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 ABSTRACT 

 

Tourism is a travel activity carried out by a person or group for the purpose of 

recreation or entertainment, education and preparation for such travel activities for a 

certain period of time. Tourism is the temporary and short-term movement of people 

to destinations outside the places where they usually live and work and also their 

activities during their stay at a destination. Village tourism is one of the tourism 

activities that offers an overall atmosphere that highlights the authenticity of the 

village such as beautiful village natural scenery, culinary delights, souvenirs, 

homestays and so on. The purpose of this study is to introduce the concept and 

application of participatory community empowerment methods using the PRA 

(participatory rural appraisal) model. This study uses a qualitative method, and the 

approaches used are PRA (participatory rural appraisal) and CBT (Community based 

tourism). 

The establishment of a Tourism Village in Rengaspendawa Village driven by 

Bumdes is a formation based on the framework of developing and/or managing 

cultural, natural and religious resources as well as tourism, for that the basis is based 

on community or community empowerment. who play a role both as subject and 

object. The community is a tourism activity actor who has hereditary experience in 

terms of managing natural resources, culture, local wisdom and economic activities 

so that they have a strong commitment to managing sustainably because it involves 

the interests of local people's lives. 

 

Keyword : Tourism, Tourism, Village Tourism, Participatory Rural Appraisal and 

Community based tourism (1992-2014) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok 

dengan tujuan rekreasi atau hiburan, edukasi serta memiliki persiapan tentang 

kegiatan perjalanan tersebut dengan jangka waktu terntentu. Secara etimologi wisata 

berarti perjalanan atau berpergian. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 wisata 

merupakan berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah. 

Keberadaan wisata di Indonesia sangat beragam dan jumlahnya banyak, mulai 

dari wisata alami maupun wisata buatan. Wisata buatan adalah suatu obyek wisata 

yang dibuat secara sengaja untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Dalam wisata 

buatan banyak faktor yang harus di pertimbangkan terutama dampak terhadap 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengrusakan pada lingkungan dengan konsep 

ramah lingkungan yang menjaga lingkungan hijau dan berkelanjutan serta perlu 

sentuhan entrepreneur yang penuh inovasi dan kreasi sehingga dapat menarik minat 

kunjungan ke tujuan wisata. Sedang wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan 

memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik itu alami maupun budidaya. 

Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki keunikan dan sesuatu yang bisa 

dijadikan obyek wisata. setiap desa dapat dijadikan desa wisata, karena sekurangnya 

diperlukan 3 komponen untuk membangunnya. Komponen pertama adalah melihat 

potensi wisata yang tersedia. Perangkat desa harus memiliki basis data yang jelas 
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mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu 

pengembangan destinasi wisata nantinya. Komponen kedua, adalah melihat minat 

dan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata setempat. Desa 

wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh desa itu sendiri, kebutuhan akan 

organisasi yang khusus mengurusi desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta 

melibatkan pihak yang menentukan arah desa wisata. Komponen ketiga, adalah 

konsep desa wisata yang harus unik.  

Dengan konsep atau ide desa wisata yang berbeda akan menjadi nilai jual 

yang menonjol di antara destinasi wisata di daerah lainnya. Pengembangan wisata 

pedesaan akan mendorong pelestarian alam (bentang alam, persawahan, sungai, 

danau) yang pada gilirannya akan berdampak mereduksi pemanasan global. Program 

desa wisata terus tumbuh sebagai pariwisata alternatif diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang  positif bagi pengembangan masyarakat.  Kementerian 

Pariwisata akan mengembangkan 244 desa wisata di seluruh Indonesia, dan 200 lebih 

desa wisata sudah persiapkan di seluruh Indonesia.  

Desa wisata sebenarnya suatu bentuk pariwisata minat khusus yang dikemas 

secara komprehensif sehingga wisatawan dapat berinteraksi secara lengkap dengan 

alam, masyarakat sekitar termasuk juga budaya dan tradisi lokal didalamnya. 

Wisatawan juga dapat melihat, membeli, merasakan dan belajar tentang nilai–nilai 

kearifan lokal yang masih sangat terasa denyutnya didalam kehidupan masyarakat 

diwilayah pedesaan seperti gotong royong, upacara ritual adat, kesenian tradisional, 

kerajinan lokal (Profil Desa Mas, 2011). 

Program pengembangan desa wisata bertujuan memotivasi masyarakat desa 

untuk mengelola secara kreatif potensi alam dan budaya yang terkait dengan 

pariwisata  sebagai sumber pendapatan utama, juga menyiapkan masyarakat lokal 

dalam menghadapi persaingan global. Apa saja yang bisa dijadikan wisata desa? 

Wisata agama, kebudayaan, kuliner lokal, tradisi desa, upacara tradisional atau 
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keagamaan dan lain sebagainya, misal kampung baduy, manusia rimba, upacara 

ngabel, desa Sade di Lombok.  

Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan luas 

wilayah ± 37.804,80 Ha/m² yang terdiri dari 350,00 Ha/m² luas tanah pemukiman, 

613,80 Ha/m² tanah persawahan, 28.417,00 Ha/m² kuburan, 734,00 Ha/m² 

perkantoran, dan 7.690,00 Ha/m² prasarana umum lainnya. Rengaspendawa yang 

terdiri dari 5 pedukuhan: 1. Rengaspendawa 2. Dukuh Rantam 3. Dukuh Cecek 4. 

Kedawon 5. Penjalin Banyu. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan 

buruh tani produk unggulan dalam bidang pertanian adalah bawang merah Bawang 

Merah Brebes terkenal karena varietas yang unggul yaitu bawang Bima Brebes yang 

berwarna merah menyala, rasa lebih pedas, dan lebih keras, turunannya adalah 

bawang goreng dengan berbagai rasa dan krispi. 

 

Gambar 1. Peta Desa Rengaspendawa, Larangan, Kab. Brebes 

Desa Rengaspendawa juga sudah memiliki BUMDes dalam pengelolaan unit 

Sampah dan pasar tradisional yang merupakan sumber pendapatan desa, disamping 

pendapatan dari tanah bengkok yang disewakan dan diusahakan oleh perangkat desa, 
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dan juga sebagai tempat pembuangan sampah. Semua pendapatan ini masuk ke dalam 

BUMDes. 

