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Mengapa Desa 
Wisata 
Berkelanjutan?

• Struktur kesempatan yang diberikan oleh UU Desa
• Pariwisata telah menjadi sektor prioritas pembangunan 

nasional dan pembangunan desa. Salah satu dari 7 (tujuh) 
agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 
adalah “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Mengurangi 
Ketimpangan Wilayah”.

• Pemerintah Sumba Barat Daya menyadari akan besarnya 
potensi-potensi wisata di desa yang kaya akan potensi alam 
dan budaya sehingga pariwisata menjadi sektor andalan 
pembangunan kabupaten ini. 

• Namun, pengembangan pariwisata untuk mengejar 
pertumbuhan ekonomi semata tidaklah tepat. Pengembangan 
pariwisata harus dilaksanakan dalam kerangka kerja 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

• Pemerintah Desa juga memandang bahwa menghidupkan 
pariwisata adalah salah satu cara meningkatkan Pendapatan 
Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 

• Sektor wisata menjadi sumber penghidupan baru masyarakat 
desa yang selama ini banyak mengandalkan basis ekonomi 
sektor primer. 

• Hadirnya wisata di desa telah membuat desa menjadi sumber 
penghidupan baru.



Potret Awal Pengelolaan 
Wisata Sumba Barat 
Daya



Sumba Barat Daya, Magnet Baru Pariwisata 
Kawasan Timur

• SBD memiliki potensi alam yang melimpah serta adat budaya yang masih terjaga menjadi 
aset yang potensial untuk dikelola, meski tantangannya masih besar, yaitu dukungan 
kebijakan dan tata kelola pariwisata di tingkat desa.

• Potensi Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten SBD cukup besar, yaitu wisata alam, 
wisata adat budaya, serta wisata sejarah. 

• Kabupaten ini juga memiliki 14 obyek wisata utama yang menjadi unggulan sebagaimana 
dirilis oleh Dinas Pariwisata Kabupaten SBD dalam peta wisata “Southwest Sumba The 
Miraculous Land pada tahun 2019 lalu. Peta wisata tersebut memuat empat kampung adat, 
yaitu Umbu Koba, Wee Lewo, Ratenggaro, dan Wainyapu.

• Kekayaan adat budaya dan sejarah sebagai warisan yang terjaga hingga kini juga 
merupakan potensi dan aset yang otentik bagi SBD. Komunitas adat Marapu, kampung 
adat dengan rumah adat uma kalada dan kubur batu, berbagai produk budaya yang 
berbentuk benda (tangible) lainnya dan tak benda (intangible) seperti aktivitas adat 
Marapu yaitu ritual Pasola,

• Wisata alam: pantai dengan pasir dan batu karang yang indah, hamparan sabana, dan 
salah satu favorit bagi wisatawan adalah Laguna Weekuri di Kodi Utara. Selain itu masih 
banyak destinasi wisata belum sepenuhnya tereksplorasi namun telah mendatangkan 
kunjungan wisatawan. 

• Potensi sektor pariwisata yang berkembang pesat tersebut sesungguhnya juga menjadi 
peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat SBD. Namun peningkatan potensi 
tersebut berbanding terbalik dengan gambaran kesejahteraan warga SBD. Sumba 
termasuk salah satu wilayah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi secara 
nasional maupun regional wilayah Propinsi NTT



Assessment Awal
• Bulan September 2018, IRE dengan dukungan WLF melakukan assesmen tentang

kesiapan kapasitas desa untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten
Sumba Barat Daya, yaitu di Kampung Adat Ratenggaro (KAR) yang terletak di Desa
Maliti Bondo Ate (MBA), Desa Pero Konda, dan Desa Kadi Roma.

• Hasil assesmen menunjukkan adanya kebutuhan untuk bagi pemerintah daerah,
pemerintah desa, serta warga lokal desa menyiapkan diri dalam merespon arus besar
wisatawan melalui pengelolaan potensi dan aset yang dimilikinya.

