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RINGKASAN 

Undang-Undang Otonomi Daerah (UU. No. 22/99) diberlakukan mulai tahun 2000.  Dalam 
Undang-Undang tersebut pembangunan akan lebih difokuskan di daerah pedesaan, sehingga 
dengan demikian akan terjadi perubahan sosial kemasyarakatan dari urbanisasi ke ruralisasi 
(orang-orang kota senang/akan pergi ke desa untuk berekreasi). 

Departemen Pariwisata telah membuat program yang disebut pola PIR (Pariwisata Inti 
Rakyat), dengan mengembangkan pembangunan desa wisata.  Dengan dikembangkannya 
pembangunan desa wisata akan terjadi arus urbansiasi ke ruralisasi yang selama ini terjadi 
karena pembangunan lebih banyak terjadi di daerah perkotaan, sehingga orang-orang desa 
banyak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, dan kemudian menetap di kota.  Ruralisasi 
artinya : orang-orang kota senang pergi ke desa untuk berekreasi.  Dengan demikian akan terjadi 
pemerataan pembangunan sesuai dengan apa yang dikehendaki GBHN tentang TRILOGI 
pembangunan, dimana salah satunya adalah pemerataan pembangunan.  Dengan dibangunnya 
desa wisata akan merubah wawasan dan pengetahuan serta kreativitas orang-orang desa. 

Untuk dikembangkannya desa wisata, beberapa upaya yang perlu dilakukan, adalah :  
1. Diadakan bersifat seni, olah raga, dan sebagainya, sehingga desa tersebut banyak dikunjungi 

penduduk desa lain. 
2. Rapat-rapat Dinas Kabupaten sering diselenggarakan di desa wisata. 
3. Diadakan kerjasama dengan Universitas-Universitas yang menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Dipromosikannya desa wisata tersebut yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. 
5. Dikembangkannya kesenian dan kebudayaan asli daerah. 
6. Mendidik dan melatih masyarakat setempat untuk SDM nya. 
7. Mengembangkan kerajinan dan makanan asli daerah. 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
     
1.  Latar Belakang 
 
a. Menindaklanjuti Undang-Undang No. 22/99, tentang pelaksanaan otonomi 

daerah yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Strategi, dan Kebijakan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD). 

b. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah selama ini terkesan dilaksanakan 
di daerah perkotaan dan lebih memihak kepada masyarakat golongan ekonomi 
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kuat, dalam hubungan ini Departemen Pariwisata membuat program 
pembangunan Desa Wisata yang dituangkan dalam Pariwisata Inti Rakyat (PIR), 
yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam rangka 
pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga terjadi pemerataan pembangunan 
sesuai dengan GBHN  tentang prinsip TRILOGI pembangunan. 

 
2.  Definisi. 
 

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata 
adalah : Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 
mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial 
budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata 
ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta 
mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, 
misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan desa wisata ini merupakan realisasi dari 
pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU. No. 22/99).  Oleh karena itu 
setiap Kabupaten perlu memprogramkan pembangunan desa wisata di daerahnya, 
sesuai dengan pola PIR tersebut. 
 
3.  Persyaratan Desa Wisata. 
 

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam 
program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya,  
penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-
persyaratan, antara lain sebagai berikut : 
1. Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan 

menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan 

local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. 
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang 

tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. 
4. Keamanan di desa tersebut terjamin. 
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. 
6. Beriklim sejuk atau dingin. 
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat 

luas.   
 
 
II.  TUJUAN 
 

Pembangunan desa wisata bertujuan  : 
1. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan 

menyediakan obyek wisata alternatif. 
2. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata. 
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, 
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sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.  
Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa. 

4. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar 
senang pergi ke desa untuk berekreasi (Ruralisasi). 

5. Menimbukan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, 
sehingga mengurangi urbanisasi. 

6. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk 
pribumi. 

7. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa mengatasi disintegrasi. 
 

 
 
Gb.1. Salah satu objek wisata di desa adalah pemandangan hamparan tanaman padi di 

sawah dan pohon-pohon kelapa menjulang tinggi yang enak dipandang. 
 
