambahkan 
dengan 
keuntungan, 
dengan jumlah 
orang

Harga Jual /
Orang

250.000 150.000 100.000 150.000 125.000 100.000

Supaya harga 
terlihat lebih cantik 
dan memudahkan 
penjualan, Harga 
/orang dapat 
dibulatkan (ke yang 
lebih rendah atau 
lebih tinggi)

Tabel 4.14: Contoh Kalkulasi Harga Produk Wisata Sunset Boat Trip

Dengan dibuatnya kalkulasi seperti contoh di atas, kelompok pariwisata diharapkan 
dapat menentukan harga yang sesuai dan masuk akal untuk ditawarkan ke pengunjung. 
Ketentuan harga nantinya dapat diseragamkan (jika masuk akal dan tidak merugikan), 
namun dapat juga disesuaikan dengan jumlah tamu seperti contoh diatas. 

Terkait presentase keuntungan yang ideal, kelompok pariwisata dapat mendiskusikannya 
secara internal sehingga dapat menutupi komponen-komponen lainnya seperti: 
operasional pembiayaan SDM yang terlibat, investasi (contoh: investasi pengadaan kapal 
sebagai aset kelompok), pengembalian modal (jika ada pinjaman), biaya pemasaran (contoh: 
cetak brosur), dsb. 

Jika harga telah didiskusikan bersama secara internal, maka konsultasi dengan ahli 
pariwisata, ahli keuangan, lembaga pemerintah, dan calon pengunjung untuk mendapatkan 
masukan akan kepantasan harga dengan produk pariwisata yang ditawarkan akan sangat 
berarti untuk mengantisipasi target pasar tidak keberatan membayar dengan harga yang 
telah ditentukan tersebut. 

E. Pengembangan Strategi Pemasaran 

Pemasaran dan penjualan yang efektif merupakan kunci sukses pengembangan produk 
pariwisata. Seringkali terjadi dimana kelompok desa wisata telah berhasil membangun 
produk pariwisata berkualitas namun tidak mampu menarik penjualan yang cukup 
sehingga produk dianggap gagal. 

Selain itu, sebagian besar promosi yang disebarluaskan oleh kelompok desa (ataupun 
dari tataran lembaga pemerintahan lainnya) adalah berupa promosi desa wisata atau 
ekowisata atau community-based tourism, dimana sebagian besar pengunjung atau publik 
tidak memahami konsep tersebut. Perlu diingat bahwa yang akan dibeli oleh pelanggan 
/ pengunjung adalah produk / jasa pariwisata, bukan desa wisata! Oleh karena itu, 
perlu dipastikan bahwa hal yang dipromosikan merupakan hal yang berkaitan dengan 
pengalaman berwisata / produk / jasa pariwisata yang ditawarkan, seperti: berpetualang di 
hutan bakau bersama masyarakat lokal, membuat kaos batik dari bahan ramah lingkungan, 
dll. 
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Tips!

Berikut adalah beberapa strategi promosi yang seringkali digunakan oleh Desa 
Wisata:

• Self-Promotion atau promosi mandiri, dilakukan dengan: 
memasang papan nama atau petunjuk jalan, membuat brosur dan 
mendistribusikannya kepada bisnis-bisnis pariwisata terdekat, 
mengundang pihak-pihak terkait (tur operator, media, dinas pariwisata) 
untuk mencoba produk (familiarization trip), membuat akun sosial media 
atau website.

• Kerjasama dengan lembaga publik, seperti dinas pariwisata kota/
kabupaten/provinsi setempat, kementerian pariwisata, ataupun asosiasi 
pariwisata untuk mendistribusikan brosur, memasukan dalam guidebooks 
atau alat promosi lainnya yang dibuat oleh pihak pemerintah (contoh: 
website, video, brosur, program TV), mempromosikan dalam pameran-
pameran pariwisata yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun 
internasional.  

• Kerjasama dengan industri pariwisata, contohnya: memasukan produk 
pariwisata ke dalam rencana perjalanan yang ditawarkan ke pengunjung, 
meminta pihak hotel untuk menaruh brosur di lobi tamu atau meja 
resepsionis atau memasukan informasi produk dalam buku tamu
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Salah satu cara sederhana untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat adalah dengan 
mengacu pada Bauran Pemasaran atau yang dikenal dengan istilah Marketing Mix yang 
terdiri dari:  produk, harga, promosi, dan tempat atau distribusi. 