• Berdasarkan hasil assesmen tersebut, IRE menetapkan dua lokasi yang dipilih sebagai
pilot program pelembagaan wisata desa yaitu Desa Maliti Bondo Ate dimana Kampung
Adat Ratenggaro berada dan Desa Pero Konda.



Kampung Adat Ratenggaro (KAR)
Daya Tarik dan Potensi

• Merupakan salah satu destinasi favorit di Kabupaten Sumba Barat 
Daya karena memiliki situs batu kubur purba warisan dari jaman 
megalitikum yang berada di tengah kampung dikelilingi sekitar 16 
rumah adat uma kalada dengan ciri khas atap menjulang belasan 
meter menantang langit. 

• Keyakinan Marapu menjadi pelengkap nuansa kehidupan warga 
Ratenggaro. 

• Daya tarik kampung adat lainnya: cara mereka berpakaian dan 
beraktivitas sehari-hari, cerita sejarah kampung, ritual adat, dan 
warisan tradisi lisan berupa folklore yang unik di Ratenggaro. 

• Kekayaan budaya lain yang dimiliki oleh Ratenggaro adalah 
kemampuan membuat kain tenun, kerajinan parang, patung kayu, 
serta berbagai cinderamata ukiran dari kayu, tanduk, dan tulang. 

• Aktivitas menari dan memainkan alunan musik khas Kodi juga 
merupakan potensi yang dimiliki oleh warga KAR.

• Panorama alam di Ratenggaro menyuguhkan panorama elok 
menghadap Samudera Hindia dan muara Sungai Waila berpadu 
membentuk delta berpasir putih.



Kampung Adat Ratenggaro (KAR)
Tantangan
• Data kunjungan wisatawan yang datang ke Ratenggaro terus meningkat. Berdasarkan buku tamu yang dimiliki 

kampung tersebut, pada tahun 2017 tercatat 8.200-an orang (wisatawan domestik dan wisatawan asing). Pada kurun 
waktu Juni - Agustus 2018, tercatat jumlah tamu yang singgah telah mencapai 3000-an pengunjung. 

• Sejauh ini wisatawan yang berkunjung ke Ratenggaro hanya melakukan aktivitas yang monoton, yaitu melihat dan 
berfoto di kampung, kubur batu, dan pantai. Interaksi intensif antara warga dengan wisatawan sangat minim, selain 
hanya menawarkan kain tenun atau cinderamata. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaku wisata untuk 
mengeksplorasi lebih lanjut atraksi menarik bagi wisatawan.

• Dampak negatif dari wisata, yaitu persoalan etika dan perilaku wisatawan, perubahan mentalitas anak-anak dan 
orang dewasa Ratenggaro terhadap wisatawan (meminta uang atau barang).

• Minimnya fasilitas pendukung wisata di Ratenggaro seperti loket, papan informasi, toilet, air bersih, listrik, serta 
posko keamanan pantai belum tersedia secara memadai.

• Dari sisi lingkungan, ancaman berupa abrasi air laut di muara pantai dan tebing di sisi selatan kampung Ratenggaro 
juga belum menjadi perhatian serius. 

• Peran pemerintah desa dalam urusan pemberdayaan kampung-kampung adat agar dapat mengelola aset dan potensi 
dalam konteks wisata desa sejauh ini belum terlihat.



Kampung Adat Ratenggaro (KAR)
Tantangan
• Aktivitas pariwisata belum dikelola dengan baik dan beresiko memicu terjadinya masalah 

sosial dan kerentanan di tengah-tengah arus kedatangan pengunjung ke Ratenggaro yang 
tak terbendung. 

• Pada saat yang sama wisatawan membutuhkan keamanan dan kenyamanan layanan saat 
mereka berwisata. 

• Kelemahan yang menonjol di Ratenggaro sebagai tujuan utama wisatawan ke SBD adalah 
belum adanya pengelola wisata yang terorganisir. Sumber daya manusia pun menjadi 
salah satu tantangan yang cukup besar. 

