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OPTIMALISASI GERAKAN SADAR WISATA MELALUI PRODUKSI 

VIDEO PROMOSI DESA WISATA 

 

ABSTRAK 

Nusa Tenggara Barat telah menetapkan sektor pariwasata menjadi andalan bagi arah 

pembangunan provinsi. Pemerintah Provinsi pun menetapkan target pertumbuhan industri 

pariwasata tiap tahun diproyeksikan untuk terus meningkat. Untuk tahun 2018 ini, 

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan target kunjungan wisatawan mencapai angkat 4 

juta wisatawan. Berbagai pembenahan pun dilakukan, khususnya di bidang infrastruktur dan 

aksesibilitas ke wilayah NTB, demikian halnya dengan promosi wisata. 

Pemerintah daerah tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk promosi wisata, 

namun promosi wisata tidak hanya akan efektif apabila dilakukan oleh pemerintah semata. 

Masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam upaya promosi wisata ini. Program Pengabdian 

kepada masyarakat ini menawarkan upaya promosi pariwisata dengan konsep partisipatif 

yang dilakukan oleh kalangan pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Pemuda 

Rinjani Mandiri (Prima). Harapannya agar upaya promosi bisa dilakukan sesuai dengan 

potensi dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Salah satu upaya promosi 

yang akan dilakukan adalah melalui produksi video promosi Desa Wisata Lantan yang akan 

menjadi produk program pemberdayaan masyarakat ini.  

 

Kata Kunci: desa wisata, video promosi 

Abstract 

West Nusa Tenggara has set the tourism sector become one of the backbone of regional 

development. NTB Province government also sets the growth target of the tourism industry to 

increase annually. For 2018, NTB has set a target of tourist arrivals reaching up to 4 million 

tourists. Various improvements were made, especially in the fields of infrastructure and 

accessibility in this region, as well as tourism promotion programs. 

The regional government certainly has allocated a budget for tourism promotions, but tourism 

promotions will not only be effective if it is carried out by the government alone. The 

community needs to participate in this tourism promotion effort. This Community Service 

Program offers tourism promotion efforts with participatory concepts carried out by youth 

who are members of the Pemuda Rinjani Mandiri (Prima) tourism awareness group. The hope 

is that promotional efforts can be carried out in accordance with the potential and values of 

local wisdom that live in the community. One of the promotional efforts that will be carried 

out is through the production of promotional videos for Lantan Tourism Village which will 

be the product of this community empowerment program. 

Keywords : tourism, video promotion, empowerment 

 

 



 

 

I . Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

 Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menempatkan sektor pariwisata sebagai 

salah satu program prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat turut 

menjawabnya dengan melakukan berbagai pengembangan di sektor ini. Salah satunya adalah 

pengembangan Desa Wisata di sejumlah titik di wilayah NTB. Pada tahap awal, Pemerintah 

Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata akan mengembangkan 10 desa wisata prioritas 

sebagai tahap awal. Langkah tersebut tentunya butuh persiapan dari sisi pemahaman konsep, 

peningkatan kesadaran wisata hingga meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

mewujudkan hal ini. 

 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram memiliki peran untuk 

meningkatkan kapasitas pemahaman, kesadaran serta peningkatan keterampilan untuk 

menunjang tumbuhnya desa wisata. Dalam hal ini, Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengambil satu komponen awal pada penguatan kesadaran wisata melalui pelatihan produksi 

video promosi desa wisata. 

b. Signifikansi 

 Desa wisata yang menjadi target program Pengabdian kepada Masyarakat kali ini 

adalah Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Model 

pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan produksi video promosi dengan perangkat 

sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya kalangan pemuda yang tergabung 

dalam Kelompok Sadar Wisata Pemuda Lantan Mandiri. 

 Desa Lantan merupakan salah satu desa di kaki Gunung Rinjani yang akan segera 

diumumkan sebagai salah satu Geopark atau Taman Bumi oleh Unesco. Karenanya, 

pengembangan pariwisata di daerah ini tidak serta merta dilakukan tanpa konsep yang jelas, 

masyarakat membutuhkan pemahaman tentang pengembangan wisata di area geopark akan 



 

 

seperti apa dan pola promosi yang tepat agar tetap menjaga angka kunjungan wisatawan 

namun tidak mengancam ekosistem geopark harus direncanakan sejak dini. Pemahaman 

semacam ini tentunya tidak bisa dilakukan secara instan, namun secara bertahap dan terukur 

dari sisi pengembangan konsep pariwisatanya.  

c. Tujuan 

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan produksi video promosi wisata: 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan sadar wisata, khususnya kalangan 

pemuda.  

b. Meningkatkan keterampilan mengemas pesan promosi wisata dalam media video promosi 

berdurasi singkat 

c. Meningkatkan keterampilan teknis penggunaan peralatan pendukung dalam membuat 

video promosi desa wisata. 

d. Manfaat 

Manfaat  yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

berupa program pelatihan produksi video promosi adalah : 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan sadar wisata khususnya pemuda 

b. Meningkatkan keterampilan mengemas pesan dalam media video promosi wisata 

berdurasi singkat 

c. Meningkatkan keterampilan teknis penggunaan peralatan pendukung dalam membuat 

video promosi wisata. 

