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(Sugeng Handoko) 09.32 

Terimaksih selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pak manto dan 

tim IRE, dan teman-teman yang hadir  di diskusi ini. Kondisi desa langgerang saat ini bersama 

masyarakat mulai membangun dan mengembangkan desa wisata. Kondisi Gunung kidul 15-20 

tahun yang lalu yang terkenal dengan kondisi negative sekarang berubah drastis , Gunung Kidul 

sekarang menjadi Kabupaten yang memilik daya tarik desa wisata untuk wisatawan.  Lokasi 

Gunung Kidul berada di Kecamatan Patuk paling barat di Kabupaten Gunung Kidul , dari Kota Jogja 

sekitar 1 jam , dari Bandara Adi Sucipto 45 menit dan dari bandara yabg baru memang masih 

cukup jauh. Aktivitas yang dilakukan masyarakat yaitu lahan kering, pertanian dan perkebunan. 

Dan untuk sumber daya manusia masyarakat berperan menjadi petani, peternak dan ada 

beberapa ada yang menjadi pegawai ( presentase kecil ) hampir 90% ke petani. Awalnya yang 

kami kelola adalah alam, Gunung Merapi Purbo sekitar 48 hektar yang dulu dikelola tidak secara 

optimal dan kini kami kelola bersama masyarakat untuk meningkatkan daya tarik desa wisata. 

Pada tahun 2013 kami mempunyai objek wisata berupa Embung Nglanggeran. Objek ini berupa 

waduk yang juga digunakan untuik menampung air untuk pengembangan agro wisata dengan 

luas sekitar 1 hektar. Dan kami juga punya air terjun musiman ( Kedung Kandang ) , objek wisata 

bisa bagus seperti ini ketika musim kemarau. Kita juga melakukan inovasi kakau ( coklat ) dengan 

menggandeng mitra – mitra kami yang bisa berkembang dari hulu – hilir dan itu semua yang 

melakukan adalah masyarakat di Desa. Itu menjadikan kami menjadi Geopark yang diakui Dunia ( 

Institute for Research and Empowerment 



UNESCO), dan hal ini juga bisa diselaraskan dengan semboyan Jogja “ HAMEAYU HAYUNING 

BAWONO” yang berati memulikan warisan bumi, mensejaterahkan masyarakat setempat. Kami 

juga menyampaikan nilai-nilai ini kepada masyarakat maupun wisatawan yang ada di desa kami. 

Ketika kondisi normal di tahun 2019 jumlah wisatawan 103.109 dan meraih omset sekitar 3,2 M 

didalam satu tahun. Sedangkan untuk pengunjung tertinggi kami ada di tahun 2014 mencapai 

angka 325.303, tapi waktu itu kondisi kami tidak nyaman karena adanya vandalisme, polusi udara, 

polusi air , sampah dll. Solusinya kami memilih objek wisatawan yang lebih efektif untuk 

mengurangi terjadinya padatnya wisatawan yang datang. Ketika covid 19 kami mulai tutup pada 

23 Maret 2020, kami juga melakukan komunikasi terhadap wistawan yang sudah terlanjur 

booking ke objek wisata seperti kegiatan life in, studi bandind, dan camping. Langkahnya yaitu 

dengan mengkomunikasikan baik dari internal ataupun eksternal, membuat pengumuman dan 

menyesuaikan google bisnis atau menaruh pengumumuman di akun – akun media sosial kami 

dengan mensosialisasikan kepada seluruh pengelola dan masyarakat. Di jogja kami juga bersyukur 

dengan adanya reresik wisata di Jogja yang juga kami terapkan bersma masyarakat di desa 

Ngelaranggang. Di pandemic covid 19 perkebunan dan pertanian juga lebih intens, masyarakat 

yang dulunya bekerja di bidang wisata kini lebih intens di bidang pertanian ataupun perkebunan. 

Kemudian kami juga melakukan perbaikan fasilitas di destinasi wisata seperti menambahkan 

tempat cuci tangan, mengatur jarak dan yang berkaitan dengan protokoler kesehatan. Dan kami 

juga meningkatkan kapasitas SDM di tengah pandemic kami dengan dibantu tim coaching yang 

sudah kami bentuk. Kami juga merawat komunikasi dan menyampaikan kabar desa melalui media 

sosial.  Berikutnya Kami menciptkan inovasi terkait virtual tour desa wisata untuk tetap 

berkolaborasi membuat kegiatan ketika dirumah saja. Antusisasme masyakarat cukup banyak di 

sesi pertama kita buka ada sekitar 75 orang , kemudian sesi kedua kami buka ada 100 orang lebih 

bergabung. Peserta juga bisa berbelanja produk local secara virtual kemudian akan kami kirim ke 

wisatawan. Pengembangan Welness Tourism termasuk mengembangkan produk-produk yang 

ada di desa kami, yang dulunya belum terangkat seperti minuman empon- empon yang kami 

jadikan cirri khas minuman sajian yang ada di Desa kami. Kami juga membuat jogging track 

dengan harapan ini menjadi alternative baru untuk wisatawan yang akan berkunjung ke desa 

kami. Alhamdulillah kami sekarang sudah melakukan simulasi yang berlangsung sampai dengan 

tanggal 31 Juli 2020. Kami juga sudah buka tapi dengan batasan jumlah pengunjung maksimal 500 