• Tantangan pengembangan pariwisata KAR adalah ketersesiaan dan kesediaan warga 
muda dan dewasa untuk meningkatkan kapasitasnya berkaitan dengan kepariwisataan.



Desa Perokonda
Daya Tarik dan Potensi
• Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Pero Konda berupa pantai yang menghadap langsung 

Samudera Hindia dengan keindahan sunset dan pantai karang dengan water blow.
• Pantai Pero pernah menjadi pintu masuk wisatawan asing ke Pulau Sumba, aaat itu terdapat kapal 

pesiar yang secara berkala singgah di perairan Pantai Pero.
• Saat melakukan kunjungan ke wilayah Kodi, biasanya wisatawan menjadikan Pantai Pero sebagai 

tujuan akhir berwisata untuk menikmati sunset sebelum mereka kembali ke Tambolaka. 
• Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten belum memiliki data resmi untuk melihat jumlah 

wisatawan yang mengunjungi pantai Pero setiap bulan atau tahunnya.
• Hasil tangkapan laut oleh nelayan Pero Konda menjadi salah satu daya tarik wisata di desa ini dan 

cumi merupakan hasil laut yang menjadi produk andalan nelayan Pero Konda, selain gurita, 
cakalang, lobster, karapu, sarden, dan oras. Namun sayangnya tidak ada data tentang jumlah hasil 
tangkapan laut oleh nelayan dalam sehari atau sebulan.



Desa Perokonda
Tantangan
Tantangan bagi Desa Pero Konda dalam mengembangkan pengelolaan wisata desa: 
1. Pemerintahan desa dan warga desa belum menyadari bahwa aset dan potensi yang 

mereka miliki dapat dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan 
peningkatan kesejahteraan warga.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan ekonomi lokal dengan 
mendayagunakan aset dan potensi melalui aktivitas wisata desa masih sangat minim. 

3. Kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Pero Konda untuk mampu 
mengembangkan dan mengelola potensi dan aset yang dengan optimal dan 
berkelanjutan belum muncul.



Problem dan Tantangan Pengembangan 
Pariwisata di Sumba Barat Daya

Sektor pariwisata di SBD sesungguhnya menyimpan kerentanan sekalipun jumlah wisatawan dan destinasi wisata yang 
terekplorasi dari waktu ke waktu terus meningkat setiap tahunnya.
Hasil Assesmen (WLF, 2018) mengungkapkan sedikitnya terdapat empat problem dan tantangan pengembangan sektor 
pariwisata di SBD yakni;
1.Minimnya ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata. Layanan akomodasi, transportasi, dan sanitasi di SBD masih 

terbatas bahkan sejumlah destinasi wisata hampir tidak ada. 
2.Terbatasnya fasilitas infrastruktur jalan dan listrik masih terbatas. 
3.Minimnya pengelolaan destinasi wisata. Daya tarik wisata alam dan budaya SBD yang sangat kuat belum diimbangi 

dengan pengelolaan yang baik. 
4.Belum adanya kebijakan sektor pariwisata yang terpadu. Kebijakan dan regulasi di sektor pariwisata merupakan 

bagian penting untuk menghadirkan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di 
suatu daerah. Apalagi ketika memasuki iklim kompetisi pariwisata antardaerah yang begitu ketat. 



Dewi Sumba
Sebuah Tawaran Programatik

• Menjawab tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten SBD itu, IRE Yogyakarta dengan 

dukungan William & Lilly Foundation (WLF) menginisiasi Program “Memperkuat Desa Dalam 

Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat”. Program ini selanjutnya 

disebut secara singkat sebagai “Dewi Sumba” atau Desa Wisata Sumba Barat Daya. 

• Program Dewi Sumba merupakan ikhtiar untuk memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah yang 

dialamatkan pada kelima isu strategis tersebut.

