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Abstrak 

Pembangunan desa menjadi isu yang krusial, sebagai motor penggerak pembangunan 

ekonomi. Salah satu kabupaten yang menduduki peringkat lima besar desa terbanyak di 

provinsi Jawa tengah adalah Kabupaten Magelang, setelah Kabupaten Purworejo, Kabupaten 

Kebumen, Kabupaten Pati dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Magelang memiliki letak yang 

sangat strategis dengan ditopang destinasi wisata dunia yaitu Candi Borobudur.   Kunjungan 

wisatawan Candi Borobudur  tahun 2016 berjumlah 3,8 juta wisatawan dan didominasi oleh 

pengunjung domestik dibandingan wisatawan mancanegara.  Meningkatnya jumlah 

wisatawan tersebut merupakan peluang bagi pengembangan pariwisata di kawasan 

Borobudur. Salah satu bentuk wisata yang terkenal dikembangkan dalam kawasan tersebut 

adalah desa wisata. Desa Candirejo merupakan salah satu desa wisata kawasan Candi 

Borobudur yang memiliki keunikan yang berbeda dari desa wisata yang lain dikarenakan 

desa ini awalnya menjual keramahan masyarakatnya dan keindahan pemandangan desanya. 

Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati sejumlah paket wisata yang terdapat di Desa 

Candirejo di antaranya tamasya keliling desa, sistem pertanian desa,  pendidikan lingkungan, 

kehidupan masyarakat setempat (home stay), dan kesenian tradisional. Berdasarkan analisis 

situasi terhadap permasalahan mitra pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo baik 

permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan adalah peningkatan keterampilan sumber 

daya manusia dalam pengelolaan homestay; Pelatihan keuangan Koperasi Desa Wisata 

Candirejo, dan  pengelolaan souvenir dan oleh-oleh, serta pemasaran produk wisata. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan desa menjadi isu yang krusial, sebagai motor penggerak pembangunan 

ekonomi. Tercatat  Indonesia memiliki 74.053 Desa, provinsi yang memiliki desa terbanyak 

adalah 7.809 desa (Kemendagri, 2014). Salah satu kabupaten yang menduduki peringkat lima 

besar desa terbanyak di provinsi Jawa tengah adalah Kabupaten Magelang, setelah Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pati dan Kabupaten Klaten. Kabupaten 

Magelang memiliki letak yang sangat strategis dengan ditopang destinasi wisata dunia yaitu 

Candi Borobudur.   

Kunjungan wisatawan Candi Borobudur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

yaitu pada tahun 2014 berjumlah 3,3 juta wisatawan, tahun 2015 berjumlah 3,5 juta 

wisatawan, dan tahun 2016 berjumlah 3,8 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan tersebut 

masih didominasi oleh pengunjung domestik dibandingan wisatawan mancanegara (Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2016). Meningkatnya jumlah wisatawan 

tersebut merupakan peluang bagi pengembangan pariwisata di kawasan Borobudur. Salah 

satu bentuk wisata yang terkenal dikembangkan dalam kawasan tersebut adalah desa wisata. 

Ditjenpar dalam [1] mendefinisikan desa wisata sebagai suatu wilayah perdesaan yang 

menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, arsitektur 

bangunan dan tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai 

komponen kepariwisataan, misalnya atraksi wisata makanan dan minuman, cinderamata, 

penginapan, dan kebutuhan lainnya. 

Desa Candirejo merupakan salah satu desa wisata kawasan Candi Borobudur yang 

memiliki keunikan yang berbeda dari desa wisata yang lain dikarenakan desa ini awalnya 

menjual keramahan masyarakatnya dan keindahan pemandangan desanya guna menarik 

wisatawan. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati sejumlah paket wisata yang 

terdapat di Desa Candirejo di antaranya tamasya keliling desa, sistem pertanian desa,  

pendidikan lingkungan, kehidupan masyarakat setempat (home stay), dan kesenian 

tradisional. 