orang dan juga protokoler kesehatan yang ada di desa. Dan ditengah pandemic ini kami juga 

masih produktif bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan 

membuat inovasi video terkait new normal dan akan diikutkan lomba untuk tingkat daerah. Dan 

kami menjadi juara 2  di klaster kabupaten sector wisata dan tentunya menjadi kebanggan bagi 



kami masyarakat desa yang ikut berperan dalam membuat inovasi bentuk video.  Kemudian untuk 

masa uji coba kami sudah melakukan di tahpa awal yaitu pada tanggal 24 Juni – 30 Juni 2020( 

evaluasi ) kemudian untuk tahap kedua di tanggal 1-30Juli 2020.  Di pasca pandemic kami juga 

sedikit memberikan perubahan perilaku baik untuk masyarakat desa ataupun wisatawan yang 

akan berkunjung ke desa kami, Indonesia Post Tourism Covid 19  seperti : 

1. Wisatawan domestic yang akan bangkit pertama tetapi kan tetap berjalan perlahan, 

karena kehatian terhadap covid 19 

2. Isu kesehatan dan kebersihan destinasi issue no 1 

3. Family grup akan mendominasi 

4. Internasional masih butuh waktu lebih lama 

5. Dibutuhkan new protocol covid 19 di lokasi wisata apapun 

6. Nature tourism, wisata berbasis alam akan meledak 

7. Healing Nature, wisata penyembuhan atau relaksasi akan banyak dicari 

8. Dunia wisata akan banyak berubah, siapkah anda? 

hikmah yang bisa kami petik dalam covid 19 : 

1. Menjadi evaluasi dan titik renung bersama bahwa pariwisata “RENTAN” terhadap 

pengaruh eksternal yang tidak terduga seperti bencana, isu politik, dan isu terorisme. 

Disarankan pariwisata tidak dijadikan sumber pendapatan yang utama dan satu-satunya. 

2. Pariwisata ibarat suplemen ( sebagai tambahan saja ) Pengembangan masyarakat 

seharusnya tidak mencabut akar atau identitas masyarakat dalam hal mata pencahariaan 

(petani, pekebun, pengrajin, nelayan dll ). 

3. Menjadikan pariwisata sebagai media persaudaraan dan silarurahmi, Pariwisata untuk 

pembelajaran ( edukasi )\ 

4. Desa memiliki ketahanan yang lebih baik untuk mengatasii pagebluk.  

salah satu buku kepariwisataan yang di tulis oleh I Gede Ardika dan ini ditulis sebelum pandemic 

covid 19 dan menurut saya ini elevan dan baik untuk digunakan sebagai pedoman kita. Ini 

beberapa point yang saya sampaikan dan kami juga menerima dengan terbuka untuk bisa 

berkolaborasi untuk mrngembangkan desa wisata. Dan saya brharap kepada masyarakat agar 

masayarakat jangan menggantungkan pendapatan kepada desa wisata. 

 (Denta )  

Terima kasih mbak Ahlul sebagai moderator, Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua disini 

saya akan menyampaikan peluang, tantangan  dan strategi desa wisata di era new normal. 

Perkembangan kasus covid 19 di NTT mencapai 118 kasus sedangkan untuk di sumba kami punya 

data sejumlah 16 kasus dan sudah sembuh 8 jadi kami sekarang memiliki 8 kasus di Sumba dan di 



sumba barat kami memilik 1 kasus. Kasus covid ini rata-rata disebabkan  oleh impor, seperti para 

pekerja yang dari luar kembal ke Sumba dan para mahasiswa yang sedang pulang ke sumba dari 

lua sumba. Dampak covid 19 yang ada di Sumba semua bisnis pariwisata hamper tedampak akibat 

pandemic ini seperti , rent car, crew hotel, hotel, pusat oleh-oleh , obyek wisata, tour leader,tour 

guide, resto,PO bus, dan biro wisata. Kemudian kami mencoba untuk mendapatkan data 

meskipun tidak bisa secara keseluruhan tapi kami mencoba mendapatkan data dari hotel (cancel 

booking) dan tour guide. Memang jumlah wisatwan menurun drastic di tahpa awal mencapai 70% 

kemudian di tahap kedua mencapai 90% ( data ada di materi ). Nah prediksi kami dengan pihak 

hotel bahwa wisatawan local yang masih belum mempertimbangkan cancel booking. Kemudian 

fokus dalam pemulihan ekonomi desa wisata dengan target sekitar 2000 objek wisatawan di 

Sumba dan ini menurut saya menjadi peluang yang sangat besar bagi desa wisata yang ada di 

Sumba untuk bersiap diri agar dapat dikunjungi di era new normal oleh para wisatawan. Tadi juga 

sudah dijelaskan oleh mas Sugeng terkait paradigm dan tren baru desa wisata di tengah new 

normal. Dan untuk atraksi akan menjadi tren baru masyarakat di Sumba untuk menghadapi new 

normal. Airport dan airlines sebelum pandemi mulai fasiitas, waktu transit dan harga yang cukup 

mahal maka di era new normal akan dirubah dengan harapan menjadi lebih aman dan nyaman 

untuk para wisatawan yang kan berkunjung di Sumba. Atraksi viral di perkotaan yang sebelumnya 

ramai dan ada kini di era new normal dihindari agar tetap menjaga kesehatan. Akomodasi yang 

sebelumnya orang menilai dengan harga kedepannya akan dililhat dengan nilai kesehatannya. 

