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Pembangunan berkelanjutan

• Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan diawali oleh lahirnya konsep pembangunan
berkelanjutan sustainable development. 

• Membumikan dua konsep pembangunan itu merupakan sebuah kewajiban bagi para praktisi
pembangunan sebagai upaya mewujudkankehidupan masyarakat yang lebih baik. 

• Pembangunan selalu dihubungkan dengan pengembangan ekonomi, tetapi tujuannya bukan
sekedar meningkatnya pendapatan per kapita, melainkan harus menjamin terwujudnya
keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. 

• Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan
dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Wysokińska, 2017). Konsep dari
pembangunan berkelanjutan memiliki dua gagasan penting, 
• mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin, 
• dan menyadari atas keterbatasan sumberdaya alam sehingga harus dikelola secara arif demi kelangsungan kehidupan

bersama pada mesa depan yang panjang.



Pembangunan pariwisata berkelanjutan

Masalah
• Di berbagai negara, daerah dan desa, sektor pariwisata ini rawan menimbukan kerusakan

lingkungan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial karena sektor ini paling mudah
tumbuh berkembang. 

• Masuknya wisatawan ke kawasan objek-objek wisata akan mengganggu kelestarian
ekosistem.



Lanjutan

Konsep World Tourism Organization 
• (1) memastikan terjadinya kelangsungan dan dimilikinya daya saing destinasi wisata

(economic viability); 
• (2) kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal (local prosperity); 
• (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan kesetaraan gender 

dan ras yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (employment quality);
• (4) memberikan distribusi yang luas dan adil dari manfaat ekonomi maupun sosial, 

termasuk meningkatkan peluang keterlibatan, pendapatan, dan layanan (social equity),
• (5) memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, termasuk juga adanya

pertukaran pengetahuan di dalam kegiatan wisata (visitor fulfilment), 
• (6) melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencananaan maupun

pengambilan keputusan pengelolaan pariwisata (local control);



Lanjutan

• (7) menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat lokal, akses sumberdaya, 
fasilitas, dan sistem pendukung kehidupan (community wellbeing); 

• (8), menghormati dan meningkatkan kepedulian akan warisan sejarah, budaya otentik, 
tradisi dan kekhasan dari komunitas tuan rumah di destinasi wisata (cultural richness), 

• (9) menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap destinasi (physical integrity 
• (10) mendukung segala bentuk sistem konservasi kawasan alam, habitat, dan

margasatwa (biological diversity), 
• (11) meminimalkan penggunaan sumberdaya yang langka dan tidak terbarukan dalam

pengembangan maupun pengoperasian fasilitas pariwisata (resource efficiency; dan
• (12) meminimalkan pencemaran udara, air, dan tanah serta timbunan limbah oleh

destinasi wisata dan wisatawan (environmental Purity). Sumber Eticon, 2020 dll)



Implementasi dan relevansi pembangunan
pariwisata berkelanjutan
• Gagasan Pariwisata berkelanjutan sejalan dengan harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

desa dan adat.
• memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang terkait seperti pertanian, peternakan, 

dan penghidupan lain bagi masyarakat lokal. 
• Tidak kalah penting berkembangnya sektor pariwisata akan memperkuat kebudayaan sebagai identitas dan pedoman

hidup bermartabat, modal sosial sebagai energi gerakan sosial, dan kearifan lokal yang relevan bagi pelestarian
lingkungan hidup.

• Implementasi program pengembangan pariwisata berkelanjutan diwujudkan dalam berbagai bentuk usaha
pariwisata desa, dengan menggunakan kelembagaaan dan lembaga ekonomi yang bersifat lokal dan
partisipatif. 
• Beberapa studi menunjukkan peran penting dari CBE (community based enterprises) , yaitu sebagai usaha ekonomi

yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warganya, dan memberikan kontrol yang kuat terhadap
sumber daya di wilayahnya

• CBE bergerak di sektor pariwisata sering disebut dengan istilah community based tourism (CBT.) dan menunjukkan
bahwa CBT mampu mengerem masuknya bisnis kapitalis di bidang pariwisata di desa.

• Keunggulan dari CBT adalah pada kemampuan menjadikan desa atau komunitas dengan segala kekayaan budayanya
sebagai objek wisata sehingga dengan aset lokal itu CBT bisa bekerja untuk mewujudkan kesempatan kerj.

