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Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

Kebijakan Presiden Republik Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono, agar 

pembangunan diarahkan pada 4 pilar 
yaitu pro job, pro poor, pro growth dan 
pro environment, terus dijalankan oleh 
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 

Salah satu upaya yang dilakukan 
oleh Kemenbudpar dalam rangka 
menjabarkan arahan Presiden tersebut 
adalah dengan memberdayakan 

masyarakat pedesaan agar mampu mengambil manfaat dari 
pembangunan Pariwisata. 

Keindahan alam dan keunikan budaya merupakan 
kekuatan Pariwisata Indonesia. Banyak desa di Indonesia 
yang memiliki keindahan alam dan keunikan budaya. Dengan 
kekayaan anugerah Tuhan ini,  masyarakat di pedesaan 
memiliki peluang usaha yang besar untuk dapat meningkatkan 
kesejahteraannya. Salah satunya dengan menjadikan desanya 
menjadi Desa Wisata. 

Melalui pengembangan Desa Wisata, masyarakat di 
pedesaan ‘diberi’ wawasan agar menyadari  pentingnya menjaga 
lingkungan alam dan budaya, serta diberdayakan agar selain 
mampu menekuni mata pencaharian mereka selama ini, juga 
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memiliki kemampuan untuk berusaha di bidang Pariwisata 
agar kesejahteraan mereka dapat lebih meningkat. 

Dengan tidak meninggalkan mata pencaharian utamanya,  
masyarakat pedesaan diharapkan mampu berusaha di bidang 
Pariwisata yang berbasis pada alam dan budaya yang ada di 
lingkungannya antara lain mereka mampu mengemas potensi 
yang ada menjadi daya tarik wisata yang dapat menarik 
wisatawan untuk datang ke desa tersebut. Memiliki kemampuan 
untuk memenuhi ‘kebutuhan’ wisatawan selama melakukan 
wisata di desanya, antara lain kebutuhan akan akomodasi, 
makan minum, atraksi wisata, suvenir dan berbagai kegiatan 
wisata lainnya. 

Dalam buku ini dimuat berbagai masukan untuk 
mengembangkan Desa Wisata yang ditujukan  bagi para Kepala 
Dinas yang Menangani Pariwisata atau pihak-pihak lainnya 
yang berkepentingan. 

Semoga buku ini dapat turut memberi andil dalam 
mensukseskan pembangunan Pariwisata, khususnya pengem-
bangan Pariwisata di pedesaan. 

Selamat bekerja! Semoga Tuhan senantiasa meridhoi upaya 
kita dalam mengembangkan Pariwisata untuk kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. 

Jakarta,   September 2011

                                      Ir. JERO WACIK, SE
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KATA PENGANTAR

Buku dengan judul Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui 
Pengembangan Desa Wisata ini, merupakan buku yang 

ke-3 yang kami tulis berdasarkan hasil telaahan dan kajian 
yang dilakukan di Kelurahan Kakaskasen Dua Kota Tomohon 
Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Teritip Kota Balikpapan 
Provinsi Kalimantan Timur, dan Desa Punten Kota Batu Provinsi 
Jawa Timur. 

Penulisan buku pertama merupakan hasil telaahan dan 
kajian di desa Leang-Leang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi 
Selatan, Desa Kuin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan 
Selatan, dan di Desa Cijawura Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. 

Penulisan buku kedua merupakan hasil telaahan dan 
kajian di desa Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi 
Tenggara, Desa Bungus Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera 
Barat dan di desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran 
Provinsi Lampung. 

Sebagaimana dua buku sebelumnya, buku ini ditulis dengan 
tujuan untuk memberikan masukan  dan mendorong kreatifitas 
para Kepala Dinas yang Menangani Pariwisata atau pihak terkait 
guna mengembangkan kepariwisataan di pedesaan, khususnya 
di desa yang memiliki potensi daya tarik wisata baik berupa 
alam maupun budaya. 

Melalui pengembangan desa wisata, masyarakat di 
pedesaan ‘dibuka’ wawasannya agar mereka mengerti dan 
menyadari bahwa lingkungan pedesaan tempat mereka 
tinggal yang dianugerahi  keindahan alam/keunikan budaya, 
memiliki peluang usaha dan  peluang lapangan kerja yang 
besar yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya.
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Dengan tidak meninggalkan mata pencaharian utamanya, 
masyarakat pedesaan diberdayakan untuk mampu melihat 
peluang usaha dan peluang lapangan kerja yang ada dan mampu 
melakukan usaha tersebut termasuk mampu menciptakan dan 
memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. 

Melalui pengamatan dan pengkajian yang kami lakukan di 
tiga desa tersebut di atas, kami mencoba memberikan masukan 
mengenai tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan oleh 
Kepala Dinas yang menangani Pariwisata untuk mewujudkan 
desanya menjadi Desa Wisata, antara lain usaha-usaha apa 
saja yang berkait dengan Pariwisata yang dapat dikembangkan 
di setiap desa termasuk kerjasama dengan pihak mana saja 
yang harus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, dan 
bagaimana mempromosikan desa tersebut.  

Buku ini tidaklah sempurna. Namun, kami berharap 
setidaknya dengan membaca buku ini para Kepala Dinas yang 
menangani Pariwisata atau pihak terkait dapat terpancing 
gagasannya untuk lebih kreatif mengembangkan Kepariwisataan 
di wilayah tugas masing-masing, khususnya di pedesaan. Dengan 
harapan melalui pengembangan desa wisata, kesejahteraan 
masyarakat di pedesaan dapat meningkat yang pada gilirannya, 
kemiskinan dapat diperkecil sesuai dengan kebijakan Presiden 
Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pro job, pro 
poor dan pro environment. 

Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada kepada para Pejabat dan pihak terkait di 
ketiga wilayah tersebut, yaitu :

Di Provinsi Sulawesi Utara 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :
•	 Walikota Tomohon, Jimmy F. Eman. SE.Ak;
•	 Kadinas Budpar Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya; 
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•	 Kadinas Budpar, Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon, Drs. 
Gerardus E. Mogi, beserta jajarannya; 

•	 Camat Tomohon Utara; 
•	 Lurah Kakaskasen Dua, Thomy S.R. Lasut, SH, beserta 

jajarannya;
•	 ASITA Sulawesi Utara;
•	 PHRI Kota Tomohon;
•	 HPI Kota Tomohon. 

Di Provinsi Kalimantan Timur
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :
•	 Walikota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi, SE, beserta 

jajarannya;
•	 Kadinas Budpar Provinsi Kalimantan Timur beserta 

jajarannya; 
•	 Kadinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Balikpapan, Dra. Doortje Marpaung, MM, beserta 
jajarannya; 

•	 Lurah Teritip, Ali, SH, beserta jajarannya; 
•	 Ketua PHRI Kota Balikpapan, Drs.Dodhy Achadiyat; 
•	 ASITA Kalimantan Timur; 
•	 HPI Kota Balikpapan.

Di Provinsi Jawa Timur
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :
•	 Walikota Batu, Eddy Rumpoko, beserta jajarannya;
•	 Kadinas Budpar Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Jarianto, M.Si, 

beserta jajarannya; 
•	 Kadinas Budparpora Kota Batu, Dra. Mistin, M.Pd, beserta 

jajarannya; 
•	 Kepala Desa Punten, Hermanto S.,beserta jajarannya; 
•	 Ketua ASITA Kota Batu;
•	 PHRI Kota Batu;
•	 HPI Kota Batu.
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Ucapan Terima Kasih juga kami sampaikan kepada 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 
Drs. Wardiyatmo, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan 
dukungan pada proses pelaksanaan telaahan dan penyusunan 
buku ini. Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan 
kepada kolega kami, Sdr.Yabez L. Tosia dan Sdri. Qairany Arta, 
yang telah menyertai kami dalam melakukan Telahaan dan 
penyusunan buku ini.

Mari kita tingkatkan kerjasama untuk suksesnya 
pembangunan kepariwisataan di tanah air. Semoga upaya kita 
mendapat Ridho Yang Maha Kuasa. 

 

 Jakarta,    September 2011

 STAF AHLI MENTERI
 BIDANG EKONOMI DAN IPTEK

 TITIEN SOEKARYA
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A.	 Latar	Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terhampar luas dari 
Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga pulau Rote, yang 

terdiri dari 17.000 pulau lebih, memiliki keindahan dan keunikan alam 
yang menakjubkan baik berupa flora, fauna, gunung, danau, pantai, 
peninggalan purbakala dan lainnya. 

Demikian juga dengan Kebudayaan, Indonesia dengan jumlah 
penduduk lebih dari 238 juta orang, terdiri dari 1.128 suku bangsa 
dan memiliki 750 bahasa daerah. Ini semua merupakan kekayaan yang 
dimiliki bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Kekayaan ini semua merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk 
menyejahterakan bangsanya. 

Berbagai upaya dapat dilakukan guna mengelola kekayaan ini 
untuk menyejahterakan bangsa Indonesia, salah satunya adalah 
melalui pembangunan Pariwisata. 

Sebagaimana termuat dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya 
yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal 
pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

I. Pendahuluan
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Dengan kekayaan yang berlimpah sebagaimana tersebut di 
atas, Indonesia  melalui pembangunan Pariwisata berupaya menata/
mengemas daya tarik wisata dan memasarkannya kepada wisatawan 
dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudahan-kemudahan 
bagi wisatawan untuk berwisata di Indonesia terus diupayakan 
untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan, demikian pula 
peraturan-peraturan disederhanakan untuk memudahkan wisatawan 
mengunjungi Indonesia. 

Pembangunan Kepariwisataan Indonesia dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan yang cukup baik, hal tersebut ditandai dengan 
meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus termasuk 
perolehan devisa dan pengeluaran wisnus. 

Sampai dengan bulan September 2011, Indonesia telah dapat 
meraih jumlah wisman sebanyak 5,61 juta orang. Ini berarti peningkatan 
sebesar 8,26% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 
Target yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah wisman 7,1 juta 
orang , devisa 7,17 miliar dolar Amerika, wisnus 237 juta orang, dan 
pengeluaran wisnus 154 triliun rupiah. 

Dengan peningkatan wisman dibanding tahun sebelumnya dan 
kecenderungan peningkatan wisnus, target tersebut di atas optimis 
dapat tercapai. 

Pada tahun 2008 dimana dimulainya program Visit Indonesia 
Year, Indonesia telah dapat meraih 6,43 juta wisatawan, dengan 
perolehan devisa sebesar 7,3 miliar dolar Amerika. Sedangkan jumlah 
pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 225 juta perjalanan dengan 
pengeluaran wisatawan nusantara sebanyak 123,17 triliun rupiah.

Pada tahun 2010, Indonesia telah dapat meraih kunjungan 
wisman sebanyak 6,75 juta orang dan devisa sebesar 6,75 miliar dolar 
Amerika.  Wisnus 230 juta orang, dan pengeluaran wisnus sebanyak 
138 triliun rupiah.

Pemerintah bersama usaha Pariwisata terus berupaya 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan 
mancanegara maupun nusantara untuk terus berwisata ke Indonesia 
disamping terus menata dan mengemas produk Pariwisata. 

Bukan saja jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang terus 
diupayakan meningkat, termasuk didalamnya perolehan devisa 
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dan pengeluaran wisnus, pemerintah juga berusaha memperluas 
penyebaran kunjungan wisatawan ke berbagai propinsi di Indonesia 
agar dampak positif dari kegiatan pariwisata dapat dinikmati oleh 
masyarakat di seluruh propinsi di Indonesia. 

Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 
telah mengamanatkan agar program-program pemerintah mengarah 
kepada pro growth, pro poor, pro job dan pro environment. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan 
dan Pariwisata untuk mengaplikasikan arahan tersebut adalah dengan 
meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Desa 
Wisata. 

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada 
kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai 
kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan 
yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa 
saja yang dapat disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
(Marzuki, …. 33)

Melalui pengembangan Desa Wisata, masyarakat di pedesaan, 
khususnya pedesaan yang memiliki potensi daya tarik berupa alam 
maupun budaya, diberi wawasan mengenai Kepariwisataan, diberi 
kemampuan untuk mengambil manfaat dari keberadaan potensi dan 
daya tarik desanya. 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang memiliki dampak dinamis 
yang luas dimana berbagai usaha dapat tercipta melalui kegiatan 
pariwisata. Komponen utama dalam kegiatan pariwisata adalah daya 
tarik wisata yang didukung oleh komponen lainnya, antara lain; 
transportasi, akomodasi, restoran, atraksi budaya dan cenderamata. 
Komponen tersebut menyediakan fasilitas dan layanan secara langsung  
dalam memenuhi  kebutuhan wisatawan  yang berkunjung ke suatu 
destinasi  pariwisata.  