Community based tourism (CBT) merupakan sebuah pembangunan 

berkelanjutan dengan merangkul komunitas sebagai pelaku utama melalui 

pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Community 

Based Tourism, biasa juga disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Secara 

konseptual, prinsip dasar CBT adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku 

utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataa. 

Sehingga, manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan 

masyarakat. Konsep CBT digunakan oleh para perancang, pegiat pembangunan 

pariwisata, strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam pembangunan pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan 

sosial ekonomi komunitas dan meletakkan nilai lebih dalam pariwisata, khususnya 

kepada para wisatawan. 

Pemerintah Desa Rengaspendawa, dalam hal ini adalah Lurah 

Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes berniat akan 

memfungsikan tanah kas desa yang dulu dikenal sebagai tanah bengkok lebih 

produktif lagi dan bisa memberikan masukan kepada desa melalui BUMDes Pandawa 

Jaya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan Desa Rengaspendawa 

melakukan pembangunan desa wisata. 

2. Permasalahan 

Permaslahan ini muncul ada keinginan dari warga bahwa kurangnya ada 

sarana dan prasarana yang bisa dijadikan tempat untuk berkumpul dan berekreasi, 

karane di Kecamatan Larangan ini belum ada tempat untuk wisata dan bisa digunakan 

masyarakat untuk berwisata, kalaupun ada harus di ibu kota kabupaten dalam hal ini 

adalah kota Brebes atau Kota Tegal, kalaupun ada adalah sanga jauh dai Desa 

Rengaspendsawa ini dan Kecamatan Larangan. Disamping itu ada tanah desa yang 
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dulu di sewakan ke pabrik gula Jatibarang sekarang tidak digunakan lagi dan menjadi 

lahan yang tidak produktif. Untuk itu ada Bumdes yang berinisiatif untuk 

memanfaatkan lokasi ini. Rumusan Masalah  bagaimana penerapan prinsip 

Community Based Tourism (CBT) di Desa Rengaspendawa yang nantinya akan 

dijadikan sebagai desa wisata. 

Dasar dari tujuan ini adalah bahwa di Desa Rengaspendawa ada potensi yang 

disa dijadikan obyek wisata, yaitu yang berada di dekat tempat pembuangan sampah 

di bantaran kali Pemali, dengan pemandangan yang indah dan memiliki kedalam air 

atau yang disebut kedung lebih dari 10 meter. Hal kedua adalah bahwa di Kecamatan 

Larangan ini belum ada obyek wisata dan masyarakat kalau akan berwisata harus di 

Brebes kota atau ke Tegal, sehingga hal ini merupakan nilai keunggulannya. Dilihat 

dari tempatnya sangat strategis karena dekat dengan jalan desa yang menghubungkan 

antara jalan Ketanggungan-Slawi dan jalan raya Pejagan-Bumiayu.  

3. Tujuan Peneliitan 

Memperkenalkan konsep dan aplikasi metode pemberdayaan masyarakat 

secara partisipatoris dengan menggunakan model PRA (Participatory Rural 

Appraisal). 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari metode PRA dan CBT ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kesiapan yang dimiliki  oleh suatu wilayah dengan potensi yang ada 

2. meningkatkan pendapatan penduduk dan lapangan kerja 

3. meningkatkan perekonomian masyarakat 

4. Perlu ada kerjasama dan gotong royong untuk membangun wilayahnya 
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Bab 2. STUDI LITERATUR 

 

2.1. Pengertin Wisata Desa 

 Tujuan utama pembangunan desa wisata adalah membangun masyarakat di 

wilayah desa agar memiliki ketahanan kultural dan finansial yang memadai, dengan 

mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya, agama, alam, sejarah, 

belanja, produksi, hutan dan lain-lainnya yang dimiliki suatu daerah.  

Wisata desa, adalah kegiatan wisata yang diprakarsai oleh masyarakat yang 

bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang dimilik. Berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang–undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan Pasal 1 ayat 12 

pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya yang harus dilakukan untuk 

mengembangkan kemandirian masyarakat dan kesejahteraan dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran dan memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Program kerja desa wisata dikelola oleh kelompok sadar wisata yaitu sumber 

daya, pelestarian lingkungan, pelestarian seni, adat dan budaya dengan pemberdayaan 

masyarakat dengan menggunakan empat faktor yang merupakan syarat utama 

keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau pelaksana 

dan tata aliran kerja.  

Desa wisata yang dibangun adalah menggabungkan desa dengan pariwisata 

untuk membangun ekonomi kerakyatan dan meciptakan ketahanan nasional melalui 

desa yang mandiri. Proses perintisan desa wisata dengan melibatkan peran 
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masyarakat lokal pada sumberdaya, keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada 

komunitas tersebut. Komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan 

suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang berhubungan.  

Desa wisata ini adalah bagian dari asset desa, keberhasilan keberadaan desa 

wisata ini tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari masyarakat desa. 

Masyarakat ini berperan sebagai tuan rumah, pemilik, pengelola dan pelaku penting 

desa wisata, mulai dari perencanaan, pengorgansasian, pengarahan dan pengawasan 

serta implementasi. Model pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata ini pernah 

diwujudkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Pariwisata oleh Pemerintah Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu (2009-2014). 

2.2. Pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal) 

 PRA ini adalah suatu pendekatan untuk mengetahui kesiapan suatu daerah 

atau kesiapan suatu kegiatan dengan mengukur potensi, posisi, dan keunggulan yang 

dimiliki oleh suatu daerah untuk dikembangkan lebih baik lagi dengan mengajak 

seluruh stake holder dari masyarakat tersebut dalam proses pembangunan dan 

pengembangan wilayahnya,  

 Banyak kritikan dan banyak omongan dimasyarakat bahwa masyarakat hanya 

diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek, sehingga keberadaanya dianggap sebagai 

pelengkap bukan sebagai motor. Sehingga banyak masyarakat yang ogah dan 

sungkan untuk terlibat dalam pembangunan apapun, karena itu bukan tugas saya dan 

itu bukan tanggung jawab saya, Metode PRA merupakan perkembangan dari metode-

metode sebelumnya, seperti teknik Rapid Rural Appraisal (RRA) yang kurang dalam 

mengajak stakeholder untuk berpartisipasi dalam program atau kebijakan (Chambers, 

1992). 