3. Pembahasan 

Secara umum, Desa Lantan memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik 

untuk dikembangkan. Tidak hanya dari sisi potensi keindahan alam, akan tetapi juga 

budaya dan juga wisata minat khusus potensial untuk dikembangkan di daerah ini. 

Untuk wisata alam, beragam spot wisata sudah berhasil dipetakan oleh masyarakat 



 

 

setempat mulai dari jalur pendakian alternatif untuk Gunung Rinjani, wisata air terjun, 

wisata arung jeram dan lain sebagainya. Namun, dari sisi pengemasan promosi wisata 

masihlah menggunakan media tradisional yang umumnya mengandalkan informasi 

dari mulut ke mulut. Karenanya, melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat Desa 

Lantan, khususnya kalangan pemuda akan mulai diasah keterampilannya dalam 

membuat video promosi wisata bagi daerahnya. 

Dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini bisa dilakukan dengan : 

1) Mengadakan pengenalan kegiatan promosi wisata bagi pemuda untuk memberikan 

informasi yang penting baik terkait sadar wisata, ekowisata dan lainnya. 

2) Mengemas kembali informasi yang sudah didapat dengan memproduksi pesan-pesan 

promosi wisata  menggunakan media yang mudah diterima oleh kalangan pemuda, 

dalam hal ini media yang dipilih adalah video promosi. 

3) Mendiseminasikan hasil produksi media informasi tersebut kepada masyarakat 

menggunakan platform yang kerap digunakan oleh pemuda. 

4. Metodologi 

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan focus group discussion (FGD) dan pelatihan 

dilakukan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (Andragogy) dalam meningkatkan 

pengetahuan mengenai sadar wisata, mulai dari sosialisasi awal, yang dilanjutkan dengan 

pelatihan teknik pembuatan video promosi mulai dari praproduksi yakni membuat konsep 

dan narasi, produksi hingga pascaproduksi berupa editing dan publikasi.  

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian pada masyarakat yang 

diusulkan akan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (Andragogy) dalam 

meningkatkan pengetahuan mengenai promosi wisata desa:  

Tahapan sosialisasi awal dimulai dari audiensi dengan Kepala Desa Lantan 

dan Kepala Desa Tratak Batukliang Utara, Lombok Tengah untuk mendapatkan basis 



 

 

data organisasi kepemudaan yang ada di desa tersebut, khususnya yang fokus pada 

pengembangan pariwisata lokal.  

Coaching clinics pembuatan video promosi mulai praproduksi hingga editing ringan. 

Tahapan coaching clinic merupakan tahapan teknis sejak praproduksi hingga pasca 

produksi. Tahap praproduksi berupa brainstorming atas tema, pemilihan lokasi, setting, 

alat dan teknik. Lokasi pelaksanaan coaching clinics dilakukan di Pasar Desa Tratak, 

Batukliang Utara Lombok Tengah. 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Bentuk Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa pelatihan produksi video 

promosi Desa Wisata yang dilakukan di lokasi Pasar Desa Tratak, Kecamatan Batukliang 

Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Pelatihan produksi film dilakukan di area terbuka dengan 

tujuan untuk melihat potensi spot wisata yang bisa digunakan untuk sampel pengambilan 

gambar (footage).  

 Respons pemuda yang tertarik untuk bergabung dalam pelatihan tersebut cukup 

tinggi, dari 20 undangan yang disebar melalui kelompok Pemuda Rinjani Mandiri (Prima) 

hadir sekitar 30 peserta dari sejumlah desa yang tertarik untuk bergabung. Sehingga pelatihan 

pembuatan video promosi wisata ini tidak hanya mengakomodasi peserta dari satu desa saja 

yang awalnya membidik pemuda Desa Lantan, Batukliang Utara, Lombok Tengah. 

 Pada tahap awal, dilakukan diskusi singkat dengan para peserta yang secara umum 

masih pesimistis dengan kelangsungan industri pariwisata di desa mereka pascagempa bumi 

yang terjadi bulan Agustus, September 2018 lalu. Kerusakan terjadi tidak hanya pada hunian 

warga, akan tetapi juga pada akses ke spot-spot wisata yang awalnya menjadi andalan 

masyarakat desa setempat. Meskipun destinasi wisata di Desa Lantan terhitung baru, akan 

tetapi belakang mulai meningkat angka kunjungan wisatawan domestik ke desa tersebut 



 

 

sebelum gempa bumi terjadi. Destinasi utama yang kerap didatangi adalah Air Terjun Titian 

Batu Kawangan dan jalur pendakian Rinjani via Batukliang Utara. 

 Seiring dengan pemulihan pascagempa, masyarakat berharap sektor pariwisata tetap 

bisa didorong untuk menjadi sumber pendapatan tambahan selain pertanian dan hasil kebun 

warga setempat. Tahap berikutnya berupa penyampaian materi teknik dasar produksi video 

promosi pariwisata. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok dengan pendamping mahasiswa 

Program Studi Ilmu Komunikasi yang berperan sebagai fasilitator pelatihan. 

 

Foto 1 : Penyampaian materi pendahuluan teknik produksi video 



 

 

 

Foto 2 : Fasilitasi Pelatihan Produksi Video Promosi Pariwisata 

 dalam kelompok kecil 
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