Selanjutnya  dari kegiatan komponen pariwisata tersebut  akan 
timbul kegiatan usaha lainnya yang merupakan dampak yang secara 
tidak langsung  terkait dengan kegiatan pariwisata, seperti;  usaha 
penyedia BBM,  usaha penyedia bahan makanan seperti sayur-
sayuran untuk restoran, usaha perabot  interior  untuk hotel, usaha 
penyedia bahan properti untuk atraksi seni budaya, usaha penyedia 
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bahan baku pembuatan cenderamata, usaha penukaran uang (money 
changer), usaha penyedia obat-obatan (drug store), dan masih banyak 
lagi dampak ikutan yang  akan muncul  untuk  memenuhi  kebutuhan 
wisatawan.

Potensi daya tarik wisata, baik yang bernuansa alam maupun 
budaya, pada umumnya berada di pedesaan, seiring dengan keberadaan 
masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di  pedesaan.

Beberapa daya tarik wisata yang ada di beberapa pedesaan, ada 
yang telah memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat 
setempat, namun ada pula masyarakat sekitar daya tarik wisata yang 
telah banyak dikunjungi wisatawan, namun masyarakat di sekitar 
daya tarik wisata tersebut belum mendapat manfaat dari kedatangan 
wisatawan ke wilayahnya, dengan kata lain dia hanya menjadi 
‘penonton’ dari kegiatan wisata di daerahnya. 

Di pihak lain, ada pula suatu desa yang memiliki potensi daya 
tarik wisata baik berupa alam maupun budaya, namun hanya sejumlah 
kecil saja wisatawan yang datang untuk menikmati potensi daya tarik 
tersebut tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. 

Yang menjadi persoalan, bagaimana agar masyarakat pedesaaan 
yang di wilayahnya terdapat daya tarik wisata ataupun potensi daya 
tarik wisata dapat menerima manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan 
daya tarik wisata/potensi daya tarik wisata tersebut? Yaitu dengan 
menjadikan wilayah tersebut menjadi desa wisata. Dengan harapan 
kedatangan wisatawan ke wilayah tersebut dapat memberikan peluang 
usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 

Lapangan usaha dan lapangan kerja akan tercipta apabila 
wisatawan melakukan kegiatan wisata di daerah tersebut. Mengingat 
wisatawan dalam perjalanan wisatanya membutuhkan berbagai 
kebutuhan baik barang maupun jasa. Hal inilah yang dapat menjadi 
peluang bagi masyarakat untuk dapat berusaha di bidang pariwisata 
dan bidang terkait lainnya dan dapat memanfaatkan peluang lapangan 
kerja. 

Masyarakat di pedesaan yang telah dapat merasakan manfaat dari 
kunjungan wisatawan ke daerahnya, tentu akan berusaha menjaga 
lingkungan untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya. Karena 
apabila lingkungan alam dan budayanya rusak, tentu wilayahnya tidak 
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akan lagi diminati oleh wisatawan. Hal ini tentunya akan berdampak 
pada berkurangnya pendapatan mereka. Dengan demikian, maka 
melalui pengembangan desa wisata, lingkungan alam dan budaya 
setempat akan terjaga kelestarian dan kualitasnya, karena masyarakat 
akan berusaha menjaga dan memelihara lingkungannya untuk tetap 
lestari bahkan meningkat kualitasnya. 

Melalui telaahan ini, Penulis  mencoba memberikan masukan 
berupa pemikiran-pemikiran bagaimana meningkatkan ekonomi 
kerakyatan melalui pengembangan Desa Wisata.

Desa wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, 
akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk 
suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara 
dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, Wiendu, 1993: 2-3)

Dalam upaya mengembangkan suatu desa yang memiliki daya 
tarik wisata yang bisa dijadikan sebagai “magnet” untuk menarik 
kedatangan wisatawan, penulis mencoba menemukenali kondisi 
saat ini dari desa yang akan ditelaah, mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan  yang ada dikaitkan dengan unsur-unsur yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan kegiatan 
wisata di wilayah tersebut. Aspek-aspek dimaksud digambarkan 
sebagai berikut. 

Gambar : Aspek-aspek yang diperlukan dalam suatu perjalanan wisata
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Ketersediaan sarana/moda transportasi, akomodasi, makan 
minum, daya tarik wisata, dan suvenir, merupakan aspek-aspek yang 
diperlukan untuk melakukan kegiatan pariwisata. 

Dari kondisi desa saat ini, yang dikaitkan dengan aspek-aspek 
tersebut di atas, Penulis mencoba mengamati kelemahan dan kekuatan 
yang ada di desa tersebut dan mencoba menggambarkan kondisi desa 
yang diharapkan, yaitu suatu desa yang siap menerima kedatangan 
wisatawan dengan berbagai aspek-aspek pendukung dan daya tarik 
wisata di dalamnya termasuk masyarakat sebagai tuan rumah yang 
baik bagi wisatawan. 

Di desa wisata yang diharapkan tersebut, wisatawan dapat 
menginap di rumah-rumah penduduk yang telah dibina, dimana 
rumah tersebut selain menjadi rumah yang mereka tinggali juga 
rumah tersebut berperan sebagai homestay. Kebutuhan makan minum 
disediakan oleh masyarakat dengan membuka rumah makan. 

Berbagai atraksi kesenian atau atraksi yang bernuansa olah 
raga tersedia untuk dinikmati oleh wisatawan yang dikelola oleh 
remaja/masyarakat setempat. Kebutuhan wisatawan akan barang-
barang untuk dapat dijadikan sebagai cenderamata juga dibuat oleh 
masyarakat setempat, antara lain ibu-ibu. 

Lingkungan yang asri dan nyaman tersedia, yang diupayakan oleh 
masyarakat setempat dengan menanam bunga dan buah-buahan, yang 
bisa dinikmati oleh wisatawan. Demikian pula berbagai kebutuhan 
transportasi  seperti sepeda, motor, mobil dan alat transportasi 
tradisional disediakan oleh masyarakat yang dapat disewa oleh 
wisawatan yang tinggal di desa tersebut. 

Pendek kata, desa yang diharapkan dapat menjadi suatu desa 
yang nyaman, mencerminkan Sapta Pesona, menyajikan kehidupan 
masyarakat sebagai salah satu daya tarik wisatanya, mudah dijangkau 
dengan harga yang relatif lebih hemat. 

Melalui kajian ini, kami mencoba memberikan masukan bagaimana 
menciptakan situasi yang diharapkan, langkah-langkah apa yang perlu 
dilakukan, termasuk didalamnya bagaimana agar produk pariwisata ini 
dapat terkomunikasikan atau terpublikasikan kepada ‘market’, baik di 
dalam maupun di luar negeri. Sehingga keberadaan desa wisata dapat 
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diketahui dan diminati oleh ‘market’ yang pada gilirannya kunjungan 
wisatawan ke desa wisata dapat meningkat. 

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke desa wisata tentu akan 
berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat pedesaan. 
Khusus untuk wisatawan nusantara, kedatangan wisnus ke desa-desa 
wisata yang nantinya diharapkan dapat tersebar ke berbagai wilayah 
di tanah air, diharapkan dapat mempercepat terdorongnya salah satu 
sasaran pengembangan wisata nusantara yaitu meningkatnya rasa 
cinta tanah air dan mempererat persaudaraan antar sesama suku 
bangsa. 

Untuk  mewujudkan   desa wisata yang diinginkan  diperlukan  
adanya political will dari pimpinan pemerintah daerah beserta 
aparatnya, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dan upaya-upaya 
antara lain: 

 Menyamakan persepsi antar Pejabat yang menangani Pariwisata dan 
Pejabat Dinas terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat,  mengenai  
pengembangan desa wisata dan manfaatnya sehingga  terwujud 
suatu komitmen dan kemauan yang kuat untuk  mengembangkan 
desa wisata

 Menjalin koordinasi yang erat antar para Kepala Dinas yang 
menangani Pariwisata dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat/
agama/budaya serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada 
untuk sama-sama berperan dalam mewujudkan Desa Wisata (siapa 
melakukan apa)

 Melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pelatihan-
pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu mengambil 
manfaat dari kedatangan wisatawan dengan berusaha di bidang 
penyediaan berbagai kebutuhan bagi wisatawan, termasuk pelatihan 
untuk peningkatan kemampuan dalam bidang pemasaran desa 
wisata.  

Dalam kajian ini, kami menampilkan 3 (tiga) wilayah Kelurahan/
Desa yang menurut pengamatan kami memiliki keunikan dan potensi 
daya tarik wisata berupa alam maupun budaya. Ketiga wilayah tersebut 
adalah Kelurahan Kakaskasen Dua, Kota Tomohon, di Sulawesi Utara; 
Kelurahan Teritip, Kota Balikpapan, di Kalimantan Timur dan Desa 
Punten, Kota Batu, di Jawa Timur.
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B.	 Tujuan	dan	Sasaran

Tujuan dari telaahan dan penulisan buku ini adalah untuk 
memberikan masukan guna menambah wawasan, memberikan 
motivasi, mendorong kreatifitas dan inspirasi bagi aparat pengelola 
kepariwisataan di daerah (Kepala Dinas yang menangani Pariwisata), 
khususnya di daerah dimana ketiga desa tersebut berada, dan pihak-
pihak lainnya, untuk dapat mengembangkan ketiga desa telaahan 
menjadi Desa Wisata. 

Yang menjadi sasaran adalah berkembangnya ketiga desa tersebut 
menjadi Desa Wisata. Dengan menjadi Desa Wisata, akan terbuka 
peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat pedesaan yang pada gilirannya perekonomian masyarakat 
pedesaan dapat meningkat. 

Apabila masyarakat telah dapat merasakan ‘keuntungan’ 
dari kedatangan wisatawan, diharapkan mereka akan menjaga 
lingkungannya untuk tetap terjaga, tidak rusak, bahkan meningkat 
kualitasnya karena mereka mengerti bahwa lingkungan alam/budaya 
yang ada di sekitarnya menjadi kekuatan bisnis mereka. 

Selain itu, diharapkan keberadaan Desa Wisata tersebut dapat 
menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk dapat berkembang 
menjadi desa wisata.  
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II. Kelurahan Kakaskasen Dua

A.	 Umum

Kelurahan Kakaskasen Dua terletak di Kecamatan Tomohon 
Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis 

Kelurahan Kakaskasen Dua terletak pada 1,15 LU dan 124,5 LS yang 
mempunyai luas wilayah 378 km2 yang terdiri dari lahan kering 
berupa tegalan, pekarangan dan lahan tidur (198 ha), lahan sawah 
(70 ha), kolam (3 ha) dan hutan (52 ha). Topografi kelurahan ini datar, 
berbukit dan bergelombang serta berada pada ketinggian 600 mdpl. 

Salah satu pemandangan di Kakaskasen Dua
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Kakaskasen Dua berbatasan antara lain: Sebelah utara berbatasan 
dengan Kelurahan Kakaskasen Satu; sebelah timur dengan Gunung 
Mahawu; sebelah barat dengan Gunung Lokon; dan sebelah selatan 
dengan Kelurahan Kakaskasen Tiga.

Penduduk Kakaskasen Dua berjumlah k.l 3.918  jiwa yang terdiri 
dari Laki-laki 1.813 jiwa dan perempuan 2105 jiwa. Jumlah KK 1.218. 
Penduduk mayoritas beragama Kristen. Tingkat pendidikan terdiri 
dari: Sarjana (S1) 132 orang, akademi 141 orang, SMA 1.239 orang, 
SMP 94 orang, SD 431 orang. 

Mata pencaharian masyarakat Kakaskasen Dua pada umumnya 
petani bunga, peternak, pedagang dan buruh. 

Budidaya bunga yang diusahakan oleh 
masyarakat Kakaskasen Dua.

Kelembagaan yang ada di masyarakat antara lain: Kelompok 
Tani, Gapoktan, PKK, Karang Taruna, dan lembaga keagamaan.

Sarana umum yang dimiliki kelurahan ini antara lain sarana 
peribadatan, Polindes dan Poliklinik. 

Sumber air masyarakat diperoleh dari sumur bor dan sumur gali, 
serta terdapat 10-20 buah sumber mata air yang digunakan sebagai 
saluran irigasi. 

Penerangan PLN dan sarana telekomunikasi sudah mencukupi.

Kelurahan Kakaskasen Dua
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B.	 Kondisi	Saat	ini

1.	 Transportasi

Kelurahan Kakaskasen Dua yang terletak di Kota Tomohon dapat 
ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dari 
Bandar udara Sam Ratulangi. Dengan menggunakan kendaraan roda 
empat jarak tempuh dari bandara ke Kakaskasen Dua sekitar 1,5 jam. 
Sedangkan Dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, 
dengan menggunakan kendaraan yang sama jarak tempuhnya sekitar 
2 jam. Jarak tempuh dari Kota Tomohon sekitar 30 menit.