Gambar 4.10 Marketing Mix untuk Membangun Strategi Pemasaran

Produk

Variabel yang perlu diketahui 
dan diputuskan:
• USP produk (Lihat 36)
• Standard Kualitas
• Standard Jasa yang 

ditawarkan
• Pengemasan

merupakan rangkaian produk
yang ditawarkan

Harga

Variabel yang perlu diketahui dan 
diputuskan:
• Metode penetapan harga (Lihat 

4.4.D)
• Kebijakan pengunaan harga: 

pemberian diskon / komisi
• Cara pembayaran

merupakan strategi penetapan
harga (gunakan temuan 4.4.D 
sebagai referensi)

Promosi

Variabel yang perlu diketahui dan 
diputuskan:
• Saluran pemasaran, co: media cetak / 

sosial media / website / lainnya
• Pesan promosi / informasi yang 

disampaikan
• Kontak utama pemesanan, co: melalui 

telpon / email
• Promosi penjualan, co: kerjasama 

dengan hotel / agen perjalanan / 
OTAs

• Hubungan Masyarakat (Humas), co: 
kerjasama dengan media

cara memberi tahu calon pelanggan 
dan mendorong pembelian

Tempat / Distribusi 

Variabel yang perlu diketahui dan 
diputuskan:
• Saluran distribusi: dimana dan media 

apa yang digunakan target pasar untuk 
mencari informasi, dari mana target 
pasar berasal, apakah mereka  
memesan perjalanan mereka melalui 
tur operator atau via online? (Lihat 
4.3.D)

• Proses pemesanan: apakah langsung / 
perlu bermitra dengan tur operator 
atau agen tur / melalui Online Travel 
Agents (OTAs) / market place?

• Keputusan penyimpanan / 
pergudangan

merupakan pengalihan kepemilikan 
produk dari produsen ke pelanggan 
(gunakan temuan 4.3.D sebagai 
referensi)

TARGET
PASAR
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F. Pengembangan Model Bisnis

Apabila seluruh komponen dalam pengembangan pariwisata sudah diputuskan, maka ini 
merupakan waktu yang tepat untuk merancang model bisnis. Model bisnis merupakan 
perencanaan usaha yang digunakan untuk memudahkan organisasi atau perusahaan 
merancang proses usaha, memvalidasi pokok-pokok penting seperi: mitra utama, sumber 
daya, segmen pelanggan, struktur biaya, arus pendapatan, dsb. Semua komponen-
komponen penting dalam menjalankan usaha dapat dirangkum dengan jelas sehingga 
memudahkan untuk dibaca dan dipahami, dengan menggunakan Business Model Canvas. 
Berikut adalah komponen-komponen yang termasuk dalam Business Model Canvas:

• Proposisi nilai, mencakup: keunikan produk (Lihat 4.2.B) atau hal yang membedakan 
produk / jasa yang ditawarkan dengan pesaing, dan bagaimana produk atau jasa yang 
ditawarkan ingin dilihat dan diingat oleh pelanggan.

• Segmen pelanggan merupakan segmentasi pasar yang ditargetkan (Lihat 4.3.D).
• Saluran yang digunakan untuk menyampaikan jasa atau produk kepada pelanggan 

(pengunjung).
• Hubungan konsumen, merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan dan 

menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan (pengunjung) agar mereka dapat 
terus mengingat produk / jasa yang ditawarkan dan tidak mudah berpaling ke produk 
lainnya.  

• Sumber daya merupakan kunci untuk mewujudkan proporsi nilai dalam menjalankan 
kegiatan utama, termasuk didalamnya tenaga kerja, peralatan, perlengkapan, dan 
sumber daya penunjang lainnya.

• Mitra utama merupakan relasi atau pihak-pihak yang dibutuhkan untuk bekerjasama 
mewujudkan produk / jasa yang berdaya saing dan mengembangkan usaha, 
contohnya: pemasok bahan.

• Kegiatan utama merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan (dan harus diberi 
perhatian) untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

• Arus pendapatan menjawab bagaimana produk / jasa yang ditawarkan akan 
mendapatkan pendapatan dan keuntungan.

