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ABSTRAK 

Tujuanpenganbdian ini adalah untuk;(a) meningkatkan wawasan kepariwisataan 

pengelola Kampung Wisata Desa Pakuan; (b) meningkatkan Jiwa Wirausaha pengelola 

Kampung Wisata Desa Pakuan; (c) meningkatkan Pengetahuan Manajemen Bisnis 

pengelola Kampung Wisata Desa Pakuan; dan (d) mendorong pengelola Kampung 

Wisata Desa Pakuan untuk menerapkan kaidah-kaidah bisnis yang baik atau positif 

dalam melayani wisatawan. Tujuan tersebut didasari atas hasil observasi yang 

menunjukkan masih lemahnya pemahaman Pengurus Pokdarwis Desa Pakuan sebagai 

pengelola Kampung Wisata. 

Kegunaan yang diharapkan dari pengabdian ini meliputi:(a) meningkatnya 

kemampuan Pokdarwis Desa Pakuan dalam membangun bisnis Kampung Wisata; (b) 

termanfaatkannya sumber daya lokal secara optimal;(c) meningkatnya pendapatan 

masyarakat terutama yang berkaitan dengan pariwisata; dan (d) terciptanya lingkungan 

sehat dan bersih. Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah pelatihan, FGD, 

dan pendampingan selama dua bulan kepada Pengurus Pokdarwis Desa Pakuan selaku 

pengelola Kampung Wisata. 

Hasil pelatihan dipandang berhasil karena(a) Kehadiran dan keaktifan peserta 20 orang 

(100%) dan mengikuti dari awal sampai akhir, (b) Keaktifan peserta saat pelatihan 

cukup tinggi terlihat dari tanya-jawab dan diskusi, (c) Peserta bersedia untuk 

menerapkan materi yang diberikan, (d) Kesediaan peserta untuk menyampaikan 

pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan kepada rekan-rekan anggota Pokdarwis 

yang tidak sempat mengikuti pelatihan tersebut, (e) Terlihat bahwa outcome dari 

pelatihan ini mengarah pada perbaikan kinerja Kampung Wisata Desa Pakuan dan 

munculnya obyek wisata potensial yang akan dikembangkan selanjutnya. 

 

Kata kunci : Kampung Wisata, Manajemen, dan Kewirausahaan. 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka menghadapi paradigma baru dan tuntutan global, pembangunan 

pariwisata Indonesia hendaknya diarahkan untuk menganut standar kepedulian 

lingkungan yang tinggi dan kepedulian terhadap kepentingan ekonomi masyarakat 

lokal dan terhadap norma dan nilai budaya masyarakat. Salah satu caranya adalah 
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pemberdayaan kelompok usaha kecil dan menengah yang menciptakan produk kreatif 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merusak alam.Selain itu, 

pariwisata Indonesia harus mampu menyentuh kepentingan masyarakat miskin, 

sehingga memberikan daya ungkit yang kuat guna mengatasi permasalahan kemiskinan 

di Indonesia. 

Salah satu daya tarik wisata yang sedang tumbuh dan banyaktersebar di Indonesia 

adalah Desa (Kampung) Wisata yangperkembangannyacukup pesat dan menjadi 

perhatian banyak pihak. Perkembanganini tentunya harus disikapi dengan 

mengembangkan,menata, dan mengelolanya dengan memperhatikan manfaatbagi 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya.Salah satu pendekatan dalam pengembangan 

pariwisata yangmelibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal adalah 

pengembanganDesa Wisata yang sekaligus dapat menangkap peluangkecenderungan 

wisata yang saat ini mengarah kepada pariwisatadengan tujuan khusus.  

Di Pulau Lombok, sudah banyak desa yang memproklamirkan diri sebagai Desa 

Wisata dan beberapa diantaranya telah terkenal hingga ke mancanegara,  seperti: 

Banyumulek, Sesaot, Buwun Sejati, Pakuan, dan Lingsar (Lombok Barat); Santong, 

Kerujuk, dan Gangga (Lombok Utara); Bilebante, Karang Mas-Mas, dan Sade 

(Lombok Tengah); Sembalun danTete Batu (Lombok Timur). Perkembangan Desa 

Wisata tersebutdidasarkan pada peran serta seluruh masyarakat setempat 

denganmemanfatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumberdaya 

budaya yang tersedia. Untuk itu, perlu dilakukan pembangunanpariwisata lintas sektor 

dengan tujuan untukmencapai perkembangan pariwisata yang berkelanjutan 

sertainklusif yang berdampak positif bagi lingkungan hidup danbudaya setempat. 

Dengan demikian konsep pengembangan Desa Wisata tersebut sejalan dengan 

paradigma pariwisata yang tengah berkembang saat ini yaitu Pariwisata Berkelanjutan. 