 Pembangunan melalui partisipasi menuntut peran aktif dari masyarakat secara 

gotong royong dan musyawarah, dengan tujuan apa yang sedang direncanakan oleh 

semua pihak yang terlibat didalam dapat terlaksana dengan baik. Paradigma yang ada 
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adalaah bahwa pemberdayaan masyarakat adalah jargon, hanya teori tapi dalam 

prakteknya hanya sebagai pelengkap penderita. Tapi dengan berkembangnya waktu 

dan juga makin dibutuhkannya peran masyakarat secara luas, maka pemberdayaan 

masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang 

berpusat pada rakyat. 

Pelaksanaan PRA menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan 

kegiatan. Peningkatan kemandirian dan kekuatan internal masyarakat, Pendekatan ini 

juga bisa dilaksanakan dalam berbagai bidang dan kegiatan yang membutuhkan peran 

bersama dengan masyarakat. PRA adalah pendekatan atau metode yang 

memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan 

menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta 

membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996) 

2.3. Pendekatan CBT (Community Based Tourism) 

Community Based Tourism merupakan konsep pengembangan suatu destinasi 

wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, di mana masyarakat turut andil 

dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian pendapat. (Goodwin dan 

Santili, 2009). Suansri (2003), menyebutkan bahwa Community Based 

Tourism (CBT) adalah pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlajutan 

lingkungan, sosial, dan budaya. CBT juga merupakan alat bagi pembangunan 

pariwisata berkelanjutan. 

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada 3 (tiga) 

prinsip, yaitu : 

1. Layak secara ekonomi, prinsip pembangunan harus memberikan nilai manfaat 

ekonomi yang berarti bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan 

kesejahteraan masyarakat lokal. 

2. Berwawasan lingkungan. Menekankan proses pembangunan yang tanggap 

dan memperhatikan upaya-upaya pelestarian lingkungan, baik alam maupun 
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budaya. Pembangunan pariwisata juga harus seminimal mungkin menekan 

dampak negatif yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu 

keseimbangan ekologi. 

3. Dapat diterima secara sosial. Menekankan bahwa proses pembangunan 

pariwisata harus dapat diterima secara sosial, di mana upaya-upaya 

pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan nilai-nilai/norma-norma 

yang ada di lingkungan masyarakat. 

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara aktraksi, akomodasi, dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu, 1993:2). 

Inskeep (1991) menjelaskan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, di 

mana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan 

tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan 

lingkungan setempat. 

Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses 

yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara 

lebih spesifik, pengembangan desa wisata dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk 

melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

(baik domestik maupun mancanegara). 

2.4. Tahapan Perintisan Desa Wisata 

Pendekatan dalam pengembangan desa wisata yang ideal digunakan adalah 

pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), pariwisata berbasis ekowisata 

(ecotourism), dan pariwisata berbasis komunitas (community based). 

Tahapan merintis desa wisata 

1. Komitmen bersama 
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Pembangunan dan pengembangan desa wisata haruslah berangkat dari keinginan 

masyarakat luas, baik itu pemerintah desa maupun komunitas masyarakat untuk 

bersama-sama mengembangkan serta memajukan desa supaya lebih mandiri. 

2. Memetakan potensi dan permasalahan wilayah melalui proses partisipasi 

Setiap desa memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Proses memetakan 

potensi wilayah dilakukan melalui rembug warga/musyawarah seluruh komponen 

desa dari berbagai kalangan, baik itu perangkat desa, kelompok perempuan, 

kelompok pemuda, maupun kelompok lainnya. Potensi yang harus dipetakan 

mencakup aspek budaya, sejarah, dan alam. Budaya dan sejarah yang dimaksud 

bukan hanya yang dapat dilihat saja, melainkan juga yang sifatnya tradisi, legenda, 

dongeng, cerita, filosofi, kuliner khas, maupun lainnya.  Terdapat beberapa 

kelompok potensi yang dapat dipetakan,  di antaranya adalah; apa yang bisa dilihat 

(something to see), apa yang bisa dilakukan (something to do), apa yang bisa 

dimakan (something to eat), dan apa yang bisa dibeli (something to buy). 

Selanjutnya adalah proses identifikasi permasalahan yang dapat menjadi 

penghambat dalam pengembangan potensi wisata, dikenal dengan analisis TOWS 

(Threat, Opportunity, Weakness, Strength). Hal ini perlu dilakukan untuk 

menggali permasalahan yang akan dan sedang dihadapi kelompok masyarakat 

dalam pengembangan desa wisata. Dalam merencanakan pengembangan desa 

wisata dibutuhkan identifikasi dari dampak kegiatan wisata, baik yang bersifat 

positif maupun negatif.  

3. Membentuk kelembagaan atau POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 

Proses pembentukan kelembagaan atau yang dikenal dengan POKDARWIS 

(Kelompok Sadar Wisata) ini haruslah didasari oleh proses rembug warga yang 

mempertimbangkan aspek kepemimpinan. Fungsi lembaga ini adalah sebagai 

penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, 

ramah, dan kenangan) di kawasan desa wisata. POKDARWIS juga berfungsi 

sebagai mitra pemerintah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar 

wisata di daerahnya. Lembaga yang telah dibentuk harus melaporkan progres 
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kerja, monitoring dan evaluasi, termasuk juga melaporkan keuangan secara 

akuntanbel melalui musyawarah rutin agar tidak terjadi konflik sosial 

antaranggota. 

4.  Menyusun Visi, Misi, Rencana Kerja, dan Regulasi 

Dalam penulisan visi, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan : a). 