Untuk menuju Kakaskasen Dua dari Bandara maupun dari pusat 
kota, tersedia berbagai moda transportasi publik, antara lain berupa 
angkutan umum, taksi, ojek dan mobil sewaan. 

Sarana jalan menuju Kakaskasen Dua dari Kota Manado maupun 
dari Bandara Sam Ratulangi dalam kondisi yang baik dan mulus. 

Sarana jalan menuju Kelurahan Kakaskasen Dua sebagian besar 
telah beraspal dan sebagian masih dalam proses pengerasan (berbatu), 
dan di dalam kelurahan Kakaskasen Dua sendiri sebagian sudah di 
paving blok dan adapula jalan setapak yang masih tanah.

Kondisi sarana jalan di Kakaskasen Dua

Kelurahan Kakaskasen Dua
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2.	 Akomodasi

Di kelurahan Kakaskasen Dua telah tersedia akomodasi berupa 2 
cottage dengan 50 kamar dan 2 wisma/penginapan dengan 35 kamar, 
yang dikelola oleh pengusaha setempat. 

Taman bunga berikut akomodasi yang telah tersedia 
di Kakaskasen Dua.

Dengan jumlah wisman sebanyak 1.825 orang dan wisnus 
sebanyak 18.250 orang di tahun 2010, jumlah kamar yang tersedia 
di Kakaskasen Dua untuk saat ini cukup memadai. Namun apabila 
jumlah wisman dan wisnus meningkat jauh di atas jumlah ini, tentu 
kebutuhan akan akomodasi akan lebih meningkat dan jumlah ini 
tidak akan memadai. 

Rumah–rumah penduduk Kakaskasen Dua pada umumnya dalam 
kondisi bangunan yang permanen. Dengan demikian cukup memadai 
untuk dapat dijadikan sebagai pondok wisata/homestay, tentu 
dengan melalui penyempurnaan. 

3.	 Makan	Minum										

Salah satu kebutuhan wisatawan adalah makanan dan minuman. 
Saat ini di Kakaskasen Dua, tersedia 11 rumah makan dan 2 restoran 

Kelurahan Kakaskasen Dua
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yang menyediakan makanan berupa  ikan bakar dan makanan 
lainnya, sehingga kebutuhan wisatawan untuk makan dan minum 
masih terbatas/belum memadai. 

4.	 Daya	Tarik	Wisata

Gunung Lokon dan Gunung Mahawu merupakan daya tarik 
wisata di Kakaskasen Dua. Kesejukan dan keindahan panorama alam 
pegunungan dan kota Tomohon dapat dinikmati dari Gunung Lokon 
maupun Gunung Mahawu. Aneka ragam kebun buah-buahan, kebun 
sayur-mayur serta aneka tanaman unggul lainnya tersedia di kebun 
milik masyarakat setempat, sehingga wisata agro seperti memetik 
sayur-sayuran dapat dilakukan di daerah ini.

Hal yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke 
Kakaskasen Dua selain alamnya yang sejuk, pemandangan alam, 
sawah dan gunung yang indah, juga banyak ditemui taman bunga.  

Berada berlawanan arah dengan Gunung Lokon, Gunung Mahawu 
memiliki lereng yang cukup landai dengan ketinggian 1.311 meter. 
Memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan, dengan danau 
kawah berwarna hijau dengan warna kuning belerang. Mendaki 
Gunung Mahawu sering dilakukan para turis dengan waktu pendakian 
sekitar 2-3 jam.

Pemandangan dari puncak Gunung Mahawu adalah melihat Laut 
Maluku dan Laut Sulawesi, karena keberadaannya diujung Pulau 
Sulawesi dengan alam yang sangat indah.

Potensi ternak di wilayah Kakaskasen Dua merupakan daya tarik 
tersendiri bagi desa ini antara lain sapi perah, sapi potong, kambing, 
kelinci, dan ayam.

Di Kelurahan Kakaskasen Dua terdapat objek wisata bernuansa 
religi yaitu Bukit Doa Mahawu. Di lokasi ini penganut agama Kristen 
Katolik dapat melakukan ritual keagamaan yang disebut ‘jalan 
salib’. Lokasi ini banyak dikunjungi oleh peziarah terutama di bulan 
Oktober dan bulan Mei. Lokasi seluas 20 ha ini ditata dengan apik 
dengan pepohonan yang hijau dan aneka bunga, tampak sangat asri 
dan indah.

Selain Bukit Doa Mahawu, terdapat pula Pagoda/Vihara Ekayana 
yang berdiri megah di Kelurahan Kaskasken Dua. Pagoda berlantai 

Kelurahan Kakaskasen Dua
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9 ini menjadi salah satu ikon penting bagi Kota Tomohon. Selain 
sebagai tempat beribadah bagi Umat Buddha, para pengurus Vihara 
Ekayana juga berhasil menyatukan keselarasan alam dan lingkungan 
mereka dengan sangat baik. 

Selain menikmati pemandangan alamnya yang indah dan sejuk, 
di Kelurahan Kakaskasen Dua juga terdapat rumah dan workshop 
seorang Pelukis bernama Sonny Lengkong. 

Sanggar lukis Sonny Lengkong, salah satu 
daya tarik wisata di Kakaskasen Dua.

Di kelurahan Kakaskasen Dua sudah ada beberapa masyarakat 
yang memanfaatkan keindahan alam Kakaskasen Dua untuk kegiatan 
wisata religi maupun tempat penyelenggaraan pertemuan dari 
perkumpulan-perkumpulan keagamaan maupun sosial, misalnya di 
Bukit Doa Mahawu, Alamanda Retreat dan lain-lain. 

5.	 Cenderamata	

Selain lukisan, bunga dan makanan khas daerah, belum ada 
cenderamata khas Kakaskasen Dua yang dibuat oleh masyarakat 
setempat. 

Kelurahan Kakaskasen Dua
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6.	 Sarana	dan	Prasarana

Di Kakaskasen Dua terdapat sumber mata air sebanyak 20 mata 
air yang digunakan untuk sarana irigasi.  

Di Kelurahan Kakaskasen Dua sarana seperti toilet khususnya di 
tempat wisata Bukit Doa Mahawu, Alamanda Retreat dan Bukit Kelong 
sudah tersedia dan dalam kondisi yang cukup baik. Namun toilet 
umum di lokasi daya tarik lainnya belum banyak tersedia. Demikian 
pula dengan sarana pembuangan sampah, seperti tong sampah, yang 
berada di pinggir jalan belum banyak tersedia. 

Komponen-komponen yang tersedia di wilayah ini belumlah 
memenuhi semua kebutuhan wisatawan. Banyak unsur-unsur yang 
dibutuhkan namun belum tersedia, antara lain: atraksi wisata, 
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan masih sangat 
terbatas, ketersediaan suvenir masih sangat terbatas, dan sarana 
penunjang lainnya seperti sarana kebersihan/tempat sampah, tempat 
parkir belum memadai. 

Ruas jalan, khususnya di sekitar kelurahan Kakaskasen Dua, 
masih sangat terbatas dan lebar jalan relatif sempit sehingga agak 
menyulitkan apabila ada mobil yang berpapasan. 

Berkait dengan lingkungan yang SAPTA PESONA, keindahan dan 
kebersihan di beberapa lokasi cukup baik dengan ditanamnya bunga-
bunga di halaman depan rumah sehingga menjadikan pemandangan 
menjadi indah. Namun keberadaan kandang ternak yang berdekatan 
dengan tempat tinggal/akomodasi acapkali menimbulkan bau yang 
kurang sedap. 

Kondisi yang bagaimana yang diharapkan oleh wisatawan untuk 
dapat berwisata dengan nyaman di Desa Wisata Kakaskasen Dua? 
Dan masyarakat Kakaskasen Dua mendapat manfaat dari kedatangan 
wisatawan? Kondisi yang diharapkan tersebut Penulis uraikan pada 
bab berikut ini. 

C.	 Kondisi	Yang	Diharapkan

Kelurahan Kakaskasen Dua memiliki potensi daya tarik wisata, 
khususnya keindahan alam,  Pemandangan gunung Mahawu dan 
gunung Lokon yang mengapit Kota Tomohon, termasuk Kelurahan 
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Kakaskasen Dua dan keunikan alam lainnya namun masih memiliki 
kelemahan-kelemahan, dapat dijadikan sebagai desa wisata, tentu 
dengan penyempurnaan-penyempurnaan di berbagai bidang. Dari 
kondisi nyata Kelurahan Kakaskasen Dua saat ini, Penulis mencoba 
“menggambarkan”  suatu kondisi yang diharapkan tercipta di 
kelurahan Kakaskasen Dua. Kondisi yang diharapkan tersebut antara 
lain, sebagai berikut :

Kelurahan Kakaskasen Dua berperan menjadi desa wisata, dimana 
masyarakatnya mengerti mengenai arti pentingnya kedatangan 
wisatawan ke desanya dan secara sadar mereka bertindak sebagai 
tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan memiliki kemampuan 
untuk mengambil manfaat dari kedatangan wisatawan yaitu dengan 
berusaha di bidang penyediakan barang maupun jasa bagi kebutuhan 
wisatawan dan mampu memasarkan desa wisata tersebut kepada 
calon wisatawan baik di dalam maupun di luar negeri.

Gambaran pintu masuk Desa Wisata Kakaskasen Dua

Diharapkan di desa wisata Kakaskasen Dua tersedia sarana dan 
prasarana yang cukup baik bagi kebutuhan masyarakat desa maupun 
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wisatawan, antara lain jalan menuju Kakaskasen Dua dan sekitar 
Kakaskasen Dua kondisinya cukup baik, aman, tersedianya air bersih 
untuk kebutuhan MCK dan makan minum serta kebutuhan lainnya, 
tersedianya tenaga listrik untuk kebutuhan penerangan, alat rumah 
tangga dan kebutuhan kegiatan lainnya. Tersedia sarana kebersihan 
seperti tempat sampah,  lokasi pembuangan akhir sampah, jika 
memungkinkan sarana pengolahan sampah. Tersedia saluran air 
kotor yang memadai, tempat parkir, dan sarana lainnya.

Lingkungan desa mencerminkan kondisi lingkungan yang SAPTA 
PESONA yaitu lingkungan yang aman, tertib (penuh keteraturan), 
bersih, sejuk, indah, masyarakatnya ramah-tamah yang dapat 
membawa kenangan kepada wisatawan yang datang ke desa 
Kakaskasen Dua. 

Selain pemandangan alam yang indah, diharapkan di Kakaskasen 
Dua juga banyak ditawarkan kepada wisatawan berbagai kegiatan 
yang bisa dinikmati oleh wisatawan, baik yang bernuansa olahraga, 
kesehatan, budaya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga 
wisatawan betah tinggal di Kakaskasen Dua. 

Kebutuhan makan dan minum juga tersedia di desa ini, demikian 
pula dengan suvenir dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang 
semuanya disediakan oleh masyarakat bagi wisatawan dengan harga 
yang terjangkau. 

Keberadaan Desa Wisata Kakaskasen Dua terpromosikan dengan 
baik melalui berbagai media promosi antara lain internet dan media 
lainnya. Sehingga wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun 
wisatawan nusantara, mengetahui keberadaan Kakaskasen Dua dan 
mengetahui daya tarik wisata yang ada di dalamnya, serta mengetahui 
berbagai fasilitas yang bisa mereka nikmati selama keberadaannya di 
desa tersebut, termasuk perkiraan biaya yang harus mereka keluarkan 
untuk berwisata di desa ini. Sarana-sarana yang diharapkan tersedia 
bagi wisatawan antara lain :

1.	 Transportasi

Tersedia sarana transportasi yang memadai dengan jadwal 
yang teratur yang dapat membawa wisatawan dari kota tempat 
tinggalnya atau dari airport/terminal angkutan darat menuju Desa 
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Wisata Kakaskasen Dua. Demikian pula, tersedia transportasi lokal 
baik modern maupun tradisional untuk memungkinkan wisatawan 
berkeliling di sekitar desa atau mengunjungi tempat-tempat di 
wilayah desa tersebut. 

2.	 Warung	Informasi	dan	Telekomunikasi

Wisatawan yang mau melakukan wisata di desa wisata Kakaskasen 
Dua seyogyanya dengan mudah dapat menghubungi pusat informasi 
di desa tersebut untuk dapat mengetahui berbagai informasi 
mengenai daya tarik wisata yang ada di kelurahan tersebut dan 
kelurahan-kelurahan sekitarnya, mengetahui fasilitas yang tersedia 
dan informasi-informasi lainnya yang berkait dengan kebutuhan 
wisatawan. 