• Struktur biaya meliputi jenis biaya yang harus dikeluarkan untuk menawarkan 
produk / jasa agar usaha tetap berjalan
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Berikut adalah contoh (template) yang dapat digunakan untuk membuat Business Model 
Canvas:

KEY  
PARTNER

• Supplier 
bahan 
(Kerudung 
baju,dll)

• Penyedia 
tempat 
workshop

• Travel Agent

• Pengrajin

• Toko Souvenir

• Usaha 
Pariwisata

KEY 
ACTIVITIES

• Membeli alat 
dan bahan

• Menentukan 
pola dan 
metode

• Produksi 
barang

• Memberikan 
latihan dan 
praktik

• Menyediakan 
makanan dan 
minuman

• Promosi

VALUE  
PROPORTIONAL

• Produk alami 
dan ramah 
lingkungan

• Memberdayakan 
masyarakat 
Rembitan

• Memiliki cerita 
yang kuat

CUSTOMER  
RELATIONSHIP

• Pelayanan 
prima

• Hotline

• Layanan tukar 
ganti ukuran

• Layanan antar 
produk

CUSTOMER 
SEGMENT

WORKSHOP

• Millenial

• Domestik

• Mancanegara

• Rombongan 
ibu-ibu

Produk

• Pemilik usaha

• Instansi Privat 
atau publik

KEY  
RESOURCES

• Alat (kompor, 
panci, dll)

• Bahan 
(Pewarna 
alam, tawas, 
kaos, dll

CHANNELS

• Direct Sales 
B2B / B2C

• Medsos dan 
online, market 
place

• Event dan 
pameran

COST STRUCTURE

• SDM

• Marketing

• Bahan Baku

REVENUE STREAMS

• Penjual Produk

• Penjualan Workshop

Gambar 4.11 Contoh Business Model Canvas Produk Cinderamata Kaos Ikat Celup (Tie Dye) Desa Rembitan 
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Gambar 4.12 Contoh Model Ikat Celup (Tie Dye) dari Bahan Alami 

G. Uji Coba

Sebelum produk pariwisata yang sedang / telah dibangun ditawarkan kepada khalayak, 
sebaiknya uji coba dilakukan uji coba bermanfaat untuk:

•  memastikan produk pariwisata yang ditawarkan sudah memenuhi standar kualitas 
tertentu, termasuk standart kebersihan, keamanan, dan kesehatan yang memadai, 

•  menghindari keluhan yang dapat berdampak pada potret buruk di mata pengunjung
•  menghindari pemasaran negatif melalui mulut ke mulut (word of mouth) atau ulasan di 

situs internet (co: Tripadvisor, Yelp, Expedia, dan situs wisata lainnya) 
•  memastikan pengunjung mau kembali lagi dan menyebarluaskan informasi baik 

terkait produk yang ditawarkan

Dalam pelaksanaan ujicoba, jika memungkinkan sebaiknya mengundang rekan ahli di 
bidang pariwisata terkait (contoh: tenaga pengajar / guru dari Sekolah Menengah Kejuruan 
Pariwisata terdekat, atau dosen dari sekolah tinggi atau universitas jurusan ilmu pariwisata 
terkait, atau pelaku pariwisata dari pihak industri) yang mampu memberikan masukan, 
saran, ataupun kritik yang membangun. 

Apabila para penguji coba yang diundang sudah merasa puas dan seluruh anggota 
kelompok telah sepakat bahwa produk pariwisata sudah mencapai standar yang cukup 
baik, maka produk pariwisata siap untuk diluncurkan dan ditawarkan ke publik.  
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Tips!
Berikut adalah standart produk pariwisata yang biasanya diharapkan dan 
mampu memberikan pengalaman yang baik bagi pengunjung:

• Akomodasi
Higienitas dan kebersihan adalah hal utama yang wajib dijaga dalam 
layanan akomodasi. Berikut adalah hal-hal dasar yang harus dipastikan 
dalam menyediakan layanan akomodasi:
 - Seprai dan peralatan tidur lainnya selalu terjaga kebersihannya, 

harum, dan tidak rusak (tidak bolong / berjamur / lainnya).
 - Ruang tidur harus terbebas dari kotoran, debu, dan serangga. 
 - Sediakan kelambu untuk kenyamanan tidur. 
 - Kamar mandi harus bersih, higenis, berfungsi dan tidak menimbulkan 

bau tidak sedap.
 - Tambahan dekorasi (jika ada) sebaiknya tersaji untuk kenyamanan 

tamu. 