Mewakili aspirasi masyarakat; b). Dapat dicapai dan realistis; c). Fokus pada 

jangka menengah dan panjang; d). Dibuat berdasarkan kekuatan desa wisata saat 

ini dan diterjemahkan menjadi peluang untuk terus tumbuh. Rencana kerja harus 

disesuaikan dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang 

meliputi; lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Penyusunan regulasi ditujukan 

untuk melindungi seluruh potensi, baik sumber daya alam, budaya, buatan, 

maupun manusia. Regulasi yang sudah dibentuk juga dapat menjadi pedoman 

masyarakat dalam menjalankan roda organisasi di desa wisata. 

5. Melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas SDM desa wisata 

Libatkan profesional atau konsultan pariwisata untuk menyusun masterplan, 

memberikan pelatihan, maupun melakukan pendampingan.  Proses konsultasi 

dapat dilakukan dengan melakukan studi banding ke desa wisata yang sudah 

berhasil.  

 

 

6. Menata wajah desa dengan penyediaan fasilitas umum (akomodasi) 

Proses penyediaan fasilitas umum dapat dikerjakan dengan mempertimbangkan 

skala prioritas. Penyediaan fasilitas umum haruslah disesuaikan dengan 

kemampuan finansial desa wisata dan masyarakat yang akan mengelolanya. 

Pengembangan desa wisata sebaiknya memenuhi prinsip-prinsip perencanaan 

sebagai berikut; a) memperhatikan karakteristik lingkungan setempat, b) menekan 

sekecil mungkin dampak negatif pengembangan kepariwisataan, c) materi yang 

digunakan sesuai dengan lingkungan setempat, yaitu dengan menggunakan bahan-

https://insanwisata.com/
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bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, d) memperhitungkan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan, sebab desa wisata bukanlah mass tourism, 

dan e) melibatkan masyarakat desa dengan menjadikan mereka sebagai pelaku 

kegiatan kepariwisataan, yaitu menjadi pemilik langsung/tidak langsung dan 

kepemilikan atas tanah tidak dialihkan. 

7. Menentukan keunikan dan branding (identitas) desa wisata 

Desa wisata dilihat sebagai salah satu alat untuk mendapatkan keuntungan secara 

ekonomi, juga meningkatkan pendapatan desa. Untuk itu, setiap desa wisata harus 

memiliki USP atau Unique Selling Point/Proposition. Adapun 

definisi branding pada konteks ini adalah bagaimana desa wisata dapat 

mengelola image dan reputasi dengan cara memenuhi janji-janji (trust) 

kepada wisatawan. Dengan begitu, branding bukan hanya sekadar logo, 

slogan, maupun tagline. Namun, menyangkut janji dari desa wisata yang harus 

ditepati. Pada akhirnya, branding yang telah ditentukan akan 

menjadi image maupun reputasi yang akan selalu diingat dan dikenang oleh 

konsumen/wisatawan. 

Sedangkan USP merupakan faktor pembeda pada suatu produk/layanan yang tidak 

dimiliki oleh pesaing/kompetitor. USP juga akan menjadi penentu yang akan 

membuat produk/layanan di desa wisata lebih spesial di mata wisatawan. 

Langkah dalam menentukan USP di desa wisata salah satunya dapat melalui 

rumusan ALUI (Asli, Langka, Unik, dan Indah). Dalam hal ini, tentukan produk 

atau brand yang berharga untuk wisatawan. Produk atau brand yang dipilih tidak 

hanya berbeda, tetapi juga harus bernilai di mata wisatawan. Produk juga harus 

langka di antara destinasi wisata pesaing saat ini. Selain itu, produk 

atau brand harus unik dan langka. Artinya, produk desa wisata yang kita 

rencanakan tidak mudah ditiru, diduplikasi, maupun diimitasi oleh pesaing baru. 

8. Menyusun paket wisata 

Menyusun paket wisata.adalah rencana kegiatan wisata yang telah disusun secara 

tetap dengan harga tertentu yang mencakup atraksi maupun akomodasi/fasilitas 

https://eticon.co.id/pentingnya-destination-branding-untuk-pariwisata/
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penunjang. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan :. jumlah peserta, 

jumlah pemandu/sumber daya manusia desa wisata yang tersedia, kemampuan 

desa wisata (lingkungan) untuk menampung wisatawan, durasi kegiatan, dan jarak 

perjalanan. 

9.  Melakukan pemasaran dan menjalin kemitraan 

Dengan membangun saluran pemasaran atau channel agar produk dan jasa yang 

ditawarkan desa wisata dapat sampai ke calon wisatawan. Saluran pemasaran 

dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Saluran 

pemasaran langsung dapat dilakukan dengan mendatangkan wisatawan tanpa 

melalui perantara, dengan pengiriman proposal ke instansi, menyebar brosur paket 

harga desa wisata, dan lainnya. Sementara saluran pemasaran tidak langsung dapat 

dilakukan dengan cara melibatkan perantara untuk mendatangkan wisatawan, 

dengan melakukan kerja sama dengan biro perjalanan wisata/travel agent, 

pramuwisata (guide), antar desa wisata, ASITA, PHRI, atau lainnya. 

Dalam merintis dan mengembangkan desa wisata, diperlukan sinergi dengan 

lembaga lain yang kemudian dikenal dengan unsur pentahelix. Pertama, adalah 

dengan pemerintah yang terkait kebijakan-kebijakan yang mendukung pariwisata. 

Kedua, akademisi yang dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Ketiga, adalah industri/swasta, yang dapat dilibatkan dalam kerja 

sama penjualan, akses dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan), maupun 

kegiatan lainnya. Keempat, adalah media yang berperan dalam membentuk opini 

publik yang positif dan penyeberan informasi. Dan kelima, adalah komunitas yang 

berperan untuk mewujudkan Sapta Pesona. 

10. Evaluasi dan inovasi untuk keberlanjutan desa wisata 

Dibutuhkan proses kerja yang panjang dalam mengembangkan desa wisata, 

dibutuhkan komitmen yang tinggi dari masyarakat.  

Pentingnya peran komunitas lokal di garis bawahi oleh Wearing (2001) yang 

menegaskan bahwa sukses atau keberasilan jangka panjang kegiatan (industri) budaya 
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dan pariwisata akan sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari 

komunitas lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya perlu didasarkan pada 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya 

dan tradisi lokal. 