Di pusat informasi juga tersedia sarana internet yang dapat 
menghubungkan wisatawan dengan rekan-rekannya di negaranya atau 
di tempat tinggalnya masing-masing. Selain daripada itu wisatawan 
pun hendaknya dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan 
keluarga dan rekan-rekannya melalui telepon yang tersedia di warung 
telekomunikasi di desa tersebut yang dikelola oleh masyarakat 
setempat. 

3.	 Akomodasi

Diharapkan di Kakaskasen Dua tersedia akomodasi yang 
memungkinkan wisatawan dapat menginap di desa wisata Kakaskasen 
Dua, baik berupa hotel, homestay/pondok wisata, kemah, maupun 
lainnya. Tentu akomodasi yang nyaman, asri, bersih dan memadai 
dengan harga yang terjangkau yang diusahakan oleh masyarakat 
setempat dan karyawannya juga diupayakan berasal dari masyarakat 
setempat atau kelurahan-kelurahan sekitarnya.

4.	 Makan	Minum										

Selama berwisata di Kakaskasen Dua, wisatawan hendaknya 
tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan 
minum bahkan bisa memenuhi selera makan dan minumnya sambil 
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menikmati pemandangan yang indah di Kakaskasen Dua karena 
tersedia rumah makan dengan memanfaatkan pemandangan yang 
indah dan udara yang sejuk dengan dekorasi yang disesuaikan 
dengan budaya setempat dan menyediakan beraneka jenis makanan 
dalam kondisi yang bersih, penyajian yang baik, lezat, menggugah 
selera, higienis, serta harga yang terjangkau sesuai segmennya. 

Usaha makan minum dikelola oleh masyarakat setempat dengan 
memanfaatkan terutama bahan makanan yang tersedia di Kakaskasen 
Dua atau kelurahan sekitarnya yang ditampilkan dengan tradisi 
budaya setempat namun cukup simple dan bersih.

Gambaran rumah makan di Desa Kakaskasen Dua

5.	 Daya	Tarik	Wisata

Wisatawan yang berkunjung ke Kakaskasen Dua seyogyanya 
dapat menikmati beranekaragam atraksi baik yang bernuansa seni 
budaya, olahraga, agro dan lainnya yang disuguhkan oleh penduduk 
setempat dengan waktu pertunjukan yang rutin dan terjadwal, antara 
lain: 

a. Pertunjukan Musik Bambu
b. Pertunjukan Tarian Daerah
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Hendaknya atraksi tersebut terjadwal kegiatannya agar wisatawan 
dapat menyesuaikan waktunya. 

Berbagai atraksi/kegiatan wisata lainnya yang dapat melibatkan 
wisatawan antara lain :

a. Atraksi Pembuatan minuman Tradisional
b. Atraksi Melukis
c. Atraksi Mengolah Sawah
d. Atraksi Permainan Layang-layang  
e. Atraksi Memancing di sungai dan di kolam
f. Atraksi Pembudidayaan Bunga
g. Atraksi Paralayang

Seyogyanya, tersedia juga berbagai kegiatan bagi wisatawan 
keluarga (Bapak, Ibu dan anak), kegiatan-kegiatan tersebut antara 
lain : spa, refleksi, mancing, kegiatan outbond, berperahu, menanam/
memanen sayuran, menanam padi, belajar membuat cenderamata 
dari bambu, belajar melukis, menunggang kuda, bermain layang-
layang/paralayang, permainan anak-anak, dan lain-lain.

Lokasi kegiatan ditata sedemikian rupa agar teratur, bersih, 
indah dan nyaman. Pengelola kegiatan tersebut masyarakat setempat. 

6.	 Pramuwisata

Selama berada di Kakaskasen Dua, wisatawan dapat ditemani 
oleh pramuwisata/guide yang siap memberikan informasi mengenai 
berbagai hal yang ada di Kakaskasen Dua dan sekitarnya. Pramuwisata 
juga dapat menemani wisatawan untuk melakukan kunjungan-
kunjungan ke kelurahan-kelurahan lainnya di sekitar Kakaskasen Dua, 
untuk mengetahui daya tarik wisata yang ada di kelurahan-kelurahan 
tersebut. Tenaga pramuwisata juga berasal dari Kakaskasen Dua atau 
kelurahan tetangga lainnya.

7.	 Cenderamata	

Sebagai tanda kenang-kenangan, seyogyanya wisatawan dengan 
mudah dapat membeli berbagai kerajinan yang terbuat dari bahan-
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bahan yang terdapat di Kakaskasen Dua, antara lain berbagai daun 
kering, bambu, daun jagung kering, daun/batang pohon pisang kering, 
bunga, serta bahan-bahan lainnya, yang dibuat oleh masyarakat 
setempat atau masyarakat kelurahan sekitarnya. 

Tersedia pula berbagai macam makanan olahan khas daerah 
sebagai oleh-oleh yang terbuat dari hasil perkebunan kelurahan 
setempat atau kelurahan sekitarnya, antara lain : Klappertaart dengan 
kemasan yang memadai agar tidak cepat rusak.  

8.	 Biro	Perjalanan

Untuk persiapan pulang kembali ke tempat asalnya, seyogyanya 
dengan mudah wisatawan dapat menghubungi agen perjalanan atau 
cabang-cabang biro perjalanan wisata yang ada di desa tersebut untuk 
membantu kelancaran perjalanan pulangnya, termasuk pembelian 
paket wisata untuk ke daerah-daerah di luar desa wisata Kakaskasen 
Dua. 

D.	 Peluang	Usaha	dan	Lapangan	Kerja

Kebutuhan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata di 
Kakaskasen Dua sebagaimana diuraikan terdahulu, yaitu kebutuhan 
akan transportasi, informasi, akomodasi, makan minum, berbagai 
atraksi wisata, kebutuhan akan pramuwisata, cenderamata, dan 
kemudahan perjalanan memberikan peluang bagi masyarakat 
Kakaskasen Dua untuk berusaha di bidang usaha tersebut di atas 
tanpa meninggalkan mata pencaharian utamanya baik sebagai petani 
bunga, peternak, pedagang dan buruh, maupun mata pencaharian 
lainnya. 

Usaha ini pun tentu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat 
setempat. Sehingga diharapkan dengan dijadikannya Kakaskasen Dua 
menjadi Desa Wisata, akan semakin banyak wisatawan berkunjung 
ke desa wisata tersebut dan tentu lapangan usaha bagi masyarakat 
dan lapangan kerja semakin luas, yang pada gilirannya diharapkan 
perekonomian masyarakat di Desa Wisata Kakaskasen Dua dapat 
lebih meningkat.

Usaha penyediaan barang maupun jasa bagi wisatawan dapat 
bersifat langsung maupun tidak langsung, sebagai contoh usaha 
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restoran adalah usaha yang langsung. Sedangkan usaha penyediaan 
bahan-bahan makanan bagi kebutuhan restoran misalnya usaha 
peternak ayam, usaha perkebunan sayur mayur maupun buah-buahan 
disebut dengan usaha tidak langsung. 

Bagaimana agar masyarakat dapat berupaya di bidang penyediaan 
barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan yang datang ke 
Kakaskasen Dua? Disinilah diperlukan adanya pembinaan/pelatihan-
pelatihan bagi masyarakat Kakaskasen Dua agar mereka mempunyai 
kemampuan/ketrampilan untuk melakukan usaha tersebut. 

Pelatihan-pelatihan tersebut hendaknya difasilitasi oleh 
berbagai pihak terkait khususnya Pemda Kota Tomohon (Dinas yang 
menangani Pariwisata) yang tentunya bekerjasama dengan pihak-
pihak lainnya, antara lain Dinas terkait di tingkat Kota Tomohon atau 
Dinas Pariwisata Tingkat Provinsi. 

Kepala Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon 
hendaknya berperan sebagai motivator, fasilitator, dan koordinator 
untuk terwujudnya Desa Wisata Kakaskasen Dua.

E.	 Saran	Tindak

Guna mencapai kondisi yang diharapkan, kami menyarankan hal-
hal sebagai berikut: 

1.	 Komitmen	Pemda

Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon untuk 
mengembangkan Kelurahan Kakaskasen Dua menjadi desa wisata 
yang ditangani secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka 
meningkatkan perekonomian masyarakat Kakaskasen Dua yang 
berbasis pada alam dan budaya. 

2.	 Kebijakan

Pimpinan Pemda Kota Tomohon hendaknya membuat kebijakan 
dengan menugaskan seluruh Dinas terkait untuk mendukung Dinas 
yang menangani pariwisata dalam mengembangkan Kelurahan 
Kakaskasen Dua menjadi Desa Wisata, yaitu dengan : 
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a. meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan 
dalam melakukan kegiatan wisata di Kakaskasen Dua; 

b. membuka/menambah  pengetahuan/wawasan  masyarakat 
setempat bahwa keberadaan potensi daya tarik yang ada di 
desanya dapat berpeluang untuk meningkatkan perekonomian 
mereka yaitu dengan menjadikan desanya menjadi Desa Wisata;

c. meningkatkan keterampilan bagi masyarakat setempat agar 
mereka mampu untuk berupaya di bidang penyediaan barang 
dan jasa bagi kebutuhan wisatawan yang datang ke Desanya 
dan mampu memasarkan desa tersebut kepada wisatawan baik 
dalam  maupun luar negeri.  

3.	 Menyamakan	Persepsi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon bekerjasama 
dengan Dinas yang menangani Pariwisata di tingkat Provinsi 
hendaknya mengadakan koordinasi dengan Camat dan Lurah 
setempat beserta Dinas terkait (PU, Perindustrian, Perdagangan UKM 
dan Koperasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan), 
ASITA, PHRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok 

Penulis berbincang bersama Walikota Tomohon 
sesaat sebelum Seminar Desa Wisata.
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swadaya masyarakat antara lain PKK, Karang Taruna  Kakaskasen Dua 
guna menyampaikan gagasan mengenai rencana pengembangan Desa 
Wisata Kakaskasen Dua dan menyamakan persepsi mengenai arti 
pentingnya pembangunan desa wisata baik bagi masyarakat setempat 
maupun pemerintah Kota Tomohon/ Provinsi Sulawesi Utara. 

Seminar Desa Wisata di Kakaskasen Dua yang dihadiri 
oleh Walikota Tomohon beserta aparat pemerintah, Tokoh 
Agama, Tokoh Budaya, serta Tokoh Masyarakat setempat

Penulis bersama tim berfoto bersama dengan aparat Dinas 
Budparpora Kota Tomohon yang banyak memberikan informasi 

tentang potensi daya tarik wisata Kakaskasen Dua
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4.	 Dukungan	Pihak	Terkait

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon hendaknya 
meminta dukungan dari Dinas terkait untuk peningkatan sarana/
prasarana Kakaskasen Dua yang masih memerlukan peningkatan/ 
perbaikan antara lain : 
a. peningkatan ruas jalan,
b. pengadaan/penyempurnaan toilet umum, 
c. pengadaan rambu-rambu bagi wisatawan,
d. pengadaan tempat sampah dan pengaturan pembuangan akhir 

sampah, 
e. pengaturan sarana pembuangan limbah agar tidak mencemari 

lingkungan, 
f. penyempurnaan pengaman jalan/pagar-pagar pembatas jalan, 
g. pengadaan tempat-tempat duduk untuk bersantai para wisatawan 

di tempat-tempat yang strategis dan tempat-tempat lainnya, 
h. pengadaan tempat berteduh, 
i. penyediaan tempat parkir, 
j. pembangunan kios-kios untuk para penjual cenderamata dan 

tempat para seniman mendemonstrasikan kemampuan seninya, 
k. pembuatan panggung atraksi kesenian, 
l. Pembuatan ruang pamer untuk para seniman memamerkan 

karyanya, 
m. pengadaan rambu-rambu untuk keselamatan dan keteraturan 

wisatawan/masyarakat setempat, 
n. pengadaan sarana olahraga, 
o. dan pengadaan sarana lainnya untuk terciptanya lingkungan 

yang SAPTA PESONA. 

5.	 Sosialisasi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon berkerjasama 
dengan Camat dan Lurah serta Tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
tokoh agama, menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat 
Desa Kakaskasen Dua mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata sehingga 
masyarakat desa mengerti dan siap menjadi tuan rumah yang baik 
bagi wisatawan, dan masyarakat mengetahui berbagai lapangan 
usaha dan lapangan kerja yang akan tercipta dan dapat dimanfaatkan 
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oleh masyarakat dengan kedatangan wisatawan, dengan tidak 
meninggalkan pekerjaan utamanya saat ini, baik sebagai petani bunga, 
peternak, pedagang dan buruh, maupun mata pencaharian  lainnya.