• Program ini diorientasikan untuk mendorong pemerintah daerah, desa, dan komunitas lokal agar 

memiliki kesiapan dan mampu memperkuat kapasitasnya dalam pengembangan wisata melalui 

optimalisasi potensi dan aset yang dimilikinya.

• Kapasitas bagi upaya untuk membangun kesadaran dan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintahan 

Desa serta masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan wisata di 

tingkat lokal. 

• Tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu menjaga 

dan mempertahankan kekayaan alam serta budaya adat istiadat yang selama ini dimilikinya 

(sustainability livelihood). 



Program Dewi Sumba: Pariwisata Berbasis Aset Lokal



Skema Program
Dua problem utama

1. Desa-desa di Kabupaten SBD menyimpan potensi wisata begitu besar namun 
belum didayagunakan secara optimal. Di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) 
belum terdapat desa wisata, sehingga belum memiliki rujukan desa wisata sesuai 
dengan konteks desa-desa di wilayah tersebut. Padahal di beberapa desa di 
Kabupaten SBD telah membuka kunjungan wisata dan menunjukkan trend yang 
terus meningkat. 

2. Pada sejumlah desa yang telah membuka kunjungan bagi wisatawan belum 
tampak memiliki kesiapan dalam mengelola wisata desa. Orientasi dan kapasitas 
para pemangku kepentingan di desa masih lemah dalam hal pemahaman 
terhadap UU Desa, BUM Desa, dan model bisnis wisata desa.



Skema Program
Intervensi Program

Intervensi melalui proyek ini berupaya untuk menghasilkan, setidaknya dua perubahan mendasar, yaitu: 
1. Terbentuknya manajemen wisata desa yang efektif dalam membangun kolaborasi para pemangku 

kepentingan untuk mengembangkan ekosistem desa wisata; 
2. Dua desa pilot dapat mengembangkan ekonomi lokal melalui wisata desa berbasis aset yang ada.

Program ini juga dirancang dengan dua fase utama yang ditempuh guna mewujudkan misi proyek yaitu: 
1. Persiapan. Fase ini merupakan tahap untuk memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan untuk 

melaksanakan program. Situasi ketidaksiapan para pihak membutuhkan proses penguatan kapasitas 
pengelolaan dalam melakukan pendampingan. 

2. Pelaksanaan. Fase ini berorientasi sampai pada proses pelembagaan dengan mendorong 
pembentukan kebijakan daerah maupun pada level desa untuk mempromosikan pariwisata berbasis 
kekayaan desa dan lokalitas yang ada.



Perspektif
• Perspektif pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dan inklusi sosial (social 

inclusion) digunakan dalam intervensi program. 

• IRE sesungguhnya berupaya untuk menjaga kehidupan yang lestari dan sejahtera di desa, 
terlebih salah satu lokasi program ini berada di Kampung Adat Ratenggaro (KAR) yang 
memiliki budaya tradisi yang sangat kuat. 

• Program menjadikan kampung adat sebagai destinasi wisata bukan perkara yang mudah, 
dibutuhkan kehati-hatian agar jangan sampai kehadiran pariwisata justru berkontribusi 
mencederai adat budaya lokal. 

• Begitu juga dengan upaya mendorong Desa Perokonda menjadi Desa Wisata dihadapkan 
pada tantangan kemapanan ekonomi masyarakat pesisir yang sudah mampu bertahan 
hidup dari hasil tangkapan laut.



Kerangka Kerja

2.1.	Bagan	Kerangka	Teori	Perubahan	(Theory	of	Change)	

	
																	Sumber:	Dokumen	Usulan	Program	Dewi	Sumba,	IRE	(2018).	
 

INTERMEDIARY AREA IMPACT
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Pengelola 

Wisata Desa 

PEMDA

Stakeholders
Pariwisata

DESA

Kabupaten Sumba Barat 
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STRATEGYC AREA

• Proyek Dewi Sumba memilih kerangka kerja 
dengan pendekatan teori perubahan (Theory of 
Change Frame Work). 