Yang terakhir adalah labelling hygine yang seblumnya tidak diperlukan kini di era new normal 

sangatalah diperlukan. Dan memastikan semua wisatawan tidak terinfeksi dengan virus covid 19. 

Di tren baru objek wisata yang berpotensi adanya banyak orang cenderung untuk dihindari,  

orang belum berani melakukan perjalanan jauh dan mempertimbangkan kesehatan hal yang 

dilakukan sperti , solo touring, staycation, virtualtourism berpeluang dikebangkan di desawisata.   

Peluang lain dalam mengembangkan desa wisata di era new normal , seperti dalam situasu 

pandemic wisatawan cenderung berwisata dengan lokasi yang dekat dengan rumahnya. Desa 

Wisata akan menjadi tujuan wisata bagi turis lokan dan wisatawan nusantara.  Ada juga wellness 

tour, virtual tourism, wista budaya. Dan untuk sumba 4 hal ini menjadi kekuatan karena di sumba 

sendiri terkenal di sumba adalah budaya selain terkenal alam dan wisataanya. Kebijakan 

pemerintahan SBD dalam mendorong bangkitnya sector wisata di SBD : 

1. Diskusi dengan stakeholder pariwisata yang terdampak covid 19 

2. Pelatihan bagi pelaku pariwisata ( di lokasi pariwisata, hotel, home stay, pekerja hotel dan 

restoran)\ 

3. Sosialisasi SOP Clean, Helath dan safety (CHS) untuk pencegahan covid 19 mengacu pada 



kementerian pariwisata. 

4. Penyediaan fasilitas pendukung di beberapa lokasi pariwisata seperti sarana  cuci tangan, 

membuat website booking online tempat wisata guna pembatasan jumlah kunjungan di 

lokasi wisata 

5. Memeberikan masker gratis kepada penegelola wisata dan masayrakat di sekitar lokasi 

wisata. 

Kemudian untuk inisatif masyarakat SUMBA dalam memepersiapkan new normal yaitu sebagai 

berikut : 

1. Menyusun protocol covid 19 dengan dampingan Pemerintah dan forum wisata 

2. Menyiadakan sarana dan pra sarana pendukung 

3. Membuat system pengolahan baru desa wisata 

4. Membuat rencana pengembangan SDM pengelolaan desa wisata 

5. Inovasi dengan membuat jerigen injak sebagai sarana cuci tangan  ysng ada dilokasi 

wisata dan penduduk sekitar. 

Tantangan wisata Desa yang saat ini dihadapi oleh masyarakat sumba yang pertama ketika harus 

memastikan protocol covid 19 agar tetap berjalan adalah kesadaran masyarakat terhadap tempat 

wisata untuk mempraktekan standard protocol covid 19 yang telah ditetapkan. Kebiasaan cuci 

tangan masih belum menjadi kebiasaan yang lazim di SUMBA. Kedua terkait tantangan sosial dan 

budaya, buda berkumpul cium hidung dan makan sirip inang secara rame-rame adalah kebiasaan 

orang SUMBA. Butuh sosialisasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan baru terkait 

penerapan budaya yang ada di ,masyarakat Sumba. Kami punya kasus PDP yang meninggal dan 

dikuburkan secara protokoler setelah hasil swap test menunjukkan negative maka makam 

dibongkar karena menurut masyarakat jenah dikuburkan tidak dengan budaya masyarakat 

Sumba. Dan juga pengelolaan SDM wisata juga menjadi tantangan karena saat ini ada pengelola 

wisata yang tingkat kemampuannya masih rendah atau biasa disebut spesifikasi skill meskipun 

sudah dilatih mereka juga mempunyai keterbatasan.  Saya kira itu saja yang bisa say sharingkan 

terkait Sumba dan tentunya kami juga bisa belajar dengan teman-teman lain agar Sumba bisa 

bertahan dan mengembangkan Desa wisata di Sumba. 

Panji  

 Selamat siang untuk teman-teman yang mengikuti diskusi bulanan, 

Desa wisata di Indonesia dikembangkan untuk mensejaterahkan masyarakat, tetapo desa wisata 

ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan dan tidak bisa diorientasikan hanya dalam 

profit. Dan ada hal yang bagi kita terkait desa wisata,  bagaimana cara untuk meningkatkan sosial, 

budaya dan kualitas ekologi di dalam desa wisata. Desa wisata adalah alat untuk belajar : 



1. Memahami dan mengenali secara partisipasif 

2. Menyadari nilai dan sumber daya yang ada di desa, dan tahu bagaimana cara mengemasnya 

menjadi produk desa yang memiliki daya tarik wisata edukasi yang kuat. 

3. Menjadikan yang biasa menjadi yang luar biasa 

4. Belajar mengenai permasalahan dan bagaimana cara menemukan solusinya 

5. Menggapai tujuan pembangunan, karena secara program, desa wisata adalah salah satu 

strategi untuk menjadikan desa menjadi lebih baik dan sejahtera.\ 

Pandemic ini memang banyak menimbulkan hal negative terutama untuk desa wisata, tetapi hal 

yang paling penting kita bisa mengambil hal positif atau hikmah dari adanya pandemic covid 19 

ini.  Jadi bagaimana kita berpikir dan bertindak secara hati-hati dan kita harus selalu waspada. 