6.	 Motivasi,	Fasilitasi	dan	Pelatihan

Peningkatan ketrampilan/pelatihan bagi masyarakat hendaknya 
dilakukan oleh Dinas yang menangani Pariwisata dan Dinas terkait 
antara lain Perindustrian (Industri Kecil), Perkebunan, Kehutanan, 
Perikanan dan Kelautan, agar masyarakat desa dapat berupaya di 
bidang penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan dimana 
dukungan Permodalannya diupayakan melalui program PNPM Mandiri 
atau sumber dana lainnya, misalnya melalui program CSR (Company 
Social Responsibility), yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan 
dikoordinasikan bersama instansi terkait, tentu dukungan permodalan 
yang tidak memberatkan/ menyulitkan masyarakat dimaksud.  

Kepala Dinas yang menangani pariwisata hendaknya berperan 
menjadi motivator dan fasilitator untuk berkembangnya usaha-usaha 
di bidang pariwisata di kalangan masyarakat pedesaan, antara lain 
sebagai berikut: 

a. Usaha Transportasi

 Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon bekerjasama 
dengan Dinas Perhubungan setempat, Camat, Lurah dan Dinas 
Pariwisata tingkat Provinsi melakukan evaluasi terhadap 
ketersediaan sarana transportasi yang dapat membawa wisatawan 
baik dari airport maupun dari pusat kota ke lokasi desa wisata 
Kakaskasen Dua. 

 Tim tersebut di atas hendaknya memprediksi peluang usaha 
transportasi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa. 
Masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat, motor, ataupun 
sepeda difasilitasi agar mereka terdorong untuk berupaya di 
bidang ini dengan menyewakan kendaraannya (mengangkut 
wisatawan baik dari luar wilayah desa maupun dari sekitar desa, 
misalnya antar jemput maupun penyewaan kendaraan). Untuk 
hal ini Dinas Perhubungan setempat memberikan fasilitasi 
informasi termasuk perijinan (apabila diperlukan). 
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 Berkeliling Kakaskasen Dua dengan menggunakan sepeda, sepeda 
motor tentu amat menyenangkan bagi wisatawan. Ini merupakan 
lapangan usaha bagi masyarakat Kakaskasen Dua untuk dapat 
menyewakan kendaraan tersebut kepada wisatawan. Kadisparda 
bersama dengan Lurah hendaknya menentukan jalur-jalur yang 
dapat dilalui kendaraan tersebut agar keteraturan tetap terjaga.  

Masyarakat dapat menyewakan sepeda kepada 
wisatawan untuk berkeliling Kakaskasen Dua.

 Masyarakat juga dapat menawarkan kepada wisatawan untuk 
berkeliling desa dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh  
sapi, kerbau, atau kuda. Ini merupakan peluang usaha bagi 
pemilik hewan tersebut untuk menambah pendapatannya. Agar 
desa tetap bersih, pada bagian belakang hewan tersebut yang 
menarik kereta wisatawan dibuat tempat pembuangan kotoran 
agar kotoran tidak tercecer sehingga jalan kereta yang telah 
ditetapkan tetap bersih dan sehat. 

b. Usaha Warung Informasi dan Telekomunikasi

 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata memfasilitasi kerjasama 
antara masyarakat desa yang berminat untuk membuka warung 
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informasi dan telekomunikasi dengan PT. Telkom setempat atau 
perusahaan telekomunikasi lainnya dan Kepala Dinas Pariwisata 
membantu mengupayakan pengadaan/ penyediaan software 
mengenai informasi daya tarik wisata di sekitar desa dan 
informasi penting lainnya.

c. Usaha Akomodasi 

 Usaha akomodasi di Kakaskasen Dua untuk saat ini telah 
tersedia berupa hotel berbintang dengan jumlah kamar 100 dan 
hotel non-bintang 200 kamar. Namun apabila Kakaskasen Dua 
telah menjadi Desa Wisata dan diharapkan jumlah wisatawan 
akan lebih banyak lagi datang ke desa ini, tentunya kebutuhan 
akomodasi akan meningkat.  

 Untuk itu, masyarakat setempat yang memiliki rumah tinggal 
berupa rumah yang kondisinya semi permanen/permanen, 
khususnya yang berarsitektur tradisional seyogyanya dapat 
berusaha di bidang penyediaan akomodasi yaitu dengan cara 
menjadikan beberapa kamar yang ada di rumahnya untuk 
disewakan kepada wisawatan (dijadikan homestay/pondok 
wisata) guna menambah jumlah kamar yang sekarang telah 
tersedia. Tentu pembukaan homestay baru disesuaikan dengan 
kebutuhan agar ketersediaan kamar berimbang dengan kebutuhan 
wisatawan. 

 Untuk hal ini, Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon 
bekerjasama dengan Dinas Pariwisata tingkat Provinsi seyogyanya  
menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat desa yang berminat 
pada usaha homestay/pondok wisata untuk meningkatkan 
ketrampilannya dalam mengelola usaha homestay/pondok 
wisata. Instruktur untuk melatih masyarakat dapat didatangkan 
melalui kerjasama dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia) atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan 
Pariwisata.

 Kadinas bekerjasama dengan berbagai pihak terkait juga dapat 
memfasilitasi berbagai kemudahan untuk dukungan permodalan 
baik melalui PNPM Mandiri ataupun pihak-pihak lainnya. Bantuan 
sponsor juga perlu diupayakan, misalnya perusahaan keramik 
memberikan bantuan keramik untuk pembuatan toilet sehat 
sehingga toilet di homestay dan toilet umum, memiliki toilet dalam 
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kondisi yang baik dan sehat, atau dukungan cat dari perusahaan 
cat untuk mengecat homestay/pondok-pondok wisata, toilet 
umum, bangku-bangku tempat duduk, pagar pengaman jalan 
dan gapura. Tentu dengan imbalan nama perusahaan yang 
memberikan dukungan terpampang di salah satu bagian desa 
pada tempat tertentu yang tidak merusak pemandangan. 

d. Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman

 Masyarakat Kakaskasen Dua yang berminat untuk melakukan 
usaha pengolahan/penyediaan makan dan minum, dapat 
membuka usaha di bidang penyediaan makanan dan minuman 
baik berupa restoran/rumah makan, kedai kopi, pondok ikan 
bakar, dan lain-lain. 

 Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon bekerjasama 
dengan  Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara melakukan 
pelatihan/training bagi masyarakat Kakaskasen Dua untuk 
mengolah dan menyajikan makanan/minuman dengan instruktur 
yang didatangkan dari Lembaga Pendidikan Pariwisata atau 
ahli masak makanan tradisional/modern atau dari anggota 
PHRI melalui kerjasama dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia), sehingga masyarakat mampu mengolah/ 
menyediakan makanan yang higienis, lezat dan penampilan yang 
baik.

 Restoran/rumah makan hendaknya mengambil lokasi dengan 
pemandangan yang indah misalnya di kaki gunung, sehingga 
wisatawan tidak hanya menikmati makanan tapi juga sekaligus 
dapat menikmati indahnya alam yang juga dilengkapi dengan 
alunan musik tradisional. 

e. Usaha Atraksi Wisata

 Berbagai atraksi wisata dapat diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan. Kegiatan ini merupakan lapangan usaha 
dan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan, baik itu seniman 
maupun lainnya. Berbagai usaha atraksi yang dapat dikelola 
masyarakat, misalnya di kalangan remaja, antara lain:

1) Sanggar Kesenian
 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat memfasilitasi 

tumbuhnya sanggar kesenian di Kakaskasen Dua, khususnya 
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sanggar kesenian tradisional setempat antara lain pertunjukan 
musik bambu Klarinet, Kolintang, pertunjukan tarian daerah 
seperti Maengket dan Kabasaran dan berbagai kesenian 
tradisional lainnya yang tidak bertentangan dengan adat 
budaya dan agama setempat. Fasilitasi yang dilakukan oleh 
Kadinas, antara lain mencarikan dukungan sponsor untuk 
pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan oleh sanggar 
seni termasuk kebutuhan lainnya untuk kelangsungan 
pelatihan para seniman dan sarana pertunjukkan kesenian 
serta membantu pemasaran /promosi sanggar. 

            Kios-kios para seniman Kakaskasen Dua untuk 
              menjual hasil karyanya.

2) Kegiatan Outbond

 Sebagian dari wilayah Kakaskasen Dua terdiri dari gunung 
dan bukit yang ditumbuhi berbagai jenis  pepohonan. 
Wilayah ini cocok untuk dijadikan sebagai lokasi atraksi 
outbond yang dapat dilakukan wisatawan selama melakukan 
wisatanya di Kakaskasen Dua. 
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Aneka kegiatan wisatawan dapat diciptakan 
di Kakaskasen Dua.

 Agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang usaha ini, 
Kepala Dinas Kota dapat memfasilitasi dengan mendatangkan 
pelatih /instruktur baik dari sekitar wilayah Kota Tomohon 
atau kota lainnya untuk melatih masyarakat yang berminat 
dalam usaha ini. 

 Kegiatan ini cukup beresiko. Untuk itu penyelenggara 
kegiatan harus sudah ‘ahli’ dan memenuhi ketentuan-
ketentuan yang berlaku 

3) Atraksi Pembuatan Minuman Tradisional

 Minuman Tradisional Saguer menjadi salah satu minuman 
tradisional masyarakat setempat. Bahan ini terbuat dari 
air nira yang diproses sedemikian rupa menjadi minuman 
beralkohol. Proses pembuatan minuman tradisional ini 
dimulai dari pengambilan air nira hingga menjadi minuman 
dapat menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan. 

 Tentu untuk dapat dijadikan daya tarik wisata, seyogyanya 
dirangkai atau dikemas tahapan-tahapan kegiatan dimulai 

Kelurahan Kakaskasen Dua



32

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata

dengan kegiatan/pertunjukan mengambil air nira sampai 
dengan proses pembuatannya. Lokasi pembuatan hendaknya 
diatur sedemikian rupa sehingga wisatawan merasa nyaman 
menyaksikan kegiatan tersebut, santai dan dengan waktu 
yang tidak terlalu lama. 

 Pengaturan waktu amat penting agar dalam waktu 
yang tidak terlalu lama wisatawan dapat menyaksikan 
kegiatan yang menarik. Tempat juga seyogyanya aman 
bagi wisatawan, misalnya pada saat pengambilan air nira, 
wisatawan diposisikan dalam kondisi yang baik. Pada akhir 
atraksi seyogyanya wisatawan ditawarkan untuk mencicipi 
minuman tersebut, bahkan ditawarkan untuk membeli guna 
dibawa pulang ke tempat tinggalnya. 

 Label minuman dalam botol atau kaleng hendaknya 
mencantumkan Kakaskasen Dua dan bahan-bahan yang 
termuat dalam minuman tersebut berikut batas tanggal 
kadaluwarsa. 

4) Atraksi Melukis

 Di Kelurahan Kakaskasen Dua terdapat seorang pelukis 
yang mahir melukis. Melukis juga merupakan atraksi yang 
menarik bagi wisatawan. Hendaknya pelukis Sonny Lengkong 
dapat menjadikan sanggarnya menjadi salah satu sanggar 
yang siap menerima kunjungan wisatawan. Hendaknya 
dibuat jadwal pertunjukkan melukis setiap hari. Wisatawan 
juga dapat ditawarkan untuk ikut belajar melukis, selain 
menyaksikan keterampilan sang pelukis dalam membuat 
lukisan dan membeli lukisannya.  

Kelurahan Kakaskasen Dua



33

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

Belajar melukis, suatu kegiatan yang dapat 
ditawarkan kepada wisatawan.

5) Atraksi Paralayang

 Alam desa Kakaskasen Dua yang kontur tanahnya berbukit, 
kemungkinan besar cocok untuk kegiatan Paralayang. Namun 
hal ini perlu dikoordinasikan dengan ahlinya misalnya 
Asosiasi Paralayang/Aerosport baik dalam hal penentuan 
lokasi maupun tenaga pelatihnya, mengingat kegiatan 
olahraga ini termasuk yang beresiko tinggi. Namun, kegiatan 
ini dapat menjadi atraksi wisata yang menyenangkan bagi 
wisatawan baik hanya sekedar menonton ataupun aktif 
mencoba. Masyarakat dapat berusaha di bidang ini tentu 
melalui koordinasi dengan para ahli yang telah mendapat 
lisensi untuk melakukan kegiatan ini.  

6) Atraksi Permainan Layang-Layang

 Atraksi layang-layang merupakan salah satu atraksi yang 
menarik bagi wisatawan. Wisatawan tidak hanya dapat 
menyaksikan permainan layang-layang, namun juga dapat 
ikut bermain. Masyarakat yang berminat berusaha di 
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bidang ini, dapat menjual layang-layang kepada wisatawan, 
memberikan pelajaran membuat layang-layang termasuk 
melukis layang-layang tersebut, atau hanya sekedar 
menyewakan layang-layang kepada wisatawan termasuk 
perlengkapan lainnya untuk permainan ini. 