• Atraksi
Sebagian besar pengunjung yang berkunjung ke desa wisata biasanya 
mengharapkan pengalaman alam dan budaya. Maka pastikan atraksi yang 
ditawarkan: 
 - menyajikan suasana alam dan budaya yang kental, 
 - menyediakan interpretasi terkait atraksi tersedia baik melalui personal 

(co: dengan pemandu) ataupun non-personal (co: materi tertulis 
seperti papan interpretasi atau informasi).  

 - dapat diakses dan aman (tidak menimbulkan bahaya yang membuat 
pengunjung terluka) serta terjaga kebersihannya

• Tur
Peran pemandu merupakan hal yang sangat signifikan untuk menunjang 
pengalaman pengunjung yang mengesankan. Hal-hal penting menjadi 
perhatian dalam penyediaan tur antara lain:
 - Pemandu harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait destinasi, 

dan mampu mengintegrasikan cerita dengan sentuhan lokal.
 - Pengunjung harus diinformasikan terlebih dahulu kondisi dan situasi 

(lokasi) tujuan perjalanan sebelum keberangkatan. Informasi yang 
penting disampaikan antara lain terkait: pakaian maupun peralatan 
lainnya (co: topi, sepatu bot, dsb.) yang disarankan untuk digunakan 
sehingga memadai dengan kondisi di lapangan; jarak tempuh, durasi, 
aktivitas di lapangan untuk mempersiapkan atau mengantisipasi 
kemampuan pengunjung dalam mengikuti tur. 

 - Pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan 
kesehatan pengunjung, seperti menghindari tur saat cuaca buruk, 
menginformasikan terkait protokol kesehatan

 - Harga tur harus diinformasikan dengan jelas, apa yang termasuk 
dalam biaya dan biaya tambahan apa saja yang akan dibebankan
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Tips!
• Layanan makan & minum (food & beverage)

Hygiene dan sanitasi / kebersihan merupakan hal paling utama yang harus 
diperhatikan bagi penyedia makanan dan minuman untuk menghasilkan 
produk makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Penerapan 
pola hygiene dan sanitasi harus dilakukan untuk keseluruhan proses 
pengolahan makanan dan minuman mulai dari pengolahan bahan baku 
hingga penyajian (contohnya: menggunakan masker dan sarung tangan), 
termasuk didalamnya lingkungan dimana makanan dan minuman 
tersebut diolah lalu disajikan. Hal lain yang harus diperhatikan selain 
kebersihan antara lain:
 - Staf dapur dan pelayan harus memiliki kebersihan diri yang baik, dan 

berpakaian bersih dan rapi.
 - Hidangan sebaiknya tidak berbahan baku hal-hal yang ‘tidak biasa’, 

seperti jeroan, hewan eksotis (ular, serangga, atau lainnya), atau hewan 
langka.

 - Tanyakan terlebih dahulu apabila pengunjung memiliki alergi 
tertentu, termasuk resistensi terhadap makanan pedas (khususnya 
untuk pengunjung asing)

 - Pastikan peralatan makan dan minum benar-benar bersih (dicuci 
dengan air hangat, dikeringkan dengan lap yang bersih, dan ditaruh di 
wadah yang tertutup / bebas dari debu dan serangga), tidak rusak, dan 
hindari plastik sekali pakai.

 - Sediakan tempat untuk mencuci tangan. 

• Suvenir / Cinderamata
 - Tidak memperdagangkan benda-benda yang memiliki nilai sejarah 

dan budaya yang tinggi
 - Suvenir sebaiknya mudah untuk dibawa pulang (tidak terlalu besar 

dan berat)
 - Suvenir yang mewakili budaya dan tradisi setempat akan lebih bernilai 
 - Pengemasan sebaiknya diproduksi dari bahan ramah lingkungan atau 

menghindari plastik sekali pakai (contohnya: dibungkus dari bahan 
yang terbuat dari kertas)
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H. Peluncuran Produk 

Peluncuran produk pariwisata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut adalah 
beberapa ide kreatif yang dapat dilakukan:

Kegiatan Penjelasan
Perbandingan terkait: Hal yang Perlu  

Diperhatikan
Biaya Upaya Efektivitas

Familiaris-
ation (Fam) 
Trip18

Mengundang 
dan menjamu 
media, agen 
perjalanan, 
ataupun 
lembaga 
pemerintahan 
daerah untuk 
memperke-
nalkan dan 
mengalami 
produk pari-
wisata secara 
langsung.