2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan 

merata pada penduduk lokal. 

3. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan 

daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna. 

4. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif. 

5. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi 

budaya dengan dampak seminimal mungkin. 

2.5. Komponen Pariwisata 

Menurut Corte, Piras, dan Zamparelli (2010) dan juga menurut Cooper dan 

Hall (2008),  bahwa dalam suatu sistem kepariwisataan terdapat enam (6) komponen 

utama atau yang dikenal dengan Six A’s yaitu: 1. Accessibility atau aksesibilitas 2. 

Attraction atau atraksi wisata 3. Accomodation atau akomodasi 4. Amenities atau 

fasilitas yang tersedia di destinasi wisata 5. Activity atau aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh wisatawan di destinasi wisata, serta 6. Ancillary, yaitu layanan 

tambahan yang meliputi ketersediaan tour agent atau operator maupun kelompok 

usaha lokal yang mendukung kegiatan pariwisata.  

Menurut Muallisin (2007), prinsip-prinsip yang digunakan sebagai tools of 

community development antara lain adalah: 1). Mengakui, mendukung, dan 

mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat. 2). Melibatkan anggota 

masyarakat sejak awal dalam setiap aspek. 3). Mempromosikan kebanggaan 

masyarakat. 4). Meningkatkan kualitas hidup. 5). Menjamin keberlanjutan 

lingkungan. 6). Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik. 7). Membantu 
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mengembangkan crosscultural learning. 8). Menghormati perbedaan-perbedaan 

kultural. 9). Mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat. 

Kriteria agar daya tarik wisata dapat menarik wisatawan untuk 

mengunjunginya, maka harus memenuhi enam syarat yaitu: a). something to see 

maksudnya, daya tarik wisata tersebut harus memiliki daya tarik khusus yang bisa 

dilihat oleh wisatawan. b). something to do maksudnya daya tarik wisata harus 

disediakan beberapa fasilitas rekreasi atau amusements dan tempat atau wahana yang 

bisa digunakan oleh wisatawan untuk beraktivitas. c). something to buy maksudnya 

daya tarik wisata tersebut harus tersedia barang-barang cinderamata (souvenir) seperti 

halnya kerajinan masyarakat setempat yang bisa dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh. 

d). something to arrived maksudnya adalah bagaimana wisatawan dapat mencapai 

suatu daya tarik wisata tersebut yang di dalamnya termasuk aksesibilitas, transportasi 

dan estimasi waktu tiba di lokasi daya tarik wisata tersebut. e). something to stay 

maksudnya adalah bagaimana wisatawan akan tinggal selama melakukan kunjungan 

ke daya tarik wisata tersebut. f). something to learn maksudnya adalah ada sesuatu 

pengalaman baru yang diperoleh wisatawan ketika berkunjung sehingga menambah 

wawasan pengetahuan wisatawan. 

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Bab III pasal 5adalah : 

1.  Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari 

konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang 

Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara 

manusia dan lingkungan. 

2.    Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. 

3.    Member manfaat untuk kesejateraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan 

proposionalitas. 

4.  Memelihara kelesatarian alam dan lingkungan hidup. 

5.    Memberdayakan masyarakat setempat. 
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6.    Menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah dan 

daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, 

serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. 

7.   Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam 

bidang kepariwisataan ; dan 

8.   Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Bab 3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perolehan data primer 

dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan seperti Kepala Desa, Ketua dan Anggota BUMDes, para 

tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. Data sekunder 

diperoleh dengan telaah dokumen seperti informasi tulisan dalam penelitian, kajian, 

maupun laporan yang didapatkan dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah. 

Berbagai instansi tersebut antara lain Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata serta 

BUMDes. Penentuan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis 

realitas kritis, serta dikonstruksi secara lokal dan spesifik (Denzin dan Lincoln 

2009:135, Moleong 2005). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Rengaspendawa, 

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini 

adalah karena Desa serta BUMDes ingin memaksimalkan tanah bengkok ini secara 

maksimal, karena tanah bengkok ini sebelumnya disewakan ke pihak PG Jatibarang 

untuk ditanami tebu, tapi karena PG Jatibarang ini berhenti beroperasi maka hanya 

ditanami tanaman gulma dan tanaman non produktif lainnya, disamping itu di 

Kecamatan Larangan belum ada lokasi wisata dan ditempat tanah bengkok ini ada 

potensi untuk dikembangkan wisata alam, wisata tani, wisata sungai, dan wisata 

pendidikan khususnya dibidang pertanian. Unit analisis penelitian ini adalah individu 

dan institusi. Individu sebagai sasaran penelitian yaitu stakeholder yang terkait 

dengan pengembangan dan pelaksanaan community based tourism (CBT) seperti 

Kepala Desa, pejabat/staf di SKPD terkait, sedangkan sasaran berupa Institusi yaitu 

berkaitan dengan regulasi/kebijakan/program kerja terkait dengan pengembangan dan 

pelaksanaan community based tourism (CBT).  
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Bab 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Desa Rengaspendawa 

Desa Rengaspendawa merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 

37.804,80 Ha/M2 yang terdiri dari 350,00 Ha/M2 luas tanah pemukiman, 613,80 

Ha/M2 tanah persawahan, 28.417,00 Ha/M2 tanah kuburan, 734,00 Ha/M2 

Perkantoran, dan 7.690,00 Ha/M2 luas prasarana umum lainnya dengan batas-batas 

antara lain:  

 Sebelah Utara : Desa Tegal Gandu/ Kec. Wanasari.  

 Sebelah Timur : Sungai Pemali/ Kec. Songgom.  

 Sebelah Selatan : Desa Kedungbokor/ Kec. Larangan. 

 Sebelah Barat : Desa Sitanggal/ Kec. Larangan. 