Semua yang kit lakukan menanggung resiko tetapi jika dikerjakan dengan kewaspadaan maka bisa 

meminimalisir terjadinya resiko. Dalam pengembangan desa wisata banyak yang dikelola 

POKDARWIS ( kelompok sadar wisata ) kita dituntut untuk meresapi kembali yang namanya 

SAPTA PESONA ( aman,tertib,sejuk,indah,ramah dan kenangan)dan menekan pada Clean,Health, 

Safety. Ini seakan menjadi isyarat bagi kita bahwa kita harus benar memahami kata aman, bukan 

berarti hanya aman dalam ketertiban, kejahatan tetapi kita juga harus aman ketika terjadi 

pendemi covid 19. Kita perlu resapi dan kembangkan dengan harapan masing-masing desa 

mempunyai SOP pandemic yang tertib walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah. 

Kemudian mengingat jati diri masayarakat desa adalah masyarakat mandiri. Masyarakat yang 

memiliki kearifan dan pengetahuan local dalam mengelola lingkungan di sekitarnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan desa wisata digunakan sebagi sumber pendapatan 

tambahan.  Dan mumpung masih belum banyak tamu atau wisatawan ini menjadi peluang besar 

masyarakat untuk meraih kesempatan dalam mengenali berbagai bencana dan resiko-resikonya. 

Dan yang erakhir pentingmya membangun kemampuan untuk memitigasi bencana yang ada di 

Desa. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana ( pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan 

Bencana). Dan berdasarkan sumbernya bencana dibagi menjadi tiga yaitu, : bencana alam, 

bencana non alam, dan bencana sosial.  Ada pembelajaran menarik terkait masyarakat yang ingin 

mengembangkan desa wisata di Desa nangahalo Kapuas Kalimantan Barat. Jika kedesanya kita 

menyusuri sungai selama dua jam dan disan hanya ada rumah panggung. Di gambar paling kiri 

ada gambar pohon besar yang pada musim tertentu batang pohon dihinngapi lebah dan penuh 

tidak ada yang tersisa. Ini menjadi pembahasan menarik karena selain madu hutan dijadikan 

sumber pendapatan masyarakat setempat, mereka juga belajar tentang kalender musim dan 



mereka juga tahu wisatawan dari luar negeri (bukan manusaia ) sepeerti burung madu mirip elang 

tapi lebih kecil yang merantau dari perairan Jepang ke Indonesia. Dan burung ini biasanya 

mengambil madiu di sarang lebah jika hal ini terjadi maka dipastikan masyarakat akan mengalami 

kerugian maka dari itu perlunya kewaspadaan masyaraka sekitar agar menghindari hal tersebut.  

Dan manusia juga bisa menjadi korban sengatan lebah kalau kondisi seperti ini dikembangkan 

dalam desa wisata bagi masyarakat local bisa nyebur di sungai dengan menggunakan dayung , 

dayung digunakan untuk melindungi dari buaya muara yang beberapa masih ada. Inisiatif 

,masayarakat membuat alat pelindung diri tanghui atau caping dan perahu wisata yang ada 

pelindung ketika ada tawon mereka bisa menutup diri dengan alat tersebut. Dari pembelajaran ini 

sebenarnya kami bisa mengajak masyarakat untuk mengambil inisiatif untuk penyebaran virus ini.  

Seperti, membuat peta kerentanan dan upaya pengurangan resiko bencana, membuat aturan 

teknis dan panduan, membuat rencana operasional ( jam operasional, kesiapan SDM, safety 

equipment, monitoring evaluating learning,RTL ) dan yang paling terakhir pelatihan 

peyadartahuan dan pembiasaan kepada masyarakat. Kalau kita berbicara desa jita bisa 

mengkaitkan dengan warisan budaya atau objek pemajuan kebudayaan di desa perlu untuk 

dipetakan kembali, dikupas, didokumentasikan dan dipraktekan lagi karena siapa tahu 

kedepannya dapat dikemas menjadi daya tarik wisata edukasi yang dibutuhkan oleh pasar. Dan 

ketangguhan masayrakat di Desa dalam menjaga kedaulatan pangan lokal, pengobatan 

tradisional Dan nilai kegotong royongan menjadi hal penting untuk dipelajari dan dikembangkan. 

Bahkan siapa sangka tradisi lisan, permainan rakyat dan seni pertunjukan dapat membantu 

penyebaran informasi tentang bencana dan upaya untuk mengurangi resikonya. Dan akhirnya 

upaya untuk menaggulangi pencegahan bencana baik alam , non alam dan termasuk sosial mau 

tidak mau sudah menjadi perencanaan kita dan yakinlah ketika kita bisa memahami dalam hal itu 

kita bisa mengembangkan dan jika memiliki hal unik maka daya tarik desa wisata akan sangat 

besar. 

 

Sesi Tanya Jawab 

1. Ibu Carolina ( Indonesia Timur ) ditujukan kepada Mas Sugenh( Kabupaten Sumba Barat 

Daya ) 

Desa Ngelanggerang pernah tutup saat covid 19. Lalu bagaimana dengan wisatawan 

yang kesana tapi tutup. Bagaimana desa Ngelanggerang menghadapi New Normal ? 