Cenderung 
memerlukan 
biaya tinggi 
atau mahal 
karena harus 
menjamu 
tamu-
tamu yang 
diundang 
(namun 
bisa juga 
undangan 
menyesuai-
kan dengan 
dana yang 
tersedia)

Diperlukan: 
1) penga-
laman atau 
pengetahu-
an yang cu-
kup terkait 
pengadaan 
atau penge-
lolaan Fam 
Trip; 2) per-
siapan yang 
panjang dan 
matang.

Bisa menja-
di sangat 
efektif dan 
produktif 
apabila 
tamu yang 
diundang 
dan hadir 
tepat sasar-
an.

• Undangan harus 
ditujukan ke target 
pasar yang sesuai 
(travel / media yang 
mentargetkan pasar 
yang akan dituju)

• Memerlukan 
perencanaan yang 
matang dan biaya, 
namun sebagai 
timbal balik, harus 
dipastikan bahwa: 
media menulis 
cerita yang detil 
dengan konten 
yang informatif dan 
bervariasi; agen 
perjalanan mema-
sukan program wi-
sata dalam rencana 
perjalanan, dan 
lembaga pemerin-
tahan berkomitmen 
untuk membantu 
mempromosikan di 
kegiatan promosi 
daerah.

• Siapkan lembar 
informasi yang ber-
isi tentang produk 
pariwisaya dan nara 
hubung yang jelas

• Informasikan 
rangkaian kegiatan 
dengan jelas dalam 
undangan dan 
buatlah undangan 
yang menarik

18 Familiarisation trip merupakan perjalanan untuk memperkenalkan destinasi atau daya tarik wisata kepada publik dengan 
mengundang agen perjalanan dan media (termasuk blogger, influencer, dll)
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Kegiatan Penjelasan
Perbandingan terkait: Hal yang Perlu  

Diperhatikan
Biaya Upaya Efektivitas

Kerjasama 
dengan 
operator 
wisata untuk 
menyajikan 
Virtual Tur

Mensimula-
sikan produk 
pariwisata 
dengan 
mengguna-
kan video 
atau gambar 
dan narasi 
melalui online

Membu-
tuhkan 
penyediaan 
peralatan 
teknologi 
yang mema-
dai, kuota in-
ternet cukup 
dan jaringan 
baik

Diperlukan: 
1) persiapan 
yang sangat 
matang 
dan cukup 
panjang; 
2) keahli-
an untuk 
penggunaan 
teknologi. 

Bisa menja-
di sangat 
efektif dan 
produktif 
apabila 
tamu yang 
ikutserta 
tepat sasar-
an.

• Pilihlah operator 
wisata yang ter-
nama dan tertarik 
mendukung produk 
pariwisata terkait

• Minta bantuan mit-
ra operator wisata 
untuk memandu 
dan mempersi-
apkan kegiatan 
dengan baik

• Tentukan apakah 
pemandu akan 
memandu langsung 
dari lokasi wisata 
atau dari ruang 
khusus (rumah)

•  Siapkan catatan 
kecil (bila diperlu-
kan)

• Berikan kesem-
patan untuk sesi 
interaktif

Perlombaan 
melalui Me-
dia Sosial

Mengadakan 
perlombaan 
(kontes) 
melalui media 
sosial dengan 
memberikan 
hadiah bagi 
pemenang-
nya. 

Pemenang 
lomba dapat 
memenang-
kan produk 
pariwisata 
yang sedang 
diluncurkan.

Hal ini 
bermanfaat 
untuk me-
ningkatkan 
jangkauan, 
konversi, dan 
perhatian 
publik. 

Tidak mem-
butuhkan 
biaya tinggi, 
hanya harus 
memastikan 
dapat meng-
akomodir 
pemenang 
lomba.

Diperlukan 
persiap-
an yang 
sederhana 
dan keah-
lian untuk 
pengelolaan 
media sosial

Bisa menja-
di cukup 
efektif apa-
bila yang 
mengikuti 
perlomba-
an adalah 
target 
pasar yang 
dituju.

• Beberapa ide 
umum kontes / 
perlombaan, antara 
lain: Ikuti/ Sukai / 
Bagikan / Berikan 
Komentar dan 
Tandai Teman Anda 
/ untuk meme-
nangkan………..