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan memberikan kesempatanbagi para pihak 

untuk bersama-sama memberikan komitmen dalamperannya mengembangkan 

kepariwisataan yang seimbang, selaras,terarah dan fokus agar dapat mewujudkan 

sebuah tujuan pariwisatayang berkelanjutan serta mampu berkompetisi dengan negara 

lain,khususnya di kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Pengembangan Desa 

Wisata akanmendorong ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakatsendiri. 

Selain itu, sektor pariwisata juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal, sehingga secara tidaklangsung dalam jangka panjang dapat menjamin 

keberlanjutan kegiatan kepariwisataan sebagai bagian dari pengembanganekonomi 

lokal dan daerah baik untuk generasi masyarakat saat ini maupun masa yang akan 

datang. Selanjutnya sektorpariwisata juga dapat menjadi katalisator peningkatan 

keterkaitan kota-desa serta menstimulasi perkembangan desa daridesa miskin menjadi 

desa berkembang dan selanjutnya menjadi desa mandiri. 

Desa Pakuan merupakan desa pengembangan dari Desa Sesaot yang sudah sangat 

terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam di Pulau Lombok sejak dulu. 

Potensi wisata yang dimiliki Desa Pakuan relatif banyak terutama wisata yang 

memanfaatkan alam sebagai sarana utamanya, seperti: arung jeram, air terjun, hutan 

lindung, taman wisata, panorama walk, pegunungan, dan lain-lain, selain obyek wisata 

yang memanfaatkan kehidupan masyarakat sebagai daya tariknya seperti: kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat tradisional (seperti: wisata religi, agraris, sosial, olah raga, 

ekonomi, dan lain-lain). Desa Pakuan selama ini telah “memproklamirkan” dirinya 



 
 

sebagai Desa Wisata (sering juga disebut dengan Kampung Wisata) dan telah berhasil 

memancing wisatawan datang dan berkunjung ke desa ini baik wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara (kelompok maupun individu). Aktivitas pariwisata di 

Kampung Wisata Desa Pakuan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari: 

pemilik areal persawahan, kolam ikan, warung nasi, hingga sanggar seni.  

Seluruh kegiatan wisata di Kampung Wisata ini dikelola oleh sekelompok anak 

muda yang menamakan dirinya sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Desa ) 

yang memiliki wawasan pariwisata, jiwa wirausaha, dan praktik manajemen bisnis 

yang masih relatif rendah. Mereka sangat menyadari kondisi pengetahuan tersebut dan 

sangat membutuhkan adanya sentuhan program peningkatan kapasitas pengelola 

Kampung Wisata tersebut dari pihak manapun yang peduli dengan pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat desa. Mereka sangat menginginkan keberlanjutan 

Kampung Wisata yang telah mereka bentuk ini di masa depan ke arah yang lebih baik 

dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan dan utama di Kabupaten Lombok 

Barat khususnya.  

Mereka sangat yakin dengan adanya pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama 

pariwisata di Kampung Wisata tersebut akan memberikan jaminan terlaksananya 

Pariwisata Berkelanjutan di Desa Pakuan yang memanfaatkan sumber daya lokal dan 

menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang.Dengan prinsip ini 

tentunya akan mendatangkan manfaat ekonomi dan menjadikan lingkungan bersih yang 

pada akhirnya menghasilkan outcome yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat 

Pakuan khususnya dan masyarakat yang lebih luas umumnya. 

Berdasarkan kenyataan tersebut dirasa sangat perlu dilakukan kegiatan 

peningkatan kapasitas pengelola Kampung Wisata Desa Pakuan dalam rangka 

meningkatkan kualitas implementasi pariwasata berkelanjutan di kawasan wisata 

berbasis masyarakat tersebut, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

lokal dan pelesatrian lingkungan. 

 

 

METODE KEGIATAN 

 

Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ; (a)Memberikan 

pelatihanWawasan Kepariwisataan; Kewirausahaan; Aspek Pasar dan Pemasaran dalam 

Bisnis Pariwisata; Aspek Operasional dalam Bisnis Pariwisata; dan Aspek Pembukuan 

sederhana, (b) Melakukan diskusi intensif ( FGD ) untuk menemukan permasalahan dan solusi 
pengelolaan Kampung Wisata Desa Pakuan, dan (c) Pendampingan selama dua bulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan Kegiatan  diawali dengan persiapan (1) Persiapan yang meliputi  

; berkordinasi dengan PLH Kepala Desa Pakuan yang juga merupakan Sekretaris Desa, 

pihak LPPM Unram, Tim pengabdian, peserta pelatihan (Pokdarwis Desa Pakuan) , 

menyiapkan materi pelatihan, dan ATK. (2) Pelaksanaan kegiatan, pada hari Minggu 

tanggal 16 September 2018di Aula Kantor Desa Pakuan Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Baratdengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 20 orang. 