• TOC dilakukan dengan membangun visi 
perubahan kolektif diantara para pelakunya, 
yang dicapai melalui perubahan-perubahan 
bertahap serta menyasar pada area-area 
perubahan strategis yang telah menjadi 
kesepakatan bersama.



Area Strategis Program

Proyek didesain untuk mendorong pengembangan desa wisata dengan mengintervensi empat area strategis 
sekaligus. 
Pertama, pemerintah daerah. Area ini penting diintervensi untuk menciptakan ekosistem kondusif bagi wisata 
desa melalui kebijakan dan dukungan program yang dapat menghadirkan lingkungan kebijakan yang dapat 
menumbuhkan prakarsa dan kapasitas desa dalam mengembangkan wisata desa. 
Kedua, desa. Intervensi area strategis ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas Desa dalam merespon perubahan 
karena adanya wisata desa. 
Ketiga, pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten SBD. Intervensi pada area ini ditujukan untuk 
membangun kapasitas kolaboratif dunia usaha di sektor pariwisata agar berkomitmen kuat dalam bersinergi dengan 
mitra pemerintah daerah maupun desa yang mengembangkan wisata desa. 
Keempat, organisasi pengelola wisata desa. Area starategis ini diletakkan sebagai “intermediary agency” yang 
akan disasar perubahannya agar mampu menghubungkan kehendak otoritas kebijakan, baik Pemerintah Daerah dan 
Desa serta pemangku kepentingan pariwisata menuju pada pencapaian visi perubahan yang ditetapkan.



Intervensi Program

• Perumusan Visi Perubahan di level Pemda, Pemdes, dan 
organisasi pengelola
• Advokasi kebijakan
• Fasilitasi forum multipihak
• Peningkatan kapasitas
• Pendampingan



Geliat 
Membangun 
Wisata Desa: 

Capaian 
Program Dewi 

Sumba



Capaian Program
• Intervensi Program Dewi Sumba melalui advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas, dan 

pendampingan yang telah dilaksanakan oleh IRE dan WLF selama 2 tahun telah 
memberikan beberapa capaian yang berkontribusi pada pencapaian capaian perubahan 
jangka panjang. 

• Pencapaian Program Dewi Sumba dapat dilacak jejaknya melalui tahap-tahap program ini 
serta intervensi programatik yang dilakukan pada seluruh area strategis program ini. 

• Hal ini tampak pada kebijakan di level pemerintah daerah, kebijakan dan pelembagaan 
wisata desa, sinergi multipihak pengembangan pariwisata SBD, serta kesadaran wisata 
pada pemerintahan desa, pengelola wisata, dan warga



Sejumlah Kebijakan dan Program yang Mendukung 
Pengembangan Desa Wisata

• Pertama, dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 telah memuat agenda dan 
program pengembangan desa wisata serta mendorong penyusunan renja sejumlah OPD untuk
pengembangan desa wisata.

• Kedua, Program ini juga memfasilitasi penerbitan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya No. 50 Tahun 2020 
tentang Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata di SBD. 

• Ketiga, program ini juga berhasil mendorong penerbitan SK Bupati SBD No. 389 Tahun 2020 tentang
Penetapan 24 Desa wisata di SBD dengan memanfaatkan kajian-kajian sudah pernah dilakukan. Penerbitan
SK tersebut didasarkan pada hasil kajian riset kolaboratif antara Bapelitbangda SBD dengan LIPI.

• Keempat, inisiatif Bupati SBD mengeluarkan peraturan bupati tentang akselerasi desa wisata menggunakan
dana desa.

• Kelima, Pada tahun 2020, dinas terkait memiliki sejumlah kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung
wisata desa.