• Tentukan batas 
waktu perlombaan

• Tentukan bagai-
mana pemenang 
ditentukan dan 
berapa banyak 
pemenang yang 
bisa memenangkan 
perlombaan

• Tentukan hadiah 
yang layak untuk 
dibagikan / dita-
warkan
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Kegiatan Penjelasan
Perbandingan terkait: Hal yang Perlu  

Diperhatikan
Biaya Upaya Efektivitas

Membuat 
tulisan 
kreatif

Buatlah tulis-
an kreatif atau 
terkait produk 
pariwisata 
dan desa 
terkait, lalu 
kirim tulisan 
tersebut ke 
blogger dan 
media terkait

Cenderung 
tidak me-
ngeluarkan 
biaya. Hanya 
membutuh-
kan kuota 
internet un-
tuk menye-
barluaskan 
tulisan.

Diperlukan: 
1) keahlian 
untuk me-
nulis yang 
baik; 2) dan 
kemampu-
an untuk 
berjejaring

Bisa menja-
di sangat 
efektif dan 
produktif 
apabila 
yang 
mempub-
likasikan 
merupakan 
media yang 
memiliki 
pembaca 
yang sesuai 
dengan tar-
get pasar 
produk 
pariwisata.

• Tulis cerita menarik 
dan informatif 
terkait produk 
pariwisata (gunakan 
faktor 5W+1H19 
dan ilustrasi)

• Cek ulang tulisan 
dan pastikan tidak 
ada kesalahan 
dalam penulisan

• Sertakan nara 
hubung untuk 
pemesanan produk 
dalam tulisan

• Sebarkan kepada 
media maupun 
blogger dan 
jelaskan bagaimana 
bantuan mereka 
dapat berdampak 
pada inisiatif Anda. 

19 5W +1 H kepanjangan dari: What (apa), Who (siapa), Where (dimana / kemana), When (kapan), Why (kenapa), How 
(bagaimana)
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Kegiatan Penjelasan
Perbandingan terkait: Hal yang Perlu  

Diperhatikan
Biaya Upaya Efektivitas

Kerjasama 
dengan 
Influen-
cer20 untuk 
program 
giveaway

Cobalah un-
tuk mende-
kati satu atau 
dua influ-
encer yang 
sesuai dengan 
target pasar 
dan berse-
dia untuk 
bekerjasama 
untuk menye-
barluaskan 
informasi 
terkait produk 
pariwisata de-
ngan meng-
ajak pengikut 
(followers) 
mereka untuk 
mengikuti 
program 
giveaway 
(pemberian 
hadiah dari 
pihak penye-
lenggara) 

Cenderung 
mengelu-
arkan biaya 
yang sedang 
untuk 
menjamu 
tamu, dan 
bekerjasama 
dengan 
influencer.  

Diperlukan 
kreativi-
tas dan 
kemampuan 
untuk berje-
jaring

Bisa menja-
di cukup 
efektif dan 
produktif 
apabila 
influencer 
memiliki 
pengikut 
yang sesuai 
dengan tar-
get pasar 
produk 
pariwisata.

• Tentukan produk 
pariwisata yang 
dijadikan sebagai 
hadiah dalam pro-
gram giveaway

• Tentukan bagai-
mana pemenang 
ditentukan dan 
berapa banyak 
pemenang yang 
bisa memenangkan 
perlombaan

• Hubungi beberapa 
influencer yang 
sesuai dengan 
target pasar, dan 
jelaskan bagaimana 
dukungan mereka 
berdampak pada 
inisiatif Anda

• Sebagai timbal 
balik, Anda juga 
dapat menawarkan 
influencer untuk 
mencoba dan 
mengalami produk 
pariwisata yang 
sedang diluncurkan

•  Pastikan sosial me-
dia Anda juga men-
dukung kampanye 
yang dijalankan 
oleh influencer

20  Influencer merupakan seseorang yang memiliki followers atau pengikut yang banyak di media sosial. 
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Kegiatan Penjelasan
Perbandingan terkait: Hal yang Perlu  

Diperhatikan
Biaya Upaya Efektivitas

Mengikuti 
Pameran 
Pariwisata

Jika pelun-
curan produk 
bertepatan 
dengan 
pameran 
pariwisata di 
kota / daerah 
terdekat, 
hal ini bisa 
dilakukan. 
Idealnya 
Anda dapat 
bekerjasa-
ma dengan 
pemerintah 
daerah se-
tempat untuk 
mendukung 
keikutser-
taan dalam 
pameran

Cenderung 
memerlukan 
biaya yang 
cukup tinggi 
atau mahal 
jika tidak 
didukung 
oleh lemba-
ga / asosiasi 
pariwisata 
di daerah 
setempat. 