Berdasarkan analisis situasi terhadap permasalahan mitra pengurus Koperasi Desa 

Wisata Candirejo baik permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan adalah peningkatan 

keterampilan sumber daya manusia local guide, pengelolaan homestay; pengelolaan souvenir 

dan oleh-oleh, pengelolaan sampah sehingga menjadi destinasi wisata baru di desa Candirejo 

serta pemasaran produk wisata. Pendampingan usaha kreatif berbasis masyarakat diharapkan 

dapat mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Desa Candirejo. Oleh karena itu 

solusi yang dapat ditawarkan oleh tim pengabdian masyarakat atas permasalahan yang 

dihadapi mitra adalah peningkatan keterampilan local guide dan pengelolaan homestay; 

Pengelolaan souvenir dan oleh-oleh serta pengelolaan sampah; Strategi pemasaran paket 

wisata. Metode pelaksanaan dimulai dari analisis situasi dan persiapan, pelaksanaan, sampai 

dengan monitoring dan evaluasi. Metode ini diterapkan untuk menjamin keberlanjutan dari 

pengabdian masyarakat sehingga hasilnya maksimal dan bermanfaat secara luas. 

 

METODE 

Metode pelaksanaan pada dasarnya merupakan landasan agar proses dalam program 

pengabdian masyarakat dapat berjalan lancar, terstruktur, sistematis, dan juga terarah. Untuk 
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itu terdapat tahapan-tahapan yang akan dijalani guna menjawab permasalahan-permasalahan 

dan terlaksananya program ini. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra dan untuk 

mencapai target luaran yang telah ditetapkan maka metode yang dapat diberikan pada mitra 

PKMS pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo adalah melalui kegiatan pendidikan 

masyarakat, konsultasi dan pelatihan bagi masyarakat Desa Candirejo, yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Upaya Peningkatan Sumber Daya  Manusia Masyarakat desa setempat, Desa 

Candirejo, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang diberikan pendidikan 

masyarakat melalui tahap penyadaran, untuk mengubah pola pikir masyarakat agar 

lebih siap dan terbuka dalam menerima kunjungan dari para pengunjung dan dan lebih 

memiliki keyakinan bahwa sosial dan budaya masyarakat setempat memiliki ciri khas 

dan nilai jual tinggi. Setelah dilakukan tahap penyadaran selanjutnya adalah tahap 

pengkapasitasan warga masyarakat untuk mengelola potensi yang ada di Desa 

Candirejo serta tahap pendayaan warga masyarakat. Di samping itu pengurus dan 

anggota Koperasi Desa Wisata Candirejo juga diberikan penyuluhan dan konsultasi 

mengenai kewirausahaan sosial, sehingga usaha yang dikelolanya mampu 

memberdayakan masyarakat di sekitar Candi Borobudur untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Pendidikan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi 

merupakan pembelajaran sosial, yang merupakan bagian penting bagi individu untuk 

memahami kewirausahaan dan merupakan syarat untuk mengembangkan 

kewirausahaan individu melalui potensi yang ada di Desa Candirejo.  

2. Tata Kelola Koperasi Desa Wisata Ketiadaan sistem, prosedur dan petunjuk 

operasional usaha wisata berbasis Community Based Tourism (CBT) di Desa 

Candirejo menyebabkan 9 tidak dapat menjalankan kegiatannya secara profesional. 