Desa Rengaspendawa telah memiliki BUMDes dengan nama  Pandawa Jaya, 

hingga saat ini telah mempunyai beberapa unit usaha antara lain : pasar, rumah 

pangan, jaringan informasi, jasa pelayanan, sampah, dan eduargrowisata yang 

sementara ini bergerak dalam pembibitan tanaman bibit klengkeng dan jambu madu 

dehli. Pada tahun 2021 berdasarkan anggaran APBDes awal jumlah pendapatan Rp. 

4.956.286.000,00 naik sebesar 20,48 persen dibanding tahun sebelumnya; jumlah 

pembelanjaan Rp.4.877.758.000,00 naik sebesar 17,40 persen dari tahun sebelumnya 

dan jumlah pembiayaan Rp. 165.555.101,00 naik sebesar 106,61 persen 

(https://www.facebook.com/pg/pemdesrengaspendawa/posts/). 

4.2. Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) 

 Bagaimana memotret keadaan suatu wilayah yang akan menjadi bahan kajian 

sebelum membahas inti masalah tentang pembangunan pariwisata berbasis pada 

komunitas masyarakat sekitar adalah dengan mengkaji keadaan desa secara 

keseluruhan. Untuk membahas ini adalah dengan melakukan pendekatan 

https://www.facebook.com/pg/pemdesrengaspendawa/posts/
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Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu metode atau cara yang digunakan dalam 

melakukan pengkajian/penilaian/penelitian untuk memahami keadaa atau kondisi 

desa/wilayah/lokalitas tertentu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dimana 

prinsip PRA ini adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), dimana mengutamakan 

masyarakat yang terabaikan agar memperoleh kesempatan untuk memiliki peran 

dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. Untuk itulah 

maka keberadaan BUMDes ini adalah salah satu bentuk keberpihakan dari tokoh-

tokoh masyarakat yang terwakili. Keberadaan desa wisata ini juga berupaya agar 

potensi-potensi warga masyarakat bisa tersalurkan, baik produksi, ketrampilan, 

produk, jasa dan lainnya. Dengan memajukan potensi yang ada baik dibidang 

pertaniah, peternakan, perikanan serta produk-produk unggulan Desa 

Rengaspendawa dengan harapan bisa menjadi kebanggaan masyarakat desa 

Rengaspendawa. Potensi yang dimiliki oleh Desa Rengaspendawa ini adalah 

dibidang pertanian, khususnya tanaman bawang merah dan produk keturunannya 

berupa bawang goreng yang terdiri dari beberapa rasa yang diproduksi oleh 

masyarakat, dari sisa bawang yang kecil-kecil yang tidak bisa laku di jual di 

pasar. Disamping itu juga adanya tanah bengkok milik desa yang dulunya 

disewakan ke pabri tebu, karena sudah tutup maka kemanfaatannya belum 

optimal, sehingga bisa dijadikan sebagai balai pertanian dan wisata pertanian, 

yang mana pengunjung nantinya bisa diajak bagaimana bertani secara umum dan 

khususnya bertani bawang merah, cabe, kacang tanah, jagung dan sebagainya, 

selain itu juga didekat tanah bengkok ada sungau pemali yang keberadaanya bisa 

dimanfaatkan untuk wisata dengan pemandangan yang indah. 

2. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat, bermuatan peningkatan 

kemampuan masyarakat, kemampuan dalam proses pengkajian keadaan, 

pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, sampai pada pemberian 

penilaian dan koreksi kepada kegiatan yang berlangsung. Hal ini telah dilakukan 

dengan perencanaan pengefektivan  tanah desa yang berupa bengkok ini untuk 

http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/organisasi-petani-pemakai-air.html
http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/06/pendampingan-dalam-pemberdayaan.html
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lebih produktif dan labih bermanfaat bagi masyarakat, apalagi setelah lepas dari 

kegiatan tanaman tebu yang selama ini dilakukan dan  sekarang hanya ditanami 

tanaman gulma yang hasilnya masih dalam tahap penjajagan. Selama ini 

penguatan yang ada belum dilakukan secara optimal, maka dengan keberadaan 

desa wisata ini maka prinsip pemberdayaan ini bisa lebih optimal dengan 

menonjolkan potensi keunggulan terutama dibidang pertanian yang selama ini 

hanya mengunggulkan dari produksi bawang merah, cabe, dan palawija. 

Sedangkan dari sector perternakan dan perikanan belum didorong menjadi 

produk pendamping yang nantinya bisa menjadi produk utama. Hal ini didukung 

dengan keberadaan Bumdes yang dimiliki pemerintah desa, 

3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator, dimana 

PRA menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan. Orang 

luar juga harus menyadari peranannya sebagai fasilitator. Fasilitator perlu 

memiliki sikap rendah hati serta kesediannya belajar dari masyarakat dan 

menempatkannya sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan 

masyarakat itu. Pada tahap awal peranan orang luar lebih besar, namun seiring 

dengan berjalannya waktu diusahakan peran itu bisa berkurang dengan 

mengalihkan prakarsa kegiatan PRA para masyarakat itu sendiri. Wisata desa 

yang akan dikembangkan perlu ada dukungan dari masyarakat desa 

Rengaspendawa itu sendiri dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan. 

Masyarakat sangat mendukung keberadaan wisata desa ini, karena bisa 

memberikan peluang lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan pemanfaatan lahan 

yang sementara ini belum berfungsi secara optimal. Masyarakat sangat 

mendukung rencana dari pembangunan desa wisata ini, karena bisa 

memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dibidang pertanian, 

perikanan, peternakan dan perkebunan. Karena potensi ini ada tapi belum 

dimanfaatkan secara penuh dan baik. 

4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan, bahwa pengalaman dan 

pengetahuan masyarakat serta pengetahuan orang luar saling melengkapi dan 
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sama bernilainya, dan bahwa proses PRA merupakan ajang komunikasi antara 

kedua sistem pengetahuan itu agar melahirkan sesuatu yang lebih baik. Wisata 

desa yang digagas ini termasuk hal yang baru bagi masyarakat dan pengelola, 

maka disini ada prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan yang timbul 

dari keberadaan desa wisata ini, karena banyak sekali ide dan banyak sekali 

kegiatan, tapi tidak semuanya akan diwujudkan semuanya karena harus melihat 

sarana dan prasarana wisata yang ada. Keberadaan desa wisata ini adalah sesuatu 

hal yang baru sehingga masyarakat dan pihak pemerintah salah bahu membahu 

dan belajar untuk mengembangkan potensi tersembunyi ini. Prinsip ini bisa 

berjalan kalau ada keselarasan antara pemerintah khususnya Bumdes dengan 

kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda untuk 

mewujudkan ini menjadi suatu keniscayaan. 