Diperlukan 
persiapan 
yang cukup 
matang 
beberapa 
minggu 
/ hari 
sebelum 
mengikuti 
pameran, 
seperti: ma-
teri promosi 
dari bahan 
cetak. 

Bisa menja-
di sangat 
efektif dan 
produktif 
apabila pe-
ngunjung 
pameran 
tepat 
sasaran dan 
dapat ditin-
daklanjuti 
selesai 
pameran 
berlang-
sung 
(untuk itu 
sangat 
penting 
mendapat-
kan kartu 
nama / 
kontak pe-
ngunjung 
pameran)

• Siapkan materi 
promosi pendu-
kung yang menarik, 
seperti brosur, 
video, foto, dll

• Siapkan kartu 
nama dan sertakan 
informasi yang 
lengkap tentang 
nara hubung

• Kumpulkan kartu 
nama pengunjung 
dan catat perminta-
an mereka dengan 
seksama

• Hubungi kembali 
kartu nama yang 
dikumpulkan untuk 
menindaklanjuti

Siaran 
langsung di 
Media Sosial

Undang 
tokoh ma-
syarakat (co: 
perwakilan 
pemerintah 
/ selebriti / 
artis / musisi) 
untuk siaran 
langsung di 
Media Sosial 
dan berdisku-
si mengenai 
(jika me-
mungkinkan 
dapat juga 
memperlihat-
kan) produk 
pariwisata 
yang dilun-
curkan.

Biaya yang 
dibutuhkan 
sangat mi-
nim. Hanya 
membu-
tuhkan ku-
ota internet 
yang cukup 
dan jaringan 
yang baik. 

Diperlukan 
kemampuan 
untuk ber-
jejaring dan 
berkomuni-
kasi (teknik 
wawancara) 
yang baik. 

Tidak ter-
lalu  efektif 
untuk me-
ningkatkan 
penjualan. 
Namun 
bisa jadi 
efektif 
untuk me-
ningkatkan 
kesadaran / 
pengetahu-
an produk. 

• Hubungi beberapa 
tokoh masyarakat 
yang sesuai dengan 
target pasar, dan 
jelaskan bagaimana 
dukungan mereka 
berdampak pada 
inisiatif Anda

• Siapkan materi 
promosi pendu-
kung yang menarik 
terkait peluncuran 
produk untuk di 
posting 

• Siapkan topik 
diskusi / pembica-
raan yang menarik 
terkait produk
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Kegiatan Penjelasan
Perbandingan terkait: Hal yang Perlu  

Diperhatikan
Biaya Upaya Efektivitas

Menerbitkan 
posting yang 
menarik di 
Media Sosial 

Menyebarkan 
posting gam-
bar atau video 
yang menarik 
terkait produk 
pariwisata 
dan gunakan 
hashtag 
yang tepat. 
Tambahkan 
posting hi-
tung mundur 
sebelum hari 
peluncuran 
produk pari-
wisata. 

Cenderung 
tidak mem-
butuhkan 
biaya. Hanya 
membu-
tuhkan ku-
ota internet 
yang cukup 
dan jaringan 
yang baik

Diperlukan 
kreativi-
tas dan 
kemampuan 
pengelola-
an media 
sosial.

Kurang 
efektif 
untuk me-
ningkatkan 
penjualan.

• Cara ini bisa digu-
nakan apabila biaya 
dan sumber daya 
sangat terbatas

• Pastikan posting 
menarik dan infor-
matif

• Gunakan hashtag 
yang tepat. Berikut 
adalah alat yang 
bisa digunakan 
untuk melihat topik 
yang sedang tren di 
Instagram: All Has-
htag, Keywordtool.
io, Seekmetrics, dll.

• Posting hitung 
mundur dapat 
dilakukan 7 – 3 hari 
sebelumnya. Pe-
laksanaan ujicoba 
juga dapat menjadi 
bagian dari posting.

Tabel 4.15: Contoh Kegiatan Peluncuran Produk & Penjelasannya

Tips!

Berikut beberapa hal lain yang harus diperhatikan terkait peluncuran produk:

•  Sesuaikan aktivitas peluncuran produk dengan sumber daya dan dana yang 
dimiliki. Dana untuk peluncuran tidak selalu harus mahal dan acaranya 
pun tidak perlu besar dan mewah, yang terpenting adalah informasi / pesan 
tersampaikan.