Terbatasnya petunjuk operasional juga menyebabkan pengelolaan usaha tersebut tidak 

efektif dan efisien. Solusi yang ditawarkan adalah mitra diberi penyuluhan dan 

konsultasi tentang standar operasional pelayanan, sehingga meningkatkan daya saing 

usaha wisata yang berbasis komunitas masyarakat. Konsultasi ini meliputi 

pengelolaan homestay, peningkatan kualitas produk kerajinan serta tampilan kesenian 

yang ada di Desa Candirejo 

3.  Pemasaran Untuk mengembangkan usaha desa wisata berbasis masyarakat di Desa 

Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, diperlukan strategi pemasaran 

yang didukung dengan pengembangan produk, segmentasi pasar dan teknologi 

pemasaran. Oleh karenanya agar usaha tersebut dapat memberdayakan masyarakat 

dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat yang berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo. Maka mitra akan diberikan pendidikan 

masyarakat melalui penyuluhan dan konslutasi mengenai strategi pemasaran, yang 

meliputi: (1) Produk, dalam hal ini masyarakt Desa Candirejo akan diperkenalkan 

inovasi dan kualitas produk; (2). Price (harga), masyarakat Desa Wisata Candirejo 

akan diperkenalkan cara menentukan harga paket wisata yang dapat bersaing dengan 

usaha sejenis di desa sekitarnya; (3) Place (tempat), masyarakat diberikan pelatihan 

keramahtamahan kepada setiap pengunjung dan: (4) Promotion (pemasaran), 

masyarakat dikenalkan dengan strategi pemasaran paket wisata menggunakan sosial 

media, sehingga diharapkan produk wisata di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur 
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Kabupaten Magelang, dapat dipasarkan dan dengan jangkauan segmen yang lebih 

luas.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Konsep pembangunan desa di Indonesia tersaji dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional periode 2005-2025. Pola pikir Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dimulai dari kondisi umum dan tantangan. Analisis 

keduanya menghasilkan visi pembangunan [6]. Visi tersebut dirumuskan dalam misi 

pembangunan. Serangkaian sasaran pembangunan disusun untuk mencapai misi 

pembangunan. Untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah arah pembangunan 

jangka panjang. Secara khusus kemudian disusun prioritas pembangunan lima tahunan.  

 Berkaitan dengan ketertinggalan pedesaan, dokumen RPJP Nasional 2005-2025 

memandang kondisi umum pedesaan kita masih memprihatinkan. Dalam bidang sosial, 

budaya dan kehidupan beragama dapat dirujuk munculnya disparitas taraf pendidikan antara 

wilayah pedesaan dan perkotaan. Dalam bidang ekonomi disoroti tingginya kemiskinan di 

pedesaan. Adapun dalam bidang sarana dan prasarana diketahui rendahnya kualitas 

permukiman, terutama ditunjukkan oleh rendahnya infrastruktur air minum dan persampahan. 

Berkaitan dengan serangkaian kondisi umum dan tantangan pembangunan yang ada, maka 

strategi untuk memajukan desa khususnya di Desa Candirejo adalah melalui pemberdayaan 

atau penguatan kelembagaan desa dan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses 

menjadi, bukan sebuah proses yang instan. Proses pemberdayaan penguatan kelembagaaan 

desa dan warga masyarakat di Desa Candirejo dilakukan melalui tiga tahapan di antaranya 

penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. 

 

1. Penyadaran  

 Pada tahap ini masyarakat Desa Candirejo diberi pencerahan dalam bentuk pemberian 

penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Program-program 

yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat 

kognisi, belief dan healing. Prinsip adalah membuat target bahwa mereka perlu membangun, 

diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan orang dari 

luar). 14 Kegiatan pertama dalam program pengabdian PKMS kami di Desa Wisata 

Candirejo adalah melakukan koordinasi dengan pihak pengelola koperasi.  

Gambar 4. Koordinasi pertama bersama ketua pengurus Koperasi Desa Wisata Pada 

kegiatan pertama ini, tim pengabdian melakukan diskusi dengan ketua pengurus koperasi 

desa wisata untuk mempertajam permasalahan yang dihadapi oleh mitra, sekaligus untuk 

menentukan waktu pada program-program kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya. 

Kegiatan pertama ini kami lakukan bersama tim dan juga mengunjungi ke beberapa sentra 

produk UMKM yang nantinya akanmenjadi sasaran kegiatan dalam pengabdian kami. Kami 

melihat langsung di sentra produksi UMKM serta melakukan observasi awal permasalahan 

yang sering mereka hadapi sebagai dasar pembuatan program kerja kami selanjutnya.  

Gambar 5. Peninjauan langsung di lokasi sentra UMKM Desa Candirejo 15 2. 

Pengkapasitasan Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan. Untuk diberikan 

daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Pengkapasitasan manusia 

dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok, misalnya 
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dengan cara pendidikan, konsultasi kewirausahaan dan penyuluhan. Pengkapasitasan 

organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi koperasi desa yang hendak 

menerima daya atau kapasitas tersebut. Pengkapasitasan yang ketiga adalah berkaitan dengan 

nilai, artinya setelah orang dan wadahnya dikapasitaskan maka sistem nilainya pun 

demikian. Sistem nilai adalah aturan main, misalnya dalam koperasi desa berkenaan dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sistem dan prosedur, peraturan koperasi. 

Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu membuat aturan yang berlaku. 

Pada tahapan kedua ini, kegiatan kami bersama tim adalah melakukan diskusi dan konsultasi 

kewirausahaan. Tema yang kami diskusikan dengan para pelaku UMKM di Desa Candirejo 

adalah mengenai kemasan produk atau packaging dari produk yang sudah mereka buat. 

Gambar 6. Kemasan produk olahan pelaku UMKM Desa Candirejo 16 3. Pendayaan Pada 

tahap ini, kepada masyarakat diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian 

peluang ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang sudah dimiliki oleh warga masyarakat 

Desa Candirejo.   

 

KESIMPULAN 

 Setelah dilaksanakannya serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di Desa wisata 

Candirejo, maka tim pengabdian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pengeuatan dan kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata di Desa 

Candirejo diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo pada umumnya. 

2. Dengan adanya koperasi desa wisata diharapkan mampu menjadi motor penggerak 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo. 

3. Masyarakat Desa Candirejo mendapatkan pemahaman dalam hal kemasan produk, 

pemasaran produk dan pemasaran paket wisata Desa Candirejo secara online. 

 Adapun beberapa saran yang bisa menjadi rujukan bagi mitra guna meningkatkan 

kelembagaan Desa adalah: 

1. Perlu dilakukan pendampingan pembuatan studi kelayakan usaha dan rencana 

strategis koperasi desa wisata di tahun berikutnya. 

2. Perlu adanya musyawarah atau rapat bersama pengurus dan anggota koperasi desa 

wisata guna menentukan prioritas program kerja terutama program usaha desa wisata 

dengan menggali potensi laiinya di Desa Candirejo. 

3. Perlu adanya tindak lanjut desa untuk melakukan benchmarking dan pelatihan 

kewirausahaan digital terhadap pengelola Koperasi Desa Wisata Candirejo. 

 
UCAPAN TERIMAKASIH  

 Pengabdian ini dapat terlaksana karena bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, 

terutama para aparat desa di Pemerintah Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten 

Magelang, para tokoh masyarakat Desa Candirejo yang telah bersedia membantu 

menyediakan data sekunder. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu pengabdian ini.  

 Kepada DRPM kami juga menyampaikan terimakasih karena telah 
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memberikan kesempatan dan dukungan dana dalam pengabdian ini, serta kepada LPPM-PMP 

yang telah memfasilitasi serta mendukung dan memberikan kesempatan kepada kami, kami 

menyampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga pengabdian ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita, khususnya bagi Pemerintah Desa Candirejo Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang terutama dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakat yang 

lebih baik. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto. 2014. Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil dan 

Alokasi Program Pembangunan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 

 Agusta, Ivanovich. 2015. Pemerintah Daerah dan Desa. Kompas 12 Oktober. 

Arlini, Wike Pramudya. 2003. Analisis Efektifitas Promosi Desa Wisata Candirejo 

Magelang. Jawa Tengah: Jurusan Usaha Perjalanan Wisata Sekolah Tinggi Pariwisata 

TRISAKTI. 

Iryanto. 2006. “Perencanaan Pembanguna  Kabupaten/Kota MelaluinPendekatan Wilayah 

dan Kerjasama Antar Daerah”. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 

Wahana Hijau, Volume 1, Nomor 3, April 2006. 

Malik, Hermen. 2015. Pengeloaan Keberagaman Menuju Desa Berdaulat, Pemerintah 

Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. 

Marsoyo, Agam. 2015. Draf Peraturan Menteri tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

Pusat Studi Perencanaan Perencanaan Pembanguna Regional, Universitas Gadjah Mada. 

  


	Y. A. Wahyuddin1, Sirwan Yazid Bustami 2, Ismah Rustam3
	Pendahuluan
	Metode penelitian
	Hasil dan Pembahasan
	Tabel 1. Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB Tahun 2018-2020.
	Gambar 3.
	Gambar 4. Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi NTB dan Nasional tahun 2010-2019.
	Gambar 5. Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi NTB dan Nasional tahun 2010-2019.
	Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Beberapa Provinsi serta Nasional
	Gambar 6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2010-2019
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Abstract
	Keywords: Halal Center, Policy, Halal Label The basics.

	Kata Kunci : Halal Center, Kebijakan, Label Halal
	Tinjauan Pustaka
	2. Halal Center
	3. Sertifikasi Halal
	4. Media kontribusi
	Metode
	Hasil Dan Pembahasan
	B. Profil Halal Center
	C. Visi Misi dan Tujuan Halal Center
	D. Program dan Struktur Halal Center
	E. Kemitraan Halal Center
	F. Kebijakan Rektor Tentang Pembentukaan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Halal Pada Pelaku ATV Dan Photografer Usaha
	Di Destinasi Wisata Lon Malang Sampang
	Keywords: Tourism Potential, Business Actor, Halal Product Guarantee
	Abstrak
	Kata Kunci: Potensi Wisata, Pelaku Usaha, Jaminan Produk Halal
	Metode (1)
	Pembahasan
	Daftar Pustaka (1)
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	UCAPAN TERIMAKASIH
	Metode Penelitian
	Hasil dan Pembahasan
	Perilaku Masyarakat dalam Mempertahankan Budaya Lokal
	Masyarakat Sembalun merupakan masyarakat pendatang dari Persia, India dan Paqsai, yang datang pada abad ke-7. Saat ini warga yang menetap di Sembalun selain suku Sasak adalah warga Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Salah satu situs bersejarah di Sembalun L...
	Budaya lokal yang dimiliki masyarakar Sembalun Lawang merupakan kekayaan yang dimiliki bersama dan dilestarikan agar tidak punah atau bahkan diklaim oleh pihak lain. Untuk mempertahankan budaya local tersebut, masyarakat Sembalun Lawang secara aktif i...
	Pendapat  diatas diperjelas lagi oleh informan S sebagai tour guide dalam petikan wawancara berikut
	Masyarakat Pelestari Budaya Sembalun Lawang
	Kesimpulan (1)
	Daftar Pustaka (2)
	Abstrak (1)
	Pendahuluan
	Metode Penelitian (1)
	Hasil Dan Pembahasan (1)
	 Maha Vihara Majapahit
	 Pertapaan Siti Inggil
	 Candi Brahu
	 Candi Gentong
	 Kerajinan Cor Kuningan
	 Batik Trowulan
	B) Latar Belakang Pembanguan Rumah Majapahit
	C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sebelum Dan Setelah Perkembangan
	1) Teori Interaksi Sosial
	2) Teori Irritation Index
	3) Teori Modernisasi
	Analisis Data Dengan Teori
	Kesimpulan (2)
	Referensi