III.  PROGRAM KEGIATAN 
 

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka program kegiatan ini seharusnya 
dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat.  Kepala Desa dan staf serta 
masyarakat itu sendiri yang harus mengkoordinasi program ini dibantu oleh Badan 
Pengawas Desa (BPD) sebagai pengelola atau managernya untuk pengawasan 
program pembangunan desa wisata, hal inipun terkait pula dengan pengawasan di 
bawah pembinaan dinas pariwisata daerah (Diparda) setempat. 

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembangunan  desa wisata, antara lain 
adalah : 
 
A.  PERENCANAAN, meliputi :  
1. Survey lapangan 
2. Penyusunan rencana tapak 
3. Penyusunan anggaran dan sumber anggaran 
4. Perencanaan SDM 
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B.  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, meliputi : 
1. Pembangunan prasarana 
2. Pelaksanaan pembangunan 
 
C.  PENGELOLAAN, meliputi : 
1. Recruiting Sumber Daya Manusia 
2. Pengorganisasian 
3. Promosi 
 
D.  EVALUASI 
1. Penelitian dan pengembangan 
2. Pelaporan. 
 
 
IV.  MANFAAT GANDA 
 

Pembangunan  desa wisata mempunyai manfaat ganda di bidang ekonomi, 
sosial, politik, dan lain-lain. Manfaat ganda dari pembangunan desa wisata, adalah: 
1. Ekonomi  :   
 Meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal. 
2. Sosial  :   
 Membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di   desa. 
3. Politik  : 
 * Internasional : Menjembatani perdamaian antar bangsa di dunia. 
 * Nasional : Memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi 
4. Pendidikan  :  

Memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik   cara hidup 
bersih dan sehat. 

5. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)  :  
 Meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan. 
6. Sosial budaya  :  

Menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang 
hampir punah untuk dilestarikan kembali. 

7.   Lingkungan  : 
Menggugah sadar lingkungan (Darling), yaitu menyadarkan masyarakat akan 
arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan 
manusia kini dan di masa datang. 

 
 
V.  LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN 
 

Untuk suksesnya pembangunan desa wisata, perlu ditempuh upaya-upaya, 
sebagai berikut  : 

 
1.  Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 
     Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan 
melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain 
sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. 
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Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam 
kegiatan manajerial.  Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang 
bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan 
pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani 
wisatawan.  Keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya diberikan 
kepada para petugas kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena 
penduduk desa umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani.    

Kepada mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah 
kegiatan usaha seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, 
budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya. 

 
2.  Kemitraan 

 
Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak 

pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina 
desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah.  Bidang-bidang usaha yang 
bisa dikerjasamakan, antara lain seperti : bidang akomodasi, perjalanan, promosi, 
pelatihan, dan lain-lain. 

 
3.  Kegiatan Pemerintahan di Desa  

      
Kegiatan dalam rangka desa wisata  yang dilakukan oleh pemerintah desa, 

antara lain seperti :  Rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara 
hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata. 

 
4.  Promosi 

      
Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu 

desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun 
elektronik untuk kegiatan hal tersebut. 

 
5.  Festival / Pertandingan 

       
Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa 

menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata 
tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan lain 
sebagainya. 

 
6.  Membina Organisasi Warga 

      
Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain.  Mereka akan 

pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan 
istilah “mudik”.  Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa 
wisata mereka.  Sebagai contoh di Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, 
Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat telah berkembang organisasi 
kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari dari satu keturunan 
yang hidup terpencar, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali 
persaudaraan diantara keturunan mereka.  Pada setiap hari raya Idul Fitri mereka 
berkumpul secara bergiliran saling ketemu sambil mengenalkan anak cucu mereka, 
kemudian mereka membentuk suatu organisasi.   Badan organisasi dinamakan 
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koperasi keluarga, mereka yang sukses membantu keluarga yang kurang mampu.  
Fenomena kemasyarakat semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk 
memajukan desa wisata. 
 
7.  Kerjasama dengan Universitas. 
 

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja 
Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, 
sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa 
wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang 
bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut. 
 

 

Gb.2. Kelapa dan ternak adalah hasil pertanian masyarakat desa yang menunjang 
perekonomiannya.  