•  Tentukan waktu yang tepat
•  Perencanaan harus dilakukan dengan baik. Jika melibatkan banyak tenaga 

(SDM), pastikan seluruh anggota yang terlibat memahami tugas dan 
tanggung jawab nya masing-masing pada saat persiapan dan kegiatan 
berjalan.

•  Target peserta peluncuran harus tepat sasaran (sesuai dengan target pasar 
yang dituju) dan dibuat menarik sehingga para peserta yang mengikuti 
terpikat untuk datang.
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Gambar 4.13: Mengikuti Pameran Usaha Kreatif

4. 5.  PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KINERJA

Setelah produk diluncurkan dan ditawarkan ke publik, tahap selanjutnya adalah 
memastikan bahwa produk pariwisata yang ditawarkan beroperasi dengan baik dan 
berkelanjutan atau yang berarti dapat menghasilkan profit / tidak merugi (dari segi 
ekonomi), menjaga lingkungan agar tetap lestari, dan mempertahankan nilai sosial budaya 
setempat.  Hal lain yang juga sebaiknya menjadi perhatian sebagai kunci keberhasilan 
pelaksanaan program pariwisata antara lain:

1.  Pemasaran dan promosi harus terus gencar dilakukan. Tentunya perlu dipastikan pesan 
yang disampaikan dan dijanjikan dapat dipenuhi. Salah satu usaha untuk memasarkan 
yang baik adalah dengan berjejaring dengan pelaku-pelaku pariwisata di daerah 
setempat, selain membina hubungan baik dengan para pengunjung yang pernah 
berkunjung dan membeli produk pariwisata terkait.

2.  Kualitas harus terjaga dengan baik dan stabil. Standar operasional yang sudah disepakati 
bersama harus dijalankan dengan konsisten dan bertanggungjawab.

3.  Mencegah persoalan yang mengakibatkan perpecahan. Dengan hadirnya produk atau 
suatu hal baru dalam masyarakat, kemungkinan permasalahan timbul tentunya dapat 
terjadi. Diskusi rutin sebaiknya dapat dilaksanakan sebagai wadah untuk berbagi, 
evaluasi diri dan mencari solusi bersama akan persoalan yang terjadi.   
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4.  Terus menggalang aksi-aksi atau ide-ide positif dan inovatif yang mendukung usaha 
keberlanjutan produk pariwisata, baik dari segi finansial, lingkungan, maupun budaya 
yang didukung oleh seluruh anggota yang terlibat dalam operasional produk pariwisata, 
pengunjung, maupun masyarakat secara luas.

Agar produk pariwisata yang ditawarkan selalu dapat berkembang lebih baik dan bergerak 
lebih maju, maka pemantauan dan evaluasi berkala penting untuk dilakukan. Sumber data 
untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bisa diperoleh dari:

• Daftar Buku Tamu yang menyertakan: waktu dan lama kunjungan, dari mana 
pengunjung berasal, sumber informasi kunjungan, dan komentar / masukan yang 
diberikan untuk pihak pengelola.

• Survei Kepuasan Pelanggan yang dibagikan kepada pengunjung di akhir kunjungan 
untuk mencari tau hal yang paling disukai dan tidak disukai selama kunjungan, 
termasuk hal-hal yang perlu dibenahi.

• Mengamati Komentar Online yang terekam dalam website pariwisata terkait, contoh: 
Tripadvisor, Expedia, Airbnb, dsb.

• Pembukuan Finansial, yang dapat memperlihatkan kinerja penjualan termasuk 
pendapatan / kesejahteraan anggota, jumlah keuntungan, laba rugi, dsb.

• Observasi dan meninjau langsung ke lapangan untuk mengamati secara fisik 
perubahan atau perkembangan yang terjadi (bila ada) dari waktu ke waktu, yang 
direkam melalui catatan maupun gambar. 

• Diskusi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan secara 
rutin.

• Membuat Indikator yang dapat diraih dan diukur, seperti contoh berikut:

Gambar 4.14 Indikator Pengukuran Dampak 

Dampak Ekonomi

• Jumlah masyarakat 
yang terlibat

• Jumlah pendapatan 
anggota / 
masyarakat dari 
produk pariwisata

Dampak Sosial

• Jumlah pemuda/i 
yang belajar 
kesenian tradisional

• Resep ramuan 
tradisional yang 
hadir kembali

Dampak Lingkungan

• Pengelolaan 
sampah

• Kesadaran akan 
kebersihan 
lingkungan
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