5. Prinsip Santai dan informal, diselenggarakan dalam suasana yang bersifat luwes, 

terbuka, tidak memaksa dan informal, sehingga ini akan menimbulkan hubungan 

akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat, 

bukan sebagai tamu asing yang oleh masyarakat harus disambut secara resmi. 

Keberadaan desa wisata yang digagas di Desa Rengaspendawa ini terbilang baru 

dan masih terus diperkembangkan, walaupun ini serius tapi tetap dijalankan dan 

digagas secara santai dan informal sambil mencari ide dan bentuk yang pas untuk 

dikembangkan sebagai obyek wisata di Desa Rengas pendawa ini. 

6. Prinsip Triangulasi, adalah usaha mengumpulkan dan menganalisis data atau 

informasi secara sistematis bersama masyarakat. Untuk mendapatkan informasi 

yang kedalamnnya bisa diandalkan dapat menggunakan Triangulasi yang 

merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (check and recheck) 

informasi. Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim 

(keragaman disiplin ilmu atau pengalaman), penganekaragaman sumber 

informasi (keragaman latar belakang golongan masyarakat, keragaman tempat, 

jenis kelamin) dan keragaman teknik. Prinsip triangulasi ini adalah memotret 

keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Dengan potret gambaran 
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ini maka langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan-perencanaan yang 

akan dilakukan dalam menyiapkan suatu daerah atau tempat sebagai suatu yang 

akan digarap, dalam hal ini adalah pembentukan desa wisata. 

7. Prinsip mengoptimalkan hasil atau memperoleh hasil informasi yang tepat guna. 

Ini adalah suatu informasi yang penting dalam menunjang pembentukan desa 

wisata ini, terkait dengan potensi yang dimiliki dengaan melihat melalui 

pendekatan SWOT. 

8. Prinsip orientasi praktis, yaitu pengembangan kegiatan, karena dibutuhkan 

informasi yang sesuai dan memadai, agar program yang dikembangkan bisa 

memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Setelah analisis 

SWOT diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan persiapan-persiapan 

yang diperlukan dalam pembentukan desa wisata ini dengan berpijak pada 

keunggulan dan potensi yang dimiliki. 

9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu, adalah suatu proses ke depan dan 

langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan pada skala prioritas, dalam hal ini 

adalah tentang kesiapan lahan yang ada dan pendukungnya. Bahwa lahan yang 

ada sudah dipersiapkan kurang lebih ada 12 hektar yang merupakan tanah desa 

berupa bengkok yang saat ini tidak disewa lagi oleh Pabrik Gula Jatibarang 

karena proses produksinya sudah berhenti, dan hanya ditanami seperti papaya, 

pisang dan sejenis singkong, yang tentunya hasilnya tidak maksimal. Rencana 

yang akan dilakukan adalah memanfaatkan potensi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta perkebunan, UMKM pengolaha bawang merah, pembakaran 

sampah menjadi bahan penolong lainnya, sepereti pupuk dan lain sebagainya, 

wisata aliran sungai dan atraksi lainnya. 

10. Prinsip belajar dari kesalahan, dengan belajar dari kekurangan-kekurangan atau 

kesalahan yang terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. 

Kekurangan dan kesalahan akan selalu ada, tapi dengan dimotori oleh Bumdes  

diharapkan kebuntuan ini bisa diatasi, tetap akan melakukan anjang sana dan 
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proses belajar dari desa wisata yang sudah ada dan mendatangkan pihak-pihak 

yang ingin mengembangkan desa wisata ini. 

11. Prinsip terbuka, teknik ini senantiasa bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan 

dan kebutuhan setempat. Sumbangan dari mereka yang menerapkan dan 

menjalankannya di lapangan untuk memperbaiki konsep, pemikiran maupun 

merancang teknik baru yang akan sangat berguna dalam mengembangkan 

metode ini. Keterbukaan selalu menjadi hal yang utama, karena pembentukan 

desa wisata ini perlu ada masukan dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat 

yang ada, sehingga diharapkan kajian ini mendapatkan respon dan dukungan dari 

seluruh pihak yang ada baik perangkat pemerintahan, masyarakat dan tokok-

tokoh masyarakat dan pemuda yang ada. 

 Pembentukan desa wisata ini adalah salah satu bentuk pembangunan yang 

berkelanjutan, karena ini akan berjalan terus dari waktu ke waktu, dengan 

berpedoman pada prinsip : 

1. Layak secara Ekonomi (Economically Feasible), dilaksanakan secara efisien 

dan bia memberikan nilai tambah bagi pembangunan desa dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa Rengaspendawa. 

2. Berwawasan lingkungan (Environmentally Feasible), tetap memperhatikan 

dan menjaga kelestarian baik alam maupun budaya serta norma-norma, etika 

dan agama yang ada dimasyarakat dengan mencegah semaksimal mungkan 

dampak-dampak negative yang dapat mengganggu lingkungan saat ini dan 

tetap menjaga keseimbangan ekologi. 

3. Dapat diterima secara sosial (Socially Accepable). Keberadaan desa wisata ini 

bisa diterima oleh seluruh masyarakat desa baik secara budaya, agama, norma, 

etika dan sosial, sehingga dampak-dampak yang muncul tidak merusak 

tatanan yang sudah ada. 