Jawab 

Pengalaman yang terjadi di Gunung Kidul atau Jogja terkait dinasti yang ditutup ditengah 

pandemi kebijakan dari dinas pemerintah terkait. Untuk Desa kami menggunakan 



rekomendasi dari gugus tugas covid 19. Kami selama tanggal 23 maret 2020 - 24 Juni 2020 

tidak ada kegiatan pariwisata yang dibuka (tutup) tidak menerima tamu. Tapi kami 

menyiapakan untuk penerimaan tamu ketika pariwisata mulai dibuka dengan melalui 

tahapan yang sudah di bentuk. Masyarakat prinsipnya harus siap dulu kemudian kami 

mengajukan ke dinas terkait. Sempat diskusi via zoom dengan ekowisata Indonesia ada 

pengalaman menarik di salah satu daerah yang memang masih belum mau untuk 

membuka pariwisata akibat masyarakatnya memang belum siap. Dan menurut saya ini 

penting untuk dikomunikasikan karena belum tentu dinasti wisata semuanya sudah siap 

untuk menyambut new normal. Ada yang keburu-buru untuk buka dan itu harus di check 

dulu secara detail 

2. Bapak Zainul Arifin 

Untuk membangun desa wisata bukan hanya kesiapan dan kemampuan Kepala Desa. 

Tapi juga kesiapan dan kemauan masyarakat desa. Bagaimana tips dan triknya untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. 

Jawab 

Memang untuk membangun sebuah desa wisata itu tidak harus bergantung kepada kepala 

desa, melainkan kesepakatan masyarakat menjadi poin penting, ketika kita berbicara desa 

yang terlibat bukan orang tapi orang-orang ( masyarakat ). Untuk kasus sumba barat daya 

kesulitan untuk membangun pemahaman sampai pada level masyarakat. Pemerintah 

melalui dinas pariwisata dan POKDARWIS melakukan komunikasi secara terus menerus 

kepada masyarakat. Seperti halnya mencuci tangan bukan lagi menjadi budaya melainkan 

salah satu contoh Membangun system baru untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa 

mencuci tangan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Termasuk tokoh adat juga 

berperan penting dan tergantung konteks, untuk Sumba seperti pemuka agama, tokoh 

adat suaranya masih cukup signifikan didengarkan oleh rakyat. Perlunya diskusi dengan 

stake holder juga dirasa sangat penting. Yang kedua metode pendekatan karena masih 

banyak masyarakat yang belum bisa berbahasa Indonesia dan pengeteahuan yang sangat 

sederhana. Jadi metode yang digunakan tidak hanya untuk sekedar menerima informasi 

melainkan hal itu bisa dilakukan secara konsisten, nilai budaya juga diikutkan dalam 

metode ini. Salah satu contoh hal yang sudah dilakukan dengan dinas terkait yaitu 

sosisalisasi menggunakan bahasa daerah dan menggandeng took adat untuk ikut serta 

memberikan sosialisasi. Jadi diberikan dulu ke ratunya nanti baru ratu menyampaikan ke 

masyarakat. Dan semua orang termasuk lembaga agama ikut memastikan bahwa 

informasi ini benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat. Karena dampak covid 



19 itu nyata atau tertular maka menjadi masalah besar karena masyarakat sekitar juga 

akan ikut terkena dampaknya. 

Metode Pendakatan (Sugeng) 

Saya sepakat dengan Bu denta melalui tokoh inti, kalau disumba ada tokoh adat , agama yang 

suaranya bisa didengar dan diterima masyarakat. Di desa pun sama pasti ada tokoh-tokoh yang 

suaranya juga bisa didengar oleh masyarakat. Yang kedua membangun kesepahaman bersama 

melakukan komunikasi bersama yang efektif itu juga sangat penting. Di zaman sekarang kita bia 

melakukan komunikasi dengan mudah missal lewat whatsapp grup ataupun media sosial lainnya. 

Ketiga kita perlu mengundang ahlinya untuk berbicara jika diantara kita sudah tidak ada yang 

dengarkan. Dengan para ahli sesuai bidangnya seperti tim gugus tugas covid ikut turun. 

Metode Pendekatan (Panji ) 

Kalau di desa ada istilah mereka lebih mendengarkan orang dari luar desa untuk berbicara, 

ngobrol dan materi untuk pengembangan desa wisata. Dan kami juga melibatkan satu cara yaitu 

tamu, jadi kalau yang ngasih tau pemandu wisata di desa kadang-kadang masyarakat 

menganggap bahwa mereka masih muda dan belum cukup ilmu. Lewat tamu kami kasih pesan 

supaya bisa memberikan evaluasi dengan versinya. Cara itu lebih manjur untuk melakukan 

perubahan-perubahan kepada masyarakat lokal. 