 Atraksi permainan layang-layang dapat juga dijadikan suatu 
event pariwisata di daerah tersebut yang dilaksanakan 
secara rutin dan terjadwal misalnya setiap tahun dimana 
kegiatannya dapat berupa lomba layang-layang, atraksi 
permainan layang-layang, termasuk pameran layang-layang.

7) Atraksi Naik Gunung (Hiking)

 Keberadaan Gunung Lokon dan Gunung Mahawu di 
Tomohon, dapat dijadikan sebagai lahan usaha bagi 
masyarakat dengan mengelola kegiatan Naik Gunung (hiking), 
khususnya untuk ditawarkan bagi wisatawan yang berusia 
muda. Kegiatan ini memiliki resiko yang cukup besar dilihat 
dari segi keselamatan pelakunya. Untuk itu Kepala Dinas 
yang menangani Pariwisata di tingkat Kota berkerjasama 
dengan Kepala Dinas yang menangani Pariwisata di tingkat 
Provinsi memfasilitasi masyarakat yang akan berupaya di 
kegiatan ini dengan para instruktur, baik di wilayah Sulawesi 
Utara maupun di luar wilayah Sulawesi Utara, agar mereka 
mendapat pelatihan dan mendapat lisensi untuk melakukan 
kegiatan usaha ini.

8) Atraksi Menanam Padi

 Sebagian dari masyarakat Kakaskasen Dua berprofesi 
sebagai petani. Kegiatan petani menanam padi dapat 
menjadi atraksi wisata yang unik bagi wisatawan terutama 
wisatawan yang di daerahnya tidak terdapat sawah. Selain 
menyaksikan atraksi, wisatawan juga dapat turut mencoba 
melakukan penanaman padi. 
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Memancing dan belajar menanam padi, salah satu 
kegiatan yang dapat dilakukan di Kakaskasen Dua, 

khususnya untuk anak-anak dan remaja.

9) Atraksi Panen Padi dan Sayuran

 Lapangan usaha lainnya yang dapat dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan wisatawan selama wisatanya di 
Kakaskasen Dua adalah usaha panen padi dan sayuran. 
Masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sayuran dapat 
membuka usaha di bidang atraksi panen sayuran, yaitu 
dengan menawarkan kepada wisatawan paket kegiatan 
menanam, termasuk memanen sayuran. 

 Kebun yang ditanam wisatawan, dapat diberi nama 
wisatawan tersebut, dimana pada saat panen, wisatawan 
tersebut dapat diundang kembali untuk memanen padi/
sayuran. 

10) Atraksi Pembudidayaan Bunga

 Budidaya bunga menjadi salah satu mata pencaharian 
masyarakat di Kakaskasen Dua. Keberadaan bunga di 
halaman rumah-rumah penduduk Kakaskasen Dua dan 
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tempat-tempat lainnya menambah cantiknya pemandangan 
desa wisata Kakaskasen Dua. Selain membudidayakan 
dan menjual bunga, masyarakat Kakaskasen Dua juga 
dapat mengajarkan cara membudidayakan bunga kepada 
wisatawan. Tentu hal ini akan menjadi suatu hal yang 
menarik bagi wisatawan, khususnya bagi mereka yang 
berminat membudidayakan bunga. 

 Untuk usaha ini, petani bunga yang berminat memberikan 
pelatihan pembudidayaan bunga tentunya perlu 
mempromosikan usahanya melalui berbagai cara antara lain 
dicantumkan di dalam promosi desa wisata baik melalui 
internet. 

 Kebun-kebun bunga hendaknya ditata sedemikian rupa 
sehingga nyaman untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai 
tempat untuk bersantai sambil duduk-duduk menikmati 
indahnya bunga-bunga tersebut. 

 Agar bunga hasil produksi Kakaskasen Dua, khususnya bunga 
potong, dapat segar lebih lama (tidak cepat layu), Kadinas 
Kebudayaan dan Pariwisata hendaknya bekerjasama dengan 
pihak terkait misalnya Dinas Pertamanan atau Institut 
Pertanian Bogor atau dengan para ahli yang mengetahui 
teknologi ini sehingga nilai jual bunga akan lebih baik lagi. 

 Selain itu, dapat diupayakan juga ditawarkan kepada 
wisatawan buket bunga kering sebagai suvenir yang 
bahannya terbuat dari daun, batang atau bunga yang telah 
dikeringkan. Untuk memberikan kemampuan /keterampilan 
kepada petani bunga /pengrajin lainnya di Kakaskasen Dua, 
Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memfasilitasi 
dengan mendatangkan ahlinya dari daerah lain. Suvenir 
tersebut hendaknya dikemas dengan baik dan dicantumkan 
informasi antara lain terbuat dari apa, dibuat oleh siapa dan 
dimana dibuatnya. 

f. Usaha Refleksi/Pijat/Spa

 Kedatangan wisatawan ke Kakaskasen Dua juga dapat memberikan 
peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk berusaha di 
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bidang penyediaan jasa pijat/refleksi. Untuk terciptanya peluang 
usaha ini, Kadinas  yang menangani Pariwisata membantu 
memfasilitasi dengan mendatangkan ahli refleksi/pijat/spa dari 
daerah lainnya guna memberikan pelatihan kepada masyarakat 
setempat. 

Spa di alam yang indah merupakan salah satu 
kegiatan yang diminati wisatawan.

 Kegiatan memijat dapat dilakukan di tempat-tempat dengan 
memanfaatkan pemandangan yang indah, tentu dengan 
menggunakan kain penutup atau tempat khusus refleksi/pijat/
spa. Agar tidak bertentangan dengan norma-norma setempat 
dapat dilakukan pengaturan/ ketentuan misalnya wisatawan 
wanita hanya dipijat oleh pemijat wanita dan wisatawan pria 
hanya dipijat oleh pemijat pria. 

g. Usaha Kegiatan Berkuda

 Keliling Kakaskasen Dua dengan berkuda merupakan kegiatan 
yang menyenangkan bagi wisatawan baik anak-anak maupun 
remaja. Masyarakat Kakaskasen Dua yang memiliki kuda, 
selain digunakan untuk kepentingan pertanian/transportasi 
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atau kepentingan lainnya, dapat juga dimanfaatkan untuk 
usaha pariwisata, yaitu dengan menyewakan kudanya untuk 
ditunggangi wisatawan berkeliling Kakaskasen Dua dengan rute 
yang ditentukan, tentu yang terhindar dari bahaya, misalnya 
tidak menaiki bukit yang curam atau untuk anak-anak yang 
menaiki kuda didampingi oleh joki kuda. Demikian pula masalah 
kebersihan lingkungan perlu diperhatikan, antara lain kotoran 
kuda sebaiknya ditampung agar tidak berserakan di jalanan. 

 Untuk menambah semarak suasana, kuda tunggangan dapat 
dilengkapi dengan berbagai aksesori, tentu yang tidak 
menyulitkan/ memberatkan binatang tersebut. 

h. Usaha Pemancingan

 Usaha lainnya yang dapat dijalankan oleh masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di desa wisata 
Kakaskasen Dua adalah usaha pemancingan. Lokasi pemancingan 
dapat berada di kolam maupun sungai. Tentu untuk menikmati 
permainan ini wisatawan perlu mengeluarkan biaya bagi 
masyarakat setempat sebagai pengelola atraksi tersebut.

 Masyarakat dapat menyewakan alat pancing, termasuk 
menyiapkan lokasi pemancingan baik berupa kolam maupun di 
sungai. Lokasi pemancingan hendaknya nyaman misalnya dengan 
peneduh baik berupa payung maupun ‘saung’ kecil, bersih, dan 
memenuhi kebutuhan pemancing. Khusus untuk memancing 
di sungai, hendaknya lokasi pemancingan tidak bertentangan 
dengan peraturan daerah yang ada. 

i. Usaha Penyewaan Tempat Tidur Gantung

 Usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah 
menyewakan tempat tidur gantung/tempat berbaring yang 
diikatkan antara pohon dengan pohon yang terbuat dari tali yang 
dijalin seperti jaring. 

j. Usaha Penyewaan Kemah

 Selain menyediakan akomodasi berupa homestay, masyarakat 
juga dapat berusaha di bidang penyediaan kemah, khususnya 
bagi wisatawan remaja. Kadinas bersama dengan masyarakat 
menentukan lokasi perkemahan, tentu dengan ketersediaan 
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sarana misalnya MCK dan tersedianya tong sampah. Masyarakat 
bukan hanya menyediakan tenda namun juga dapat menyediakan 
lokasi perkemahannya.

k. Usaha Cenderamata

 Wisatawan pada umumnya ingin membawa sesuatu sebagai 
cenderamata sekembalinya dari kegiatan wisata. Kebutuhan 
wisatawan ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat di 
Kakaskasen Dua. Berbagai bahan baku untuk membuat suvenir 
terdapat di desa Kakaskasen Dua, antara lain berbagai daun 
kering, bambu, daun jagung kering, daun/ batang pohon pisang 
kering, bunga, serta bahan-bahan lainnya. 

 Agar masyarakat pedesaan dapat memperoleh kemampuan 
dalam membuat kerajinan tangan, Kepala Dinas yang menangani 
Pariwisata Kota Tomohon berkerjasama dengan Dinas 
Perindustrian (Industri Kecil) baik tingkat Kota maupun Provinsi 
untuk mengupayakan mendatangkan pelatih/instruktur yang 
dapat melatih masyarakat untuk membuat kerajinan tangan 
yang berasal dari bahan-bahan tersebut di atas yang bahan 
bakunya diperoleh dari desa setempat atau desa di sekitarnya. 
Pelatih dapat didatangkan dari luar Kota Tomohon ataupun Kota 
lainnya.  

l. Usaha Fotografi

 Pemandangan yang indah di Kakaskasen Dua, khususnya di 
pegunungan, dapat dijadikan sebagai salah satu peluang usaha 
bagi masyarakat pedesaan dengan membuka usaha fotografi dan 
penyewaan pakaian adat. Wisatawan dapat berfoto dengan latar 
belakang alam yang indah dengan mengenakan pakaian adat 
yang disewakan oleh masyarakat desa, termasuk usaha video.  

m. Usaha Pramuwisata

 Salah satu lapangan usaha atau lapangan kerja yang dapat 
tercipta dari kedatangan wisatawan ke Kakaskasen Dua adalah 
pramuwisata. Dinas yang menangani Pariwisata Kota Tomohon 
dapat memfasilitasi agar masyarakat Kakaskasen Dua khususnya 
kalangan remaja untuk mengikuti pendidikan/pelatihan guide 
untuk menjadi guide lokal.
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n. Usaha Biro Perjalanan

 Usaha lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan 
kedatangan wisatawan ke Kakaskasen Dua adalah usaha agen 
perjalanan. Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat 
memfasilitasi kerjasama antara agen perjalanan yang ada di 
Sulawesi Utara, misalnya Kota Tomohon dengan masyarakat di 
desa Kakaskasen Dua, antara lain dengan menyediakan pelayanan 
tiket pesawat udara, transportasi laut dan darat. 

o. Usaha Terkait Lainnya

 Kepala Dinas yang menangani pariwisata tingkat Kota bekerjasama 
dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama 
setempat, mendorong masyarakat, khususnya kalangan remaja 
agar meningkatkan kreatifitasnya guna dapat menciptakan 
peluang-peluang usaha lainnya yang berdampak pada perluasan 
lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
misalnya usaha pengolahan berbagai jenis penganan/makanan 
kecil yang bahannya terbuat dari berbagai hewan/tumbuhan 
yang ada di desa setempat atau desa lainnya.

 Untuk meningkatkan Kemampuan masyarakat dalam mengolah 
makanan/minuman, didatangkan ahli masak dari daerah 
setempat atau daerah lainnya, untuk melatih masyarakat 
setempat. Demikian pula dengan bahan pembuatan makanan/ 
minuman, khususnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 
diupayakan untuk terus ditanam oleh masyarakat.  

7.	 Lingkungan	yang	Sapta	Pesona

Lingkungan yang Sapta Pesona yaitu lingkungan yang aman, tertib, 
bersih, sejuk, indah dan masyarakatnya ramah tamah merupakan 
suatu hal yang mutlak harus tercermin di Kakaskasen Dua. Karena 
tanpa adanya elemen dasar ini, Kepariwisataan Kakaskasen Dua sulit 
untuk berhasil. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang Sapta 
Pesona harus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya 
Lomba Perkarangan Asri untuk menciptakan lingkungan yang indah 
dan sejuk, Program Jumat Bersih untuk menciptakan lingkungan 
yang bersih. 
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8.	 Promosi	Desa	Wisata

Agar keberadaan desa wisata dapat dipromosikan ke ‘market’ 
luar maupun dalam, Kepala Dinas yang menangani Pariwisata tingkat 
Kota bekerjasama dengan Kepala Dinas yang menangani Pariwisata 
tingkat Provinsi melakukan promosi melalui antara lain :

 Website (Internet)

Kadinas  yang menangani Pariwisata tingkat Kota bekerjasama 
dengan Kepala Dinas yang menangani Pariwisata tingkat Provinsi 
mengupayakan pengadaan hardware dan software, serta pelatihan 
masyarakat desa yang akan menangani website di desa Kakaskasen 
Dua, misalnya kelompok pemuda. Diupayakan website berfungsi 
interaktif yang dioperasikan secara bergiliran. Selain website, dapat 
juga dimanfaatkan berbagai jejaring sosial online. 