4. Dapat diterapkan secara teknologi (Technologically Appropriate), dimana 

prinsip ini harus dilakukan secara efektif, efisien dan bisa memanfaatkan 
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sumberdaya dan potensi yang ada dimasyarakat dan bisa diterima oleh 

masyarakat selanjutnya dapat diadopsi oleh masyarakat juga, dengan orientasi 

pembangunan berkelanjutan. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala 

kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada 

teknologi tepat guna 

5. Keaslian (Authenticity). pengalaman yang otentik dari pariwisata ini didapat 

dari warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan secara turun menurun oleh 

suatu masyarakati, diantaranya menjaga tradisi kelokalan, sikap atau kegiatan 

sehari-hari, nilai-nilai budaya serta fitur alam yang unik dari suatu desa 

Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang 

tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin 

6. Konservasi dan daya dukung (Conservation dan Carrying Capacity), dengan 

menerapkan prinsip-prinsip pelestarian serta pemamfaatannya agar tidak 

melampaui daya dukung lingkungan. Pengelolaan Desa Wisata, upaya 

konservasi dilakukan dalam pengaturan pola kunjungan, zonasi kawasan serta 

penetapan daya dukung fisik (lingkungan) dan non fisik (budaya dan 

masyarakat) 

Sasaran utama pencapaian dari pembentukan desa wisata ini yang nantinya 

bisa dirasakan oleh warga Desa Rengaspendawa ini adalah:  

1. Kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya), diharapkan dapat tetap 

menjaga keutuhan sumberdaya alam, budaya, agama dan sosial  yang ada, dengan 

tetap memperhatikan daya dukung kawasan tersebut apakah masih mampu 

menerima/mentolerir pembangunan pariwisata, sebab keberadaan pariwisata ini 

pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga Desa 

Rengaspendawa ini yang selama ini hidup tentram dengan nilai-nilai yang ada dan 

sebagai petani. 

2. Kualitas hidup masyarakat (sosial ekonomi), dimana pembangunan pariwisata  ini 

diharapka mampu memberikan dampak positif (benefit) bagi sosial ekonomi 
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masyarakat, seperti menumbuhkan kesempatan kerja, perekonomian, kegiatan 

usaha, atau bahkan menjadikannya sebagai masyarakat yang mandiri secara 

ekonomi. 

3. Kualitas pengalaman berwisata (wisatawan), karena yang dijual adalah berupa 

produk jasa dan produk jadi lainnya, maka pembangunan pariwisata tetap harus 

peka terhadap tingkat kepuasan wisatawan., diharapkan perjalanan wisata ini bisa 

menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Kualitas produk wisata serta 

interpretasinya memiliki peranan sangat penting bagi kualitas pengalaman 

berwisata seseorang. 

4.3. Pendekatan Community By Tourist (CBT) 

Pembentukan Desa Wisata di Desa Rengaspendawa yang dimotori oleh 

Bumdes merupakan pembentukan berdasarkan pada kerangka pengembangan dan 

atau pengelolaan sumberdaya budaya, alam dan agama serta pariwisata, untuk itu 

landasannya berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat atau komunitas, yang 

dalam dunia pariwisata di sebut dengan pendekatan CBT (Community By Tourist), 

karena dalam pembentukan desa wisata ini berdasarkan pada sumberdaya dan 

keunikan komunitas yang ada di Desa Rengaspendawa ini, baik elemen fisik maupun 

non fisik yang berupa nilai-nilai, norma, etika, adat, tradisi dan agama) yang telah 

melekat di komunitas tersebut sebagai penggerak kegiatan budaya dan tradisi 

masyarakat. Dimana komunitas lokal ini hidup dan tumbuh berdampingan dengan 

suatu obyek wisata telah menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait 

mengkait dengan sumberdaya budaya dan pariwisata. 

Dalam pembentukan pariwisata yang berbasis pemberdayaan komunitas lokal, 

masyarakat menduduki sebagai pihak yang ikut berperan baik sebagai subyek mau 

obyek. Masyarakat menjadi pelaku kegiatan wisata yang memiliki pengalaman turun 

menurun dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, budaya, kearifak lokal serta 
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aktifitas ekonomi sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola secara 

berkelanjutan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat lokal.  

Community Tourism, merupakan suatu kegiatan pariwisata yang dilakukan 

oleh masyarakat lokal, dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan sampai evaluasi 

dan segala manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut sepenuhnya untuk 

masyarakat.  

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini bahwa masyarakat Desa 

Rengaspendawa telah siap untuk nmewujudkan pariwisata desa dengan menyajika 

keunggulan dan keunikan serta potensi yang ada, hal ini dimotori oleh Bumdes.  
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Bab 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pendekatan PRA adalah suatu bentuk pendekatan yang mengajak masyarakat untuk 

turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah kegiatan, 

khususnya adalah pariwisata sedangkan pendekatan CBT adalah sebuah 

pembangunan berkelanjutan dengan merangkul komunitas sebagai pelaku utama 

melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Sehingga 

kemanfaatan kepariwisataan sebesar- besarnya diperuntukkan masyarakat. 

Pembentukan Desa Wisata ini tidak akan terbentuk dan menjadi suatu kebanggaan 

bila tidak ada kerja sama dengan stake holder masyarakat desa baik yang 

berkecimpung langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan keunggulan dan 

kebanggaan yang ada di desa Rengaspendawa khususnya dan sekitaran desa 

Rengaspendawa pada umumnya. Desa Rengaspendawa adalah bagian dari kecamatan 

Larangan, dimana dalam kecamatan ini belum ada tempat wisata yang bisa dilnikmati 

oleh masyarakat pada umumnya dan kalaupun mau menikmati keluar dari wilayah ini 

yang tentunya pengeluaran biayanya lebih besar. Dengan pemanfaatan yang ada 

dilingkungan inilah merupakan sebuah kebanggaan yang tetap harus diperjuangkan. 

5.2. Saran-saran 

Pembentukan desa wisata ini tidak akan terbentuk bila seluruh stake holder yang ada 

di Desa Rengaspendawa ini tidak mau terjun dan membantuk pembentukan ini 

dengan menunjukkan keunggulan dan kebanggaan yang dimiliki oleh desa 

Rengaspendawa pada khususnya. Pembentukan dan pembangunan desa wisata ini  

tidak hanya pada awal saja tapi suatu bentuk ketersinambungan dengan 

pembangunan-pembangunan desa dan pembangunan karakter masyarakat dengan 

tetap menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada saat ini. 
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