Tambahan dari Bu denta 

Pelaksanaan yang konsisten, misalnya di Sumba ada kematian yang melibatkan orang-orang 

berkumpul 1-2 minggu sebelum dikuburkan. Ada keputusan pemerintah daerah misalnya orang 

meninggal harus bisa diselesaikan 1 hari langsung, tapi kendalanya ini hanya terjadi kepada 

masyarakat, sedangkan pemerintah jika memiliki gawean tidak berlaku untuk pemerintah. Nah 

konsistesi bisa menjadi contoh kongkrit yang bisa dibaca secara langsung oleh msayarakat. Ketika 

pemberi kebijkan melanggar aturan maka akan terjadi perlawanan dari masyarakat untuk 

menolak kebijakan. 

3. Mas Dedi Sulasmono 

Hal apa saja yang dilakukan oleh para pengelola pariwisata di era new normal 

berkenaan membludaknya para turis yang berkunjung ? ( contoh di salah satu pantai 

Jogja ada touris yang tidak memakai masker sumber :KRYogya ) 

Sugeng 

Memang menjadi tantangan tersendiri saat ini karena masih belum banyak dinasti yang belum 

buka tetapi antusiasme wisatawan berkunjung juga sangat tinggi. Di desa kami diterapakan 

system reservasi dimana ada batasan pengunjung setiap harinya maksimal 500 orang dan edukasi 

ini kami sampaikan ke semua orang. Dibatasi untuk menjaga dan keamanan semua pihak, jika 



traveller yang bijak dan patuh terhadap protokoler kesehatan maka akan mencari dinasti yang 

tidak ramai dan aman untuk mencegah terjadinya penyebaran covid. Hal ini perku dikomunasikan 

karena jika informasi ini tidak sampai maka akan sulit untuk mencegah dan mengatasi 

penyebaran virus ini. Menekan protokoler kesehatan, kadang kita tidak berani untuk menegur 

dan memberikan solusi padahal sudah ada kebijakan seperti wisatawan yang tidak menggunakan 

masker maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi dinasti,sebagai pengelola wisata mereka 

wajib untuk memberikan solusi   untuk mengarahkan agar membeli masker. Ketiga membuat 

semacam himbauan yang lebih interaktif, kondisi saat ini ketika orang dilarang yang ada malah 

mereka malah nekat, ini bisa dilakukan dengan komunikasi dan penyamapaian secara baik 

terhadap masyarakat dengan membuat video atau poster yang menarik 

Panji Kusuma 

ada istilah wisata yang bertanggung jawab “ responsible tourism” satu hal yang harus 

didengungkan dan harus terus menerus disuarakan agar membangun kesadaran bagi setiap orang 

untuk bertanggung jawab. Salah satu contoh ketika desa wisata berbentuk pantai yang lepas dan 

itu sangat sulit untuk dikendalikan tetapi di desa wisata tersebut terdapat hunian atau 

pemukiman ( bayi-orangtua). Pemahaman ketika kami masuk ke dalam perkampungan dengan 

dinamika sosialnya ini akan menjadi penting untuk dikemas menjadi sesuatu dan nantinya bisa 

menyadarkan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Dan sudah beberapa kali disinggung bahwa 

desa wisata adalah bukan semata-mata meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, tetapi desa 

wisata juga bertanggung jawab meningkatakan kualitas sosial budaya dan ekologi, jadi ketiga hal 

tersebut harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak bisa membika secara luas desa wisata dan 

itu pasti akan mengganggu masyarakat yang ada di desa wisata. Pembatasan harus 

diperhitungkan dan salah satu cara yang disampaikan oleh Mas sugeng juga harus mulai 

dijalankan. Jadi sebelum desa wisata dibuka kita harus mempersiapkannya dulu dan perkirakan 

bebarapa jumlah wisatawan yang akan datang. Desa wisata bukan milik dari pemerintah, 

pokdarwis tapi desa wisata milik masayrakat setempat. 

Denta 

Pendidikan tidak hanya untuk pengelola wisata tapi juga untuk wisatawan , ketika kita melakukan 

promosi – promosi atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan mengunjungi desa wisata, 

wisatawan tidak hanya sekedar menikmati situasi tetapi juga ada nilai – nilai lain yang akan 

menjadi tanggung jawab pengunjung ketika di lokasi terutama di masa pandemic. Yang kedua 

adalah sosialisasi secara terus menerus, karena tidak bisa hanya sekali menyampaikan sosialisasi. 

Strategi lain adalah mengatur batas desa wisata sehingga pihak pengelola bisa memperkirakan 

jumlah wisatawan yang bisa masuk ke lokasi wisata. Ada system yang dibangun untuk 



mengkondisikan desa wisata. Salah satu caranya dengan memasang palang ataupun dengan 

media lain. Agar bisa mengatur jumlah dan beberapa lama mereka diizinkan masuk ke desa 

wisata. Dan disesali dengan pendidikan melalu informasi edukasi dan disampaikan kepada para 

wisatawan. Dan ini hanya dijalankan dengan system konsisten, karena ada beberaapa daerah 

yang systemnya tidak berjalan secara konsisten akibat ada wisatawan yang membayar lebih atau 

dengan cara lain. Pembatasan kunjungan ini bisa dijalankan ketika sistemnya jelas dan berjalan 

secara konsistes, pengelola tidak hanya sekedar mengatur berapa jumlah masyarakat yang akan 

masuk tapi dia juga punya pemahaman kenapa ada pembatasan jumlah pengunjuung. Dan ada 

kerjasama di lintas sektoral, melaui tour travel dan lembaga lainnya kerja berkolaborasi untuk 

menyampaikan informasi ini secara detail dan mudah dipahami sehingga informasi pengetahuan 

ini menjadi utuh.  

