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Alat Untuk Belajar Desa Wisata adalah alat untuk belajar :
• Mengenali & memahami desa secara 

partisipatif
• Menyadari nilai sumber daya yang ada di desa, 

dan tahu bagaimana cara mengemasnya 
menjadi produk desa yang memiliki daya tarik 

wisata edukasi yang kuat
• Menjadikan yang biasa menjadi luar biasa
• Belajar mengenali permasalahan, dan 

bagaimana cara menemukan solusinya 
• Menggapai tujuan pembangunan, karena 
secara program, desa wisata adalah salah satu 
strategi untuk menjadikan desa menjadi lebih 

baik dan sejahtera



Hikmah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 mengajarkan banyak hal :
• Agar berpikir & bertindak lebih berhati-hati dan 

selalu waspada
• Meresapi kembali SAPTA PESONA (aman, tertib, 

bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan 
penekanan pada clean, health & safety

• Mengingat jati diri bahwa masyarakat desa adalah 
masyarakat yang mandiri, masyarakat yang 

memiliki kearifan dan pengetahuan lokal dalam 
mengelola lingkungan di sekitarnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dan desa wisata 
hanyalah usaha sampingan (tambahan penghasilan)

• Mumpung belum banyak tamu, kesempatan untuk 
mengenali berbagai bencana dan resiko-resikonya
• Pentingnya membangun kemampuan untuk 

memitigasi bencana di desa



Mitigasi & Sumber Bencana Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya 
untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 
bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana).

Berdasarkan sumbernya, 
bencana dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Bencana alam
2. Bencana non alam

3. Bencana sosial



Pembelajaran Dari Kapuas Hulu
Kelompok sadar wisata “Nanga Lauk” 
bekerjasama dengan LPHD memitigasi 

bencana di desanya terkait dengan 
kalender musim, keberadaan lebah 
hutan dan satwa liar (burung sikep 

madu, beruang, orangutan, buaya, dll) 
yang ada di lingkungan sekitarnya.

1. Membuat peta kerentanan dan 
upaya PRB (pengurangan risiko 

bencana)
2. Membuat aturan dan panduan 

tehnis
3. Membuat rencana operasional (jam 

operasional, kesiapan SDM, safety 
equipment, simulasi, monitoring 

evaluation learning, RTL)
4. Pelatihan  penyadartahuan dan 

pembiasaan



Warisan Budaya Desa Warisan budaya atau obyek pemajuan 
kebudayaan di desa perlu untuk dipetakan 
kembali, dikupas, didokumentasikan dan 

dipraktekkan lagi karena siapa tahu ke depannya 
dapat dikemas menjadi  daya tarik wisata 

edukasi yang dibutuhkan oleh pasar.

Ketangguhan masyarakat di desa dalam menjaga 
kedaulatan pangan lokal, pengobatan 

tradisional, dan nilai kegotongroyongan 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 risikonya.



Terima Kasih

Dan akhirnya upaya pengurangan risiko 
bencana akan menjadi kebutuhan desa 

wisata dalam membangun desanya 
melalui pariwisata yang berkelanjutan 

dan tanggap terhadap bencana.

Semoga bermanfaat.

Wassalam,
M. Panji Kusumah, S.S.
HP./WA 081328700581

FB : Panji Kusumah
Instagram : panji_eksotikadesa
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