 
 

Rangkaian kegiatan pelatihan dilakukan  dalam dua tahap, yakni; (1) Penyampaian 

materi pelatihan yang merupakan kegiatan utama, meliputi:wawasan kepariwisataan 

kewirausahaan, aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis pariwisata, aspek operasional 

dalam bisnis pariwisata, dan aspek pembukuan sederhana.(2) Kegiatan pendampingan 

dan konsultasi dilakukan selama dua bulan (secara non formal) yang akan dilaksanakan 

jika ada masalah yang dirasakan perlu untuk diatasi dan membutuhkan pemikiran tim 

pengabdian Pendampingan ditekankan pada upaya penguasaan pengetahuan 

manajemen dan kewirausahaan. 

Secara umum, hasil kegiatan dapat diidentifikasi  hal-hal sebagai berikut ; (a) 
Umumnya peserta pelatihan telah memiliki jiwa wirausaha dan menerapkan prinsip 
manajemen bisnis walaupun masih relatif sederhana dan terkesan 
seadanya,(b)sebagian peserta belum banyak memahami dan memiliki wawasan 
kepariwisataan yang berkembang akhir-akhir ini, (c) peserta pelatihan setuju untuk 
menerapkan pengetahuan yang didapat dari pelatihan sesuai penguasannya untuk 
selanjutnya ditularkan kepada rekan-rekan mereka yang tidak sempat mengikuti 
kegiatan pelatihan ini, dan (d) peserta pelatihan sepakat akan selalu berupaya secara 
sungguh-sungguh dan kontinyu untuk meningkatkan (memperbaharui) pengetahuan 
manajemen dan kewirausahaannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi.  
             Disisi lain terdapat faktor penghambat seperti; tingkat pendidikan peserta 

sebagian besar relatif rendah, sebagian peserta masih relatif muda dan belum terbiasa 

dengan kegiatan pelatihan yang membutuhkan diskusi lebih intens, kurangnya 

konsentrasi peserta pelatihan, mengingat masih adanya rasa trauma akibat rangkaian 

gempa bumi yang melanda Pulau Lombok. Disamping itu terdapat faktor pendukung 

seperti; dukungan dari pihak pemerintah desa, dukungan Pengurus Pokdarwis Desa 

Pakuan, dukungan dari LPPM Unram,tersedianya aula dan kelengkapan pelatihan 

milikDesaPakuan, dan kekompakan Tim pengabdian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan pelatihan manajemen dan kewirausahaan 

ini dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan pelatihan ini dapat dikatakan berhasil, 

karena dari hasil evaluasi menunjukkan: 

(a) Kehadiran dan keaktifan peserta 20 orang (100%) dan mengikuti dari awal sampai 

akhir, (b) keaktifan peserta saat pelatihan cukup tinggi terlihat dari tanya-jawab dan 

diskusi, (c) peserta bersedia untuk menerapkan materi yang diberikan, (d) kesediaan 

peserta untuk menyampaikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan kepada 

rekan-rekan anggota Pokdarwis yang tidak sempat mengikuti pelatihan tersebut, (e) 

terlihat bahwa outcome dari pelatihan ini mengarah pada perbaikan kinerja Kampung 

Wisata Desa Pakuan dan munculnya obyek wisata potensial yang akan dikembangkan 

selanjutnya. 

Saran-saranyang perlu diperhatikan, yakni ; (1)Menindaklanjuti pengembangan obyek 
wisata potensial yang telah mereka identifikasi untuk dijadikan sebagai daya tarik 
wisata yang melengkapi obyek wisata yang sudah ada, (2)Memperhatikan dan 
menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan seluruh 
stakeholders pariwisata agar tercapai pemanfaatan sumber daya pariwisata Kampung 



 
 

Wisata Desa Pakuan secara optimal, (3) Selalu menjalin kerjasama dengan berbagai 
pihak seperti:Instansi pemrintah yang berkaitan dengan industri, UMKM, koperasi, 
pariwisata, dan kehutanan; LSM yang bergerak dibidang Lingkungan Hidup; kepolisian 
untuk dukungan keamanan, dan lain-lain, (4) menyusun perencanaan pengembangan 
bisnis Kampung Wisata baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka 
panjang yang dapat dijadikan pegangan dan dasar dalam mengembangkan Kampung 
Wisata Desa Pakuan di masa datang, dan (5)perlu menerapkan prinsip-prinsip bisnis 
yang baik agar pengelola Kampung Wisata Desa Pakuan dapat mengetahui posisi 
perkembangan bisnisnya dari waktu ke waktu.  
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