4. Ryan 

Apakah yang diperlukan masyarakat daerah covid 19, pemberdayaan atau pengadaan 

ketika masyarakat membutuhkan informasi yang cepat 

Panji 

Kita melihat kesiapan dan kemandirian masing-masing desa wisata, karena memang ada bebrapa 

desa yang dikemabangkan menjadi desa wisata dan saat ini mulai berkembang atau bisa 

dikatakan maju. Dan mereka mulai menyamapaikan kepada masayarkat desa sekitar bahwa 

masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri. Bisa mencukupi kebutuhan hidup merak 

sendiri termasuk di tengah pandemic covid 19 ini. Saya rasa kalau kita di berikan pilihan, tentu 

pengetahuan dan membangun kesadaran menurut saya itu jauh lebih penting karena desa wisata 

sebenarnya desa wisata mengajak kita untuk menjadi wirausaha khususnya wirausaha sosial. 

Jangan sampai ketika ada permasalahan-permasalahan ke depan menjadaikan desa wisata 

memiliki sikap ketergantungan terhadap bantuan-bantuan dari luar. Ini harus masuk kedalam 

informasi edukasi ketika kita menjadi fasilitator ataupun orang-orag yang ahli memberdayakan 

masyarakat kita harus membangun kewirausahaan sosial. Membangun kesadaran dengan proses-

proses penyadaran termasuk edukasi, bahwa edukasi menjadi hal yang sangat penting untuk 

membangun desa wisata. Dan jika kedepan ada permasalahan maka desa wisata dengan 

kemampuan yang sudah professional bisa mengatasi persoalan yang ada di sekitarnya. Ada juga 

hal yang tidak bisa dipungkiri jika kondisi desa wisata masih dalam tahap berkembang maka 

mereka juga masih membutuhkan bantuan karena kondisi secara ekonomi memang belum 

memungkinkan. Dan saya rasa jika ada bantuan yang masuk missal masker ya jangan ditolak dan 

untuk desa wisata yang sudah maju harusnya ditolak dan dibagi ke desa yang membutuhkan. 

5. Bagaimana dengan kondisi desa wisata yang ingin aktif kembali tapi masih menunggu 



jawaban dari pemeritah kabupaten, sedangkan pengunjung sudah mulai banyak. 

Sugeng 

Saya sepakat dengan mas Sugeng, terkait pengadaan dan pemberdayaan desa disesuaikan 

dengan kondisi desa, sehinga produk atau inovasi apa yang akan dikenalkan bisa ddidorong untuk 

melakukan pemberdayaan seperti halnya sector medis yang sangat penting. Kedua kembali lagi 

ke edukasi, saat ini kita desa wisata memang belum pada kondisi yang belum saatnya buka, 

belum diberikan akses tapi kita sudah menjalankan aktivitas di desa wisata. Ini akan menjadi 

“berbahaya” karena belum disiapkan secara matang tetapi pengunjung sudah mulai berdatangan. 

Kedua adalah kita akan disalahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena regulasi 

pemerintah belum memberikan akses tapi kita sudah menerima kunjungan. Yang bisa dilkakukan 

adalah kita melakukan akomordir yang sifatnya edukatif, kita pernah melakukan virtual tour 

tetapi memang belum bisa menggantikan Susana langsung yang ada di desa wisata, tapi minimal 

itu sebagai media alternative untuk mengobati rasa kangen untuk berwisata dan alangkah baik 

kita mengikuti aturan main yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

Denta 

Pemberdayaan atau pengadaan pertama kita harus mengajak desa refleski atas kemampuan desa 

agar bisa bertahan dalam bencana, mengapa mereka sampai saat ini bisa survive? Apakah ada 

nilai –nilai lokal ataupun sumber daya lokal yang membuat entitas mereka sebagai masyarakat 

bisa bertahan. Dengan ini orang bisa melihat seberapa besar kemapuan desa contohnya missal 

membuat masker bisa dipetakan dengan potensi yang ada di desa tersebut dan tidak harus keluar 

desa untuk mendapatkan solusinya. Kita saat ini tidak hanya diajarkan untuk menghadapi covid 

19 melainkan juga membangun kemabali system nilai di dalam komunitas, kedua missal di Sumba 

ada motto daerah ketika kau susah saya bantu, ketika saya susah kau bantu. Misalnya saya punya 

sumber daya itu bagaimana saya bisa melakukan itu dengan kordinasi antara pemerintah desa 

dan masayrakat, kesmpatan ini sebenarnya bisa memulihkan kemabali system nilai dan 

ketahanan dari komunitas itu sendiri.  Ketiga kemandirian desa , pengelolaan dana desa contoh di 

SBD pengadaan masker, handsanitizer padahal kita punya daun sirih ataupun beberapa herbal, 

sebenarnya tidak perlu untuk menunggu bantuan. Kita belajar untuk memetakan potensi sumber 

daya alam yang ada di desa sebelum kita berbicara dengan orang luar datang membantu ataupun 

Negara. Tetapi ada kasus tertentu yang memang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat desa dan 

membutuhkan bantuan. Point pentingnya kita melakukan refleksi tentang bertahan, sisitem 

ketahanan pangan masih ada ambil contoh di Sumba ada tiga lantai, pertama tempat binatang 

tinggal, manusia tinggal dan penyimpanan bahan pangan dan itu hamper hilang. Dan ini bisa 

menjadi refleksi orang sumba kita bisa mempertahankan ketahanan pangan yang sudah terjaga. 