 Penyelenggaraan Event

Berbagai event dapat diselenggarakan di Desa Kakaskasen Dua 
dengan mengundang media masa (surat kabar, televisi, majalah, radio) 
dan masyarakat dari luar desa/kota. Hal ini dimaksudkan bukan saja 
sebagai salah satu media promosi, melainkan juga sebagai salah 
satu daya tarik wisata bagi wisatawan yang tinggal di desa wisata 
Kakaskasen Dua. 

Selain Festival Bunga yang telah secara rutin diselenggarakan di 
Tomohon, event lainnya yang diusulkan digelar antara lain:
 Festival Seni Budaya
 Festival Layang-layang
 Festival Paralayang
 Festival Makanan/Minuman Tradisional Sulawesi Utara
 Sepeda Santai
 Lomba Menangkap Ikan
 Lomba Mancing
 Lomba Foto

Festival	Seni	Budaya

Festival Seni Budaya yang terdiri dari Parade Budaya dapat 
dilakukan setiap bulan, misalnya di hari minggu, dengan menampilkan 
para seniman berpakaian kegiatan seni masing-masing berjalan 
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beriringan mengelilingi Kakaskasen Dua sambil mempertunjukkan 
keseniannya yang diikuti beberapa kelompok masyarakat baik 
anak-anak, remaja maupun dewasa dengan berpakaian khas daerah 
pakaian tradisional baik yang khas Kota Tomohon, Sulawesi Utara 
atapun daerah-daerah lainnya. 

Festival	Layang-layang

Festival Layang-layang dapat mendatangkan peserta dan 
penonton yang cukup banyak, dan event ini dapat menjadi salah 
satu media promosi bagi desa wisata Kakaskasen Dua. Untuk 
melaksanakan kegiatan ini, Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata 
dapat melakukan fasilitasi melalui kerjasama dengan Asosiasi Pecinta 
Layang-Layang Indonesia yang berlokasi di Jakarta atau di Sulawesi 
Utara. Tim ini tentu akan dapat menilai cocok tidaknya Kakaskasen 
Dua untuk lokasi penyelenggaraan Festival Layang-Layang. 
Kehadiran pers dalam Festival Layang-Layang amatlah penting untuk 
menyebarluaskan kegiatan ini. Demikian pula ke-ikutsertaan sponsor 
sebagai penyandang dana sangat diperlukan. 

Calon sponsor yang dapat diajak mendukung penyelenggaraan 
event antara lain perusahaan-perusahaan yang ada di Tomohon atau 
di Sulawesi Utara, atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki para 
pengusaha asal Tomohon. Dukungan sponsor tentu dengan imbalan 
promosi perusahaan tersebut. 

Festival	Paralayang

Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat melakukan 
koordinasi dengan Asosiasi Paralayang/Aerosport Indonesia untuk 
kemungkinan penyelenggaraan Festival Paralayang di Kakaskasen 
Dua. Kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai media promosi, 
melainkan juga dapat menjadi atraksi bagi wisatawan. 

Festival	Makanan/Minuman	Tradisional	Sulawesi	Utara

Makanan/minuman tradisional masyarakat Kakaskasen Dua 
beragam dan memiliki keunikan-keunikan dengan rasa yang lezat. 
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Kekhasan ini dapat diangkat menjadi daya tarik wisata, antara lain 
dengan menyelenggarakan festival makanan/minuman tradisional. 
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mempertandingkan pembuatan 
makanan/minuman tradisional diantara Ibu-Ibu di Kota Tomohon, 
misalnya pertandingan antar Rukun Tetangga (RT) dan memamerkan 
makanan tersebut sebelum dinikmati. 

Untuk penyelenggaraan kegiatan ini dananya dapat diperoleh 
melalui kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi makanan 
tersebut seperti perusahaan terigu, perusahaan kecap, perusahaan 
minyak goreng dan lain-lain. Event ini hendaknya diselenggarakan 
setiap tahun misalnya pada hari jadi desa wisata tersebut atau hari 
jadi Kota Tomohon. Agar menarik bagi peserta sebaiknya pemenang 
mendapat hadiah dari para sponsor. Event serupa ini tidak saja 
menarik bagi peserta tapi dapat juga menjadi daya tarik wisata, bahkan 
menjadi salah satu media promosi yang dapat mempromosikan Desa 
Wisata Kakaskasen Dua. 

Sepeda	Santai

Penyelenggaraan Sepeda Santai yang pesertanya dari berbagai 
daerah di Kota Tomohon atau dari kota-kota lainnya, dengan start 
dan finish di Kakaskasen Dua, merupakan salah satu kegiatan 
olahraga yang dapat dijadikan sebagai event pariwisata. Dengan 
mengikutsertakan para sponsor yang sesuai dengan tema, kegiatan 
ini dapat menjadi suatu kegiatan yang dapat turut mempromosikan 
desa wisata Kakaskasen Dua. Kehadiran pers baik itu media 
elektronik dan cetak sangat penting bagi event ini. Event ini dapat 
diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Tomohon, bersama dengan Kakaskasen Dua dan pihak-pihak lainnya 
termasuk industri pariwisata. 

Lomba	Menangkap	Ikan

Di Kakaskasen Dua, terdapat sawah dan kolam ikan. Tempat ini 
berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai event yang dapat dinikmati 
oleh wisatawan yaitu dengan diselenggarakan “Lomba Menangkap 
Ikan”. Kolam ikan atau sawah yang telah dituai padinya diolah 
sedemikian rupa diubah menjadi kolam ikan. Peserta dengan kriteria 
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tertentu menangkap ikan dan hasilnya diperlombakan, misalnya 
paling banyak atau paling besar. 

Kegiatan ini tentunya akan sangat menarik bagi peserta maupun 
penonton. Peserta menangkap ikan dengan cara masuk ke kolam ikan 
dan menangkap ikan dengan tangan kosong ataupun menggunakan 
alat yang ditentukan oleh panitia, namun bukan pancingan atau 
jaring. Di sekitar kolam ikan yang tidak mengganggu penonton dapat 
dipasang spanduk-spanduk dari para sponsor yang tidak bertentangan 
dengan peraturan yang berlaku. 

Demikian pula di sekitar pemancingan hendaknya disiapkan 
tempat untuk membersihkan badan bagi peserta yang telah mengikuti 
lomba termasuk toilet. 

Lomba	Mancing

Lomba mancing juga dapat diselenggarakan di Kakaskasen 
Dua. Untuk penyelenggaraan event ini, Kadinas dapat bekerjasama 
dengan Asosiasi/Kelompok-kelompok Pemancing yang ada di wilayah 
Kakaskasen Dua ataupun daerah lainnya. Kehadiran pers pada setiap 
event yang digelar sangat penting sebagai media promosi. 

Lomba	Foto

Lomba foto dapat dilakukan untuk mempromosikan desa wisata. 
Dengan mengundang kelompok-kelompok pecinta fotografi baik dari 
Kota Tomohon maupun dari kota-kota lainnya. Undangan peserta 
lomba foto dapat dilakukan melalui internet yang dipublikasikan 
beberapa bulan sebelumnya. Dapat juga bekerjasama dengan biro 
perjalanan sehingga peserta dari berbagai kota di Indonesia yang 
ingin ikut serta lomba foto dapat menggunakan biro perjalanan 
tersebut untuk datang ke Tomohon. Perjalanan dari tempat tinggal 
peserta ke Tomohon pulang pergi diatur oleh biro perjalanan dengan 
harga yang relatif lebih ringan dan menjadi tanggungan para peserta 
lomba. Sedangkan akomodasi, transportasi lokal dan makan minum 
selama peserta berada di Tomohon sebaiknya disediakan oleh panitia 
lomba. 
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Dari Tomohon para peserta oleh panitia penyelenggara foto 
diangkut ke berbagai lokasi di Kakaskasen Dua, khususnya daerah-
daerah yang memiliki daya tarik wisata, dengan waktu yang diatur 
oleh panitia. Mereka diberi kebebasan untuk mengambil foto dengan 
tema yang ditentukan oleh panitia. Sebaiknya ada beberapa kategori. 
Dengan waktu tertentu, misalnya 2 hari, mereka diberi kebebasan 
mengambil foto. Hasil lomba foto diumumkan oleh panitia beberapa 
hari setelah penyelenggaraan acara. Penghargaan dan hadiah kepada 
para pemenang serta pameran hasil lomba dapat diselenggarakan 
misalnya pada ulang tahun kota Tomohon dengan mengundang 
para pemenang yang biayanya ditanggung oleh panitia. Penghargaan 
sebaiknya dari Walikota atau dari Gubernur. Hasil foto-foto para 
peserta lomba dan finalis dapat ditampilkan melalui internet dan 
digunakan sebagai bahan promosi desa Kakaskasen Dua, tentu 
dengan seizin atau kesepakatan dengan para peserta lomba. 

Penyelenggaraan lomba foto dapat dikerjasamakan dengan 
berbagai pihak misalnya PHRI, ASITA, restoran/rumah makan, 
produsen kamera, maskapai penerbangan dan perusahaan 
lainnya, yang mana semuanya mengambil peran dalam suksesnya 
penyelenggaraan lomba foto tersebut. 

 Printing Material 

Printing material baik berupa brosur dan leaflet Pariwisata yang 
diterbitkan oleh Dinas Pariwisata tingkat Kota maupun Provinsi 
hendaknya mencantumkan keberadaan Desa Wisata Kakaskasen Dua.  

 Pers

Kepala Dinas yang menangani Pariwisata tingkat Kota atau 
Provinsi dapat mengundang media massa/pers untuk meninjau desa 
Kakaskasen Dua dan minta dukungan untuk mempublikasikannya 
kepada masyarakat. 

9.	 Kelompok	Sadar	Wisata

Masyarakat desa yang telah mengambil manfaat dari kedatangan 
wisatawan (berusaha atau bekerja di bidang penyediaan barang/
jasa bagi kebutuhan wisatawan) di Desa Wisata Kakaskasen Dua 
hendaknya bergabung dalam  suatu kelompok yang disebut Kelompok 
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Sadar Wisata. Kepala Dinas memfasilitasi pembentukan kelompok 
ini dengan maksud agar peran Kepala Dinas sebagai motivator 
dan fasilitator awal dapat dilanjutkan oleh Kelompok Sadar Wisata 
dimaksud. 

Kelompok ini berperan sebagai motivator/ penggerak masyarakat 
lainnya untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. 

Selain bertindak sebagai motivator, Pokdarwis (Kelompok Sadar 
Wisata) juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang 
melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat antara 
lain Lurah, tokoh agama, tokoh budaya dan organisasi-organisasi 
masyarakat lainnya, serta aparat terkait. 

Sebagai contoh,  Pokdarwis berkerjasama dengan tokoh budaya, 
tokoh agama dan Lurah membuat ketentuan-ketentuan apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di Desa Kakaskasen 
Dua serta memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh 
wisatawan misalnya memberikan tanda-tanda di lokasi yang berbahaya 
didatangi wisatawan. 

Pokdarwis juga berperan dalam mempromosikan desa wisata 
dan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di desa tersebut.
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III. Kelurahan Teritip

A.	 Umum

Kelurahan Teritip  terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota 
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kelurahan ini  
4.951,25 Ha dengan luas wilayah pemukimannya seluas 39,25 Ha, 
lainnya berupa sawah, ladang, empang, hutan, tegalan, rawa dan 
perkebunan rakyat. Kelurahan ini berada di dataran rendah dengan 
ketinggian 0,25 ha dpl.

Pemandangan daerah pantai di Teritip
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Teritip merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan 
antara lain: sebelah barat dengan Kelurahan Karang Joang, sebelah 
timur dengan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kelurahan 
Lamaru dan sebelah utara dengan Kelurahan Salok Api Darat. 

Penduduk  Kelurahan ini berjumlah 12.456 jiwa. Terdiri dari Laki-
laki 6.500 jiwa dan perempuan 5.956 jiwa. Dengan jumlah kepala 
keluarga sebanyak 3.508 kk. Mayoritas penduduk beragama Islam. 