• Bahkan CBT memiliki komitmen untuk mewujudkan ekonomi moral demi membuka akse bekerasa secara merata
kepada warga komunitas (Hudayana, 2020) 



Peran desa dan Masyarakat Adat dalam
Pengembangan Pariwisata
• Usaha ekonomi desa merupakan bisnis yang populis baik di Inonesia maupun di China (Suartini

dan Permadi, 2019). 
• Di Indonesia, UU Desa No. 6 tahun 2014 memberi ruang bagi tumbuhnya Bumdes yang bergerak

di bidang desa wisata (Prabowo, 2014). 
• Beberapa studi telah menunjukkan bahwa melalui BUMDES mampu berkontribusi terhadap

pengurangan kemiskinan di pedesaan karena BUMDES menjalankan usaha yang memperkuat
akses masyarakat untuk mengola tanah desa, mengembangkan kredit simpan pinjam, pasar dan
kesempatan kerja dan usaha di desa (Arifin, 2020; Dhewanto, et.al, 2020; Sidik, 2020; Samsir, 
2016)).

• Melalui BUMDES, desa bisa mendayagunakan asetnya dengan menggunakan kekuatan modal 
sosial, dan mampu membangun wirausaha sosial (Badaruddin, et.al. 2020; Suastika, 2017). 

• Beberapa studi memfokuskan pada BUMDES yang bergerak di bidang wisata. Hasil studi
menungungkakan bahwa BUMDES mampu menjawab masalah kelangkaan pekerjaan, usaha dan
penghidupan yang berkelanjutan. Selain itu, BUMDES bidang wisata bisa secara nyata
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi tehadap pelstarian lingkungan
(Prabowo, 2014; Purbasari, et. al., 2019). 



Lanjutan

• UU Desa juga memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat
adat, bahkan desa disebut juga nama lain dan nama lain itu sering
merujuk kesatuan hukum masyarakat adat.
• Di luar Jawa, desa adat merupakan institusi yang paling dominan dan

terpercaya untuk mengelola pemerintahan lokal dan menjalankan
program pembangunan. Sebagaian dari masyarakat adat itu bahkan
mampu memiiki CBT seperti Desa Adat Panglipuran di Bali yang 
berkembang karena menyajikan identitas lokalnya (Murti, 2019). 



Lanjutan

• Dipilihnya sektor pariwisata sebagai kegiatan BUMDES dan CBT pada
mayrakat adat adat merupakan sebuah agenda yang strategis bagi desa
dan masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan dan masa depan desa
yang lebih baik. 
• Pertama, sebelum berkembang CBT dan BUMDES di bidang pariwisata, desa telah

menjadi objek bisnis kapitalis di sektor ini, tetapi desa dan masyarakatnya tidak
mendapatkan keuntungan yang setimpal. 

• Kedua, ketika desa semakin dilirik sebagai objek dan destinasi wisata, banyak
pengusaha kapitalis menjual citra desa dengan cara mengembangkan bisnis dengan
cara berkolaborasi dengan masyarakat desa. 

• Ketiga, karena wisata desa berbasis pada aset dan budaya milik desa, maka sudah
selayaknya desa mengontrolnya dan menjamin masyarakatnya mendapatkan
keuntungan langsung baik yang bersifat material maupun nonmaterial. 



Proses pengembangan desa wisata

• Perjuangan desa untuk menguasai sektor wisata tidak mudah terwujud sehingga begitu
banyak potensi wisata yang belum dimanfatkan untuk kemandirian ekonomi desa.

• Berbagai pengalaman IRE Yogyakarta dalam mendampingi desa-desa di Jawa dan luar
Jawa membuktikan bahwa untuk membangun BUMDES saja, desa memerlukan proses 
panjang sehingga memiliki kesadaran kritis megenai relevansi badan usaha ini bagi
peningkatan pendapatan asli desa dan kessjahteraan warganya.

• Konflik kepentingan mengenai pendirian BUMDES antar pihak pemerintahan desa, elit
desa, dan pengusaha dan warga desa atas berdirinya bumdes bisa memakan waktu
panjang. 

• Kesadaran kritis itu kalaupun sudah tumbuh harus disemai, dan konflik kepentingan itu
perlu diselesaikan proses konsolidasi sehingga seluruh kekuatan di desa bisa
mewujudkan BUMDES dengan visi, misi dan program yang menjawab masa depan desa. 
Tidak ketinggalan juga, seluruh kekuatan deaa kemudian mampu membangun usaha
yang dikelola secara profesional.



Lanjutan

• Pendirian BUMDES di bidang pariwisata juga memakan proses yang 
panjang,dan sarat konflik kepentingan yang tajam antar berbagai
stakeholder. 
• Ketika BUMDES yang bergerak di bidang wisata dapat hidup dan

membuahkan pendapatan bagi pendapatan asli desa masih
menghadapi tantangan untuk mampu berkembang
• Diperlukan intervensi melalui pendampingan dan advokasi kebijakan

agar desa yang belum berkembang bisa bangkit dan memiliki bisnis di 
bidang wisata. 
• Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemda, Donor dan CSO untuk

mewujudkan desa wisata. 