Ada system nilai yang dibangun agar tidak hanya pada bencana ini saja tapi kedepan bisa 

dijadikan system yang jalan. Dan juga para tokoh agama,adat sebenarnya ini juga mengembalikan 

wibawa yang hamper terdampak akibat intervensi yang dilakukan oleh Negara, kepimpinan yang 

ada mengalahkan kepemimpinan lokal yang sebenarnya memiliki system nilai sebelumnya. Nah 

itu menurut saya pemberdayaan ini menjadi pilihan dan pengadaan bisa dilakukan dalam ruang 

kesadaran masyarakat bahwa pengadaan itu bukan karena ketidakmampuan. Masyarakat untuk 

membantu dirinya sendiri tetapi pengadaan ada kondisi tertentu dalam waktu dekat yang 

membutuhkan bantuan. Dan dibantu dengan memetakan potensi sumber daya alam. Kedua 

terkait orang pingin datang tapi desanya belum siap, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh 

mas sugeng terkait bahwa kita tidak bisa tergesa-gesa. Orientasi desa wisata bukan hanya 

sebanyak-banyaknya orang datang tetapi yang perlu diingat desa wisata tidak punya kewajiban 

untuk menyajikan sejumlah hiburan, atraksi yang menghibur para Tamu dan membuat para tamu 

menjadi senang.  Tetapi desa wisata adalah system nilai dan orang datang mendapatkan 

pengalaman apa adanya yang didapatkan dari desa tersebut. Oleh karena itu kita tidak perlu 

menjadi takut ketika ada orang datang atau tidak, yang paling pentim kita harus mempersiapkan 

kemanan warga kita. Apakah kita sudah mempunyai system  yang siap melindungi warga dan 

kemungkinan terkait pandemic ini. Kita harus menghormati dan berdiskusi kepada pemerintah 

karena mereka juga mempunyai orang-orang tertentu dari kesehatan yang punya ilmu 

pengetahuan atau analisis yang bisa membantu memastoikan desa sudah siap atau belum 

siap.dan untuk pengelola wisata ini juga bisa menjadi kesmpatan untuk menyiapkan dirinya dan 

desanya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka mempunyai tanggung jawab 

sosial yang sama untuk bisa menghormati jika kita belum bisa membuka wisata dengan alas an-

alasan tertentu.  

6. Mas nugi Bantul 

Seperti apa strategi pengembangan dan perencanaan desa wisata dan desa budaya. 

Karena kaitanya dengan mitigasi bencana  

Panji 

Semoga era new normal ini segera berakhir dan jangan disalah artikan karena banyak orang yang 

bilang mereka menganggap new normal sudah normal. Kita harus mengenali dan melihat potensi 

yang ada pada diri kita sendiri berikut persoalan – persoalan di desa. Dimana desa wisata itu akan 

dikembangkan , jadi ketika kita mengenali potensi yang ada didesa wisata kita baik itu sumber 

daya alam, sumber daya budayanya ataupun sumber daya ,manusia maka kita bisa menentukan 

strategi seperti apa mengembangkan desa wisata agar menjadi lebih baik. Jadi kuncinya 

bagaimana kita bisa mengenal potensi desa wisata kita sendiri. Jangan tergesa-gesa karena 



berakibat sangat fatal, jika ada satu orang tertular maka menyebabkan dampak terhadap 

masyarakat lain. Kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dengan alas an khusus, dan 

kita juga harus melihat kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat. Dak kita 

bersama pengelola desa wisata membuat panduan teknis yang bisa diterapkan oleh tamu wisata 

ketika sudah dibuka, usahakan menjadi kebiasaan desa wisata itu sendiri. Dan berilah contoh dan 

suri tauladan yang baik, aturan apapun yang dibuat dan diikuti biasakan kita melakukannya 

terlebih dahulu dengan harapan bisa menjadi contoh yang baik. 

Sugeng 

Kearifan lokal dan budaya lokal bisa digunakan untuk menyusun strategi pengembangan desa 

wisata. Kedua pengelolaan sumber daya manusia seperti sosialisasi, perencanaan pengembangan 

program dan evaluasi secara bekerlanjutan. Ketiga sesuatu yang sudah kita susun dan kita 

rencanakan itu menjadi tidak berharga kita tidak diketahui dan tidak dipahami oleh masyarakat 

dan wisatawan. Caranya memberikan edukasi komunikasi secara baik, dan jangan sampai kita 

mengikuti kemauan wisatawan karena desa wisata juga memiliki batasan-batasan, punya daya 

dukung yang terbatas, ekosistem, kelompok masyarakat yang rentan terhadap virus coviud 19. 

Menurut saya alangkah baiknya jika menguatkan internal kita terlebih dahulu, ketika kita siap 

baru menerima kunjungan dari luar. Dan itu mbak ahlul semoga bisa menjawab dan menjadi 

pertimbangan. 

 

 

 

 



 