 
 
VI.  FASILITAS DAN KEGIATAN 
 
     Untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di desa 
percontohan, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut  : 
1). Eco-lodge   : Renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi 

wisatawan, atau membangun guest house berupa, bamboo 
house, traditional house, log house,  dan lain sebagainya. 

2). Eco-recreation : Kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing 
ikan di kolam, jalan-jalan di desa (hiking), biking di desa 
dan lain sebagainya. 

3). Eco-education : Mendidik wisatawan  mengenai pendidikan lingkunagn dan 
memperkenalkan flora dan fauna yang ada di desa yang 
bersangkutan. 
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4). Eco-research  : Meneliti flora dan fauna yang ada di desa, dan mengem-
bangkan produk yang dihasilkan di desa, serta meneliti 
keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa 
tersebut, dan sebbagainya. 

5). Eco-energy   : Membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air 
untuk Eco-lodge. 

6). Eco-development : Menanam jenis-jenis pohon yang buahnya untuk makanan 
burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, dll, 
agar bertambah populasinya. 

7). Eco-promotion : Promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan 
mengundang wartawan untuk meliput mempromosikan 
kegiatan desa wisata. 

 
 
VII.  PEMBIAYAAN 
 
     Dalam pembangunan desa wisata ini pemerintah daerah (desa atau kabupaten) 
bertindak sebagai fasilitator membangun fasilitas umum, seperti jalan, terminal 
kendaraan, gedung serbaguna di desa, gedung peribadatan, rumah sakit, gedung 
sekolahan, alat komunikasi, dan promosi.   

Penyelenggaraan usaha kepariwisataan beserta fasilitasnya diserahkan kepada 
swasta, koperasi dan perorangan.  Dengan demikian pembiayaan pembangunan 
fasilitas umum diusahakan dari APBD kabupaten setempat atau mencari bantuan 
pemerintah  pusat dan bantuan hibah dari luar negeri. 
 
 
VIII.  PEMBAHASAN 
 

Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah telah disyahkan pemerintah dengan 
persetujuan DPR RI, pada tanggal 4 Mei 1999, dan mulai akan diberlakukan secara 
efektif pada tahun 2001.  Untuk merealisasikan Undang-Undang Otonomi Daerah 
tersebut, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan buku pedoman tentang 
Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai 
pegangan bagi aparat pemerintah di daerah.  Menurut pedoman tersebut, pada 
pokoknya pemberdayaan masyarakat mempunyai dua makna pokok, yaitu  : 

1). Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan 
program pembangunan. 

2). Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara 
proporsional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan.  Dari penjelasan 
tersebut, jelas masyarakat diberi kesempatan penuh dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan.  Disitu ditegaskan bahwa tugas birokrasi di daerah 
hanyalah sebagai fasilitator (pelayanan).  Kreativitas masyarakat dipacu dan 
didorong berkembang.  Kemudian Departemen Pariwisata dalam kiprah mem-
berdayakan masyarakat desa telah menyusun program pembangunan desa.  
Dihubungkan dengan pedoman Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan 
Pemberdayaan Masyarakat desa tersebut diatas, pembangunan desa wisata ini 
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nampaknya sangat relevan dengan pedoman tersebut.  Dengan demikian 
pembangunan desa wisata ini dapat dikatakan merupakan tindak lanjut dari 
pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. 

 
 
IX.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Pembangunan desa wisata berguna untuk menganekaragamkan kegiatan di desa, 

sehingga membuka peluang lapangan kerja dan lapangan berusaha yang luas 
bagi penduduk desa.  Oleh karena itu, mendukung pemerataan pembangunan 
dan mendukung paradigma pembangunan yang berpihak kepada rakyat. 

2. Pembangunan desa wisata menambah Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). 
3. Menjembatani perdamaian antar bangsa di dunia. 
4. Desa tersebut mempunyai atraksi wisata menarik. 
5. Membangun rasa bangga penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, 

sehingga mengurangi urbanisasi. 
6. Menggali dan mengembangkan  potensi desa 
7. Untuk suksesnya pembangunan desa wisata, perlu pembangunan SDM dan 

pembangunan desa wisata percontohan. 
8. Pembangunan desa wisata supaya masuk GBHN, mendapat dukungan dari DPR 

dan disosialisasikan lewat Gerakan Wisata Masuk Desa (GERWIDA). 
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