Relevansi Memberdayakan Desa Wisata di Desa
Tertinggal

• Pengurangan jumlah dan persentase desa sangat tertinggal dan desa
tertinggal menjadi desa berkembang merupakan tantangan bagi
pemerintah Indonesia. 
• Transformasi desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa

berkembang menjadi indikasi keberhasilan pembangunan. 
• Dari sumber di Kementerian Desa dan PDTT dapat diketahui bahwa jumlah

desa sangat tertinggal dan tertinggal mencapai sebanyak 26.551 unit pada
tahun 2021. Jumlah ini mencapai sekitar sepertiga dari junlah desa di 
Indonesia. Kebanyakan desa sangat tertinggal dan tertinggal berada di luar
Jawa, khususnya di wilayah NTT, dan Papua
• Pemberdayaan menjadi solusi yang realistis bagi masyarakat di desa sangat

tertinggal dan tertinggal karena pendekatan pemberdayaan karena visis
pemberdayaan adalah penguatan aset lokal. 



Lanjutan

• Pemberdayaan justru mengandalkan kekuatan ekonomi lokal dan
kekuatan sosial-budaya masyarakatnya. 
• Salah satu agenda pemberdayaan yang mampu menggerakkan

kekuatan ekonomi, sosial dan budaya lokal adalah desa wisata, dan
agenda ini bisa dijalankan baik di desa pada umumnya maupun
komunitas adat.
• Salah satu agenda pemberdayaaan yang inovatif adalah merintis

berkembangnya desa wisata baik di desa konvensional dan desa adat
di daerah tiga T. 



Inovasi Desa Wisata di Kabupaten Sumba Barat 
Daya

• William and Lily Foundation (WLF) ebagai Donor memberikan kepercayaan
kepada IRE Yogyakarta untuk bekerjasama dengan Pemda Kabupaten
Sumba Barat, kampung adat, desa dan stakeholder guna merintis
berkembangnya desa wisata sebagai sebuah terobosan agar desa tertinggal
mampu bangkit berbasis pada sumberdaya manusia, kekuatan sosial
ekonomi, dan budayadan potensi sumberdaya alamnya.
• Donor, Pemda dan IRE- Yogyakarta mengambil sikap yang kritis, dan

menolak pepatah dan ajara yang bias kelas menengah. Progam yang 
dikawal IRE justru disemai di masyarakat desa yang kaya potensi alam, 
ekonomi dan budaya, tetapi sekaligus kaya dengan segudang masalah. 



• Program pemberdayaan wisata dilakukan di dua desa, yaitu desa
pertanian dan desa pantau. Desa pertanian yang dipilih adalah
Kampung Adat Ratenggaro, dan desa pantai yang yang dipilih adalah
Pero Konda. Dua desa itu berada di wilayah kecamatan berbeda, 
Kampung adat Ratenggano di kecamatan Tambolaka, sedangkan Pero 
Konda di kecamatan Kodi. 



Capaian Dan Harapan Ke Depan

• Program pemberdayaan wisata di dua desa tersebut telah berjalan dua
tahun, dan program berhasil membuat sebuah perubahan yang dapat
dibanggakan sebagai sebuah inovasi yang mengangkat pariwisata
berkelanjutan. 
• Sebelum program diimplementasikan, dua desa telah lama ditargetkan

sebagai desa wisata, tetapi tidak ada agensi, dan governance yang secara
sistematis mendorong proses bergerakannya pemberdayaan. 
• Akibatnya, orang desa dan adat terjebak dalam harapan semu karena

mereka tidak memiliki roadmap, kelembagaan, pendampingan, dukungan
stakehlder, dan hanya mengandalkan pada proses yang bersifat alami.
• Meskipun pemda memiliki komitmen dan program yang nyata, tetapi

dukungan pemberdayaan dari lembaga swadaya masyarakat semisal IRE 
menjadi sangat relevan.



Lanjutan

• Dua tahun program IRE di dua desa itu berhasil dalam membuahkan peta jalan
perubahan yang berkeblat ke arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. 
Kampung Adat Ratenggaro terbawa arus wacana untuk membuat komunitasnya
ramah dengan wisatawan, dan memberikan akses kepada wisatawan untuk
mengapresiasi dan menghayati kehidupan adatnya. 
• Desa adat ini kemudian membekali diri dengan mengorganisasi kegiatan

pariwisata sebagai sebuah kegiatan dalam lembaga adat. Langkah pelembagaan
wisata adat itu sekaligus diadukan dengan upaya untuk melestarian dan
pengembangan berbagai lifesikill yang menjadi basis kehidupan masyarakat adat.
• Berbeda dengan dengan adat Ratenggaro, Desa Pero Konda melembagakan

pariwisata melalui BUMDES. Dengan lembaga bisnis ini pengembangan wisata
pantai berjalan lebih nyata hasilnya. Desa ini melejit menjadi sebuah contoh
konkrit bahwa desa tertinggal di Sumba Barat Daya pun bisa bangkit dari
ketidakberdayaan ketika merka membangun desanya berbagis pada potensi
pariwisata.
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