Tingkat pendidikan penduduk terdiri dari: Perguruan Tinggi dan 
Akademi sebanyak 629 orang; SLTA 2.605 orang, SLTP 1.902 orang, 
dan SD 4.198 orang, dengan mata pencaharian penduduk pada 
umumnya karyawan (1.251 orang), petani (1.049 orang), Buruh (661 
orang), Jasa/Profesi (483 orang) dan pedagang (162 orang). 

Kelembagaan yang ada di masyarakat antara lain : Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Forum Musyawarah Kelurahan 
(Muskel), Karang Taruna, dan organisasi sosial lainnya. 

 Sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  diperoleh 
dari sumur gali, sumur bor dan PDAM.

 Kondisi jalan kelurahan sebagian terbuat dari aspal dalam 
kondisi cukup baik dan lainnya jalan pasir dan batu. 

Pada umumnya rumah penduduk merupakan rumah dalam 
kondisi yang permanen/semi permanen. 

B.	 Kondisi	Saat	ini

1.	 Transportasi

Kelurahan Teritip dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua 
maupun roda empat dari Bandar udara Internasional Sepinggan 
Balikpapan. Dengan menggunakan kendaraan roda empat, jarak 
tempuh dari bandara Sepinggan Balikpapan ke Teritip sekitar 30 
menit. Sedangkan Dari pusat Kota Balikpapan, dengan menggunakan 
kendaraan yang sama jarak tempuhnya sekitar 40 menit (28 Km). 

Untuk menuju Teritip dari Bandara maupun dari pusat kota, 
tersedia berbagai moda transportasi publik, yaitu berupa angkutan 
umum seperti angkot, minibus, taksi, dan mobil sewaan. 
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Sarana jalan menuju kelurahan Teritip dari Kota Balikpapan 
maupun dari Bandara Sepinggan Balikpapan kondisinya cukup baik.

Sedangkan sarana jalan lainnya di sekitar Kelurahan Teritip 
terutama di dekat perbukitan masih berupa jalan pasir dan batu yang 
kondisinya kurang memadai.  

Sebagian jalan di Teritip masih jalan tanah. 

2.	 Akomodasi

Untuk memenuhi kebutuhan akomodasi bagi wisatawan, di 
Kelurahan ini belum terdapat hotel maupun tempat penginapan 
lainnya. 

Kelurahan Teritip
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3.	 Makan	Minum										

Salah satu kebutuhan wisatawan adalah makanan dan minuman. 
Saat ini rumah makan tersedia cukup banyak di kelurahan ini, yaitu 
sekitar 20 buah yang menghidangkan aneka makanan khas daerah 
maupun makanan nasional untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 
yang berkunjung. Pada umumnya rumah makan yang ada belum 
banyak memanfaatkan lingkungan alam yang indah yang ada di 
kelurahan Teritip. 

4.	 Daya	Tarik	Wisata

Di Kelurahan Teritip terdapat pantai dengan pemandangan yang 
indah dengan hutan bakau dan rawa-rawanya. 

Kelurahan Teritip yang masih hijau.

Selain itu juga terdapat lokasi pembudidayaan buaya, lokasi ini 
sudah banyak dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan nusantara. 
Namun di lokasi ini pengemasan atraksi buaya untuk bisa dinikmati 
wisatawan dengan nyaman belum tersedia. Demikian pula tempat 
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yang nyaman untuk pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan 
buaya belum tersedia. 

Penangkaran Kepiting Soka yang terdapat di Teritip.

Potensi daya tarik wisata lainnya di kelurahan Teritip cukup 
beragam antara lain pembudidayaan kepiting soka, kebun pepaya, 
pemancingan, perkebunan karet, kebun salak, pembudidayaan 
rumput laut dan lain lainnya. 

Pertunjukan seni budaya untuk ditawarkan bagi wisatawan pernah 
ada namun saat ini sudah tidak ada lagi. Sanggar kesenian di Teritip 
belum ada. Namun demikian kehidupan masyarakat merupakan 
potensi daya tarik yang cukup unik. Masyarakat kelurahan Teritip 
terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Makasar, Bugis, Jawa, 
Dayak dan Melayu. 

Wisatawan yang melakukan kunjungan ke suatu daerah wisata 
mengharapkan selama wisatanya selain menikmati pemandangan 
alam dan keunikan budaya, juga mengharapkan dapat menikmati 
berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan oleh masyarakat setempat 
yang melibatkan wisatawan tersebut. Namun kegiatan ini belum 
tersedia di kelurahan Teritip. 

Kelurahan Teritip



52

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata

5.	 Cenderamata	

Materi/bahan pembuatan kerajinan tangan/ cenderamata banyak 
tersedia di kelurahan ini seperti daun kering, bambu, kerang, kulit 
kepiting, pohon kelapa, jerami padi dan lain-lain. Namun saat ini 
belum ada masyarakat yang membuat kerajinan tersebut atau 
menjualnya, kecuali yang membuat/menjual dodol salak yang dapat 
dibeli sebagai oleh-oleh khususnya oleh wisatawan nusantara. 

6.	 Sarana	dan	Prasarana		

Sarana jalan yang menghubungkan Kelurahan Teritip pada 
umumnya sebagian mulus, sebagian kurang baik. Sarana penerangan 
listrik belum dapat dinikmati oleh semua masyarakat di kelurahan 
Teritip. Sebagai contoh, petani budidaya Kepiting belum menikmati 
sarana tersebut. 

Komponen-komponen yang tersedia di wilayah ini belum 
memenuhi semua kebutuhan wisatawan. Banyak unsur-unsur yang 
dibutuhkan namun belum tersedia, antara lain: atraksi wisata, 
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan masih sangat 
terbatas, suvenir masih sangat jarang, dan sarana penunjang lainnya, 
sarana kebersihan/tempat sampah, dan lain sebagainya masih sangat 
terbatas. 

Kondisi yang bagaimana yang diharapkan oleh wisatawan untuk 
dapat berwisata dengan nyaman di Kelurahan Teritip? Dan masyarakat 
Teritip mendapat manfaat dari kedatangan wisatawan? Kondisi yang 
diharapkan tersebut Penulis uraikan pada bab berikut ini. 

C.		Kondisi	Yang	Diharapkan

Kelurahan Teritip yang memiliki potensi daya tarik wisata, 
khususnya keindahan pantai dan keindahan alam lainnya serta 
keunikan budaya, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan, 
dapat dijadikan sebagai desa wisata. Tentu dengan penyempurnaan-
penyempurnaan di berbagai bidang. Dari kondisi nyata Kelurahan 
Teritip saat ini, Penulis mencoba “menggambarkan” suatu kondisi yang 
diharapkan tercipta di kelurahan Teritip. Kondisi yang diharapkan 
tersebut antara lain, sebagai berikut :
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Kelurahan Teritip berperan menjadi desa wisata, dimana 
masyarakatnya mengerti mengenai arti pentingnya kedatangan 
wisatawan ke desanya dan secara sadar mereka bertindak sebagai 
tuan rumah yang baik bagi wisatawan, sehingga kedatangan wisatawan 
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 
setempat. 

Di desa wisata tersebut tersedia sarana dan prasarana yang cukup 
baik bagi kebutuhan masyarakat desa maupun wisatawan, antara lain 
jalan menuju Teritip dan sekitar Teritip  kondisinya cukup baik dan 
aman, tersedianya air bersih yang mencukupi untuk kebutuhan MCK, 
makan minum dan kebutuhan lainnya. Tersedia tenaga listrik yang 
mencukupi untuk kebutuhan penerangan, alat rumah tangga dan 
kebutuhan kegiatan lainnya, termasuk penerangan jalan dan ruang 
publik.

Lingkungan desa wisata mencerminkan kondisi lingkungan 
yang SAPTA PESONA yaitu lingkungan yang aman, tertib (penuh 
keteraturan), bersih, sejuk, indah, masyarakatnya ramah-tamah yang 
dapat membawa kenangan indah kepada wisatawan yang datang ke 
desa wisata Teritip. Tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
masyarakat setempat dan wisatawan antara lain: jalan untuk penjalan 
kaki, tempat sampah, tempat-tempat duduk, taman-taman, saluran 
pembuangan limbah yang teratur dan bersih, tempat parkir, tempat 
pertunjukan seni, pagar pengaman jalan dan lain sebagainya. 

Selain pemandangan alam yang indah, banyak ditawarkan kepada 
wisatawan berbagai kegiatan yang bisa dinikmati oleh wisatawan, 
baik yang bernuansa olahraga, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, 
sehingga lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Teritip dan 
wisatawan betah tinggal di Teritip. 

Kebutuhan makan dan minum juga tersedia di desa ini, demikian 
pula dengan suvenir dan kebutuhan-kebutuhan lainnya disediakan 
oleh masyarakat bagi wisatawan dengan harga yang terjangkau. 

Keberadaan desa wisata Teritip terpromosikan dengan baik melalui 
berbagai media promosi antara lain internet sehingga wisatawan, baik 
wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, mengetahui 
keberadaan desa tersebut dan mengetahui daya tarik wisata yang 
ada di dalamnya serta mengetahui berbagai fasilitas dan berbagai 
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kegiatan wisata yang bisa mereka nikmati selama keberadaannya di 
desa wisata Teritip, antara lain:

1.	 Transportasi

Tersedia sarana transportasi yang memadai dengan jadwal yang 
teratur yang dapat membawa wisatawan dari kota tempat tinggalnya 
atau dari bandara/terminal angkutan darat menuju Desa Wisata 
Teritip. Demikian pula tersedia transportasi lokal maupun tradisional 
untuk memungkinkan wisatawan berkeliling desa wisata Teritip dan  
desa sekitarnya

2.	 Warung	Informasi	dan	Telekomunikasi

Wisatawan yang melakukan wisata di desa wisata Teritip dengan 
mudah dapat menghubungi pusat informasi di desa tersebut untuk 
dapat mengetahui berbagai informasi mengenai daya tarik wisata 
yang ada di desa dimaksud, fasilitas yang tersedia dan informasi-
informasi lainnya yang berkait dengan kebutuhan wisatawan. Di pusat 
informasi juga tersedia sarana internet yang dapat menghubungkan 
wisatawan dengan rekan-rekannya di negaranya atau di tempat 
tinggalnya masing-masing. Selain daripada itu wisatawan pun dapat 
dengan mudah melakukan komunikasi dengan keluarga dan rekan-
rekannya melalui telepon yang tersedia di warung telekomunikasi di 
desa tersebut. 

3.	 Akomodasi

Tersedia akomodasi yang cukup yang memungkinkan wisatawan 
dapat menginap di desa wisata Teritip, baik berupa homestay, pondok 
wisata, kemah maupun lainnya. Tentu akomodasi yang nyaman, 
bersih dan memadai dengan harga yang terjangkau yang diusahakan 
oleh masyarakat setempat dan karyawannya diupayakan juga berasal 
dari masyarakat setempat. 

4.	 Makan	Minum										

Selama berwisata di desa wisata Teritip, wisatawan tidak merasa 
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, karena 
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tersedia berbagai rumah makan maupun restoran dengan tempat 
yang bersih dan nyaman, baik yang menyediakan makanan tradisional 
maupun makanan lainnya dengan memanfaatkan pemandangan alam 
yang indah yang ada di desa wisata Teritip. Sehingga wisatawan tidak 
hanya menikmati makanan, namun juga menikmati pemandangan 
alam yang indah.  

Tersedia beraneka jenis makanan dalam kondisi yang bersih, 
penyajian yang baik, lezat, menggugah selera, higienis,	 	serta harga 
yang terjangkau sesuai segmennya. Usaha makan minum dikelola 
oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan terutama bahan 
makanan yang tersedia di Teritip atau desa-desa sekitarnya.

5.	 Daya	Tarik	Wisata

Wisatawan yang berkunjung ke Teritip seyogyanya dapat 
menikmati beranekaragam atraksi baik yang bernuansa seni budaya, 
olahraga, agrowisata dan lainnya yang disuguhkan oleh penduduk 
setempat dengan waktu pertunjukan yang rutin dan terjadwal, antara 
lain: 
a. Pertunjukan Buaya;
b. Pertunjukan Budidaya Kepiting Soka; 
c. Atraksi Kesenian Daerah dari berbagai Etnis; 
d. Pertunjukan Tari Tradisional; 
e. Pertunjukan Penyadapan Getah Karet; 

Hendaknya atraksi tersebut terjadwal kegiatannya agar wisatawan 
dapat menyesuaikan waktunya. 

Berbagai atraksi/kegiatan wisata lainnya yang dapat melibatkan 
wisatawan antara lain : 
a. Atraksi pembuatan dodol salak; 
b. Atraksi pembuatan manisan pepaya;
c. Atraksi panen pepaya;
d. Atraksi menanam dan memanen sayuran/bunga; 
e. Atraksi olahraga paralayang, 
f. Atraksi flying fox; 
g. Atraksi permainan layang-layang; 
h. Atraksi mencari kerang; 
i. Atraksi membuat anyaman