Level Desa dan Organisasi Pengelola

• Adanya kebijakan di tingkat desa yang mendukung 
pengembangan desa wisata.
• Adanya anggaran untuk mendukung pengembangan desa wisata.
• Pembentukan dan pelembagaan organisasi pengelola wisata.
• Perbaikan tata kelola desa wisata
• Peningkatan kesadaran terhadap sapta pesona pariwisata 



Menarik Pembelajaran 
Pengembangan Desa Wisata



Pembelajaran dalam Pengembangan Desa Wisata
Rambu-Rambu untuk Mengembangkan Desa Wisata

1. Desa wisata perlu ditopang oleh kebijakan yang responsif untuk 
mendukung pengelolaan desa wisata,

2. Adanya kelembagaan pengelola wisata yang profesional dan dikelola 
secara partisipatif,

3. Bangunan kemitraan multipihak dalam pengelolaan desa wisata,
4. Adanya warga yang memiliki kesadaran dan rasa kepemilikan terhadap 

desa wisata.



Kelembagaan Pengelola Wisata yang Profesional dan Dikelola 
secara Partisipatif

Dua pembelajaran yang dapat diambil dari pendampingan di dua entitas wisata. 
• Pertama, pendampingan di KAR dan Desa Perokonda menunjukkan arti 

penting partisipasi masyarakat lokal dalam memperkuat kelembagaan desa 
wisata. 
• Kedua, pendampingan di KAR dan Perokonda memberi pelajaran bahwa 

institusi sosial yang ada dalam masyarakat perlu diperhitungkan dalam 
pengelolaan desa wisata. Institusi sosial ini dapat berupa aturan, pranata adat, 
dan kekayaan budaya masyarakat yang dapat memberi tenaga bagi 
pengembangan wisata desa.



Membangun Model Pendampingan

• Pertama, keberhasilan proses pendampingan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural masyarakat. 
Pendamping harus memahami dan menyelami cara berpikir masyarakat setempat sesuai dengan konteks sosial kultural yang 
mereka yakini. Meski demikian, pendamping juga harus mampu melihat secara kritis pergeseran sosial budaya yang terjadi 
di masyarakat lokal.

• Kedua, proses pendampingan menarik pembelajaran bahwa hasil kerja-kerja pendampingan tidak selalu dapat dipanen 
secara instan sesuai dengan visi perubahan yang ditetapkan. 

• Ketiga, pentingnya pendamping untuk memahami hubungan-hubungan antar institusi dan kelas-kelas sosial yang ada di 
masyarakat karena sangat menentukan arah/dorongan intervensi penguatan terhadap institusi/individu untuk mencapai 
perubahan yang diinginkan secara bersama serta ketepatan identifikasi terhadap aktor-aktor perubahan dalam pencapaian 
program. 

• Model pendampingan dalam arena apa pun, terutama pengembangan desa wisata semestinya menempatkan pendamping 
lebih sebagai fasilitator sekaligus sumber informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi 
pengetahuan oleh masyarakat sendiri (Wearing & Mc Donald, 2002). 

• Pendamping harus mampu memfasilitasi proses pertautan (engagement) kritis antara pemerintahan desa, masyarakat lokal, 
dan aktor-aktor supra desa dalam konteks pengembangan desa wisata yang berpihak pada masyarakat dan berbasis aset 
serta potensi lokal.



Terima kasih



IRE dengan Dukungan dari William & Lily Foundation (WLF) 
mempersembahkan buku:

"Menenun Asa Dewi Sumba: Pembelajaran Program 
Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Alam dan 

Budaya Setempat yang Berkelanjutan"

• IRE berharap bahwa buku ini bisa menjadi bacaan yang “renyah” untuk 
dinikmati oleh semua kalangan yang tertarik untuk mengembangkan 
desa wisata dan wisata desa, meski kami pun tidak berharap semua desa 
harus menjadi desa wisata. Pariwisata adalah sumber penghidupan 
alternatif yang dapat dikembangkan oleh desa, namun tidak harus 
menghilangkan basis penghidupan utama masyarakat desa. 

• Melalui buku ini, besar harapan kami agar maraknya pembangunan desa 
wisata saat ini mampu berkontribusi pada terciptanya pariwisata yang 
berkelanjutan dan inklusif di desa berbasis aset dan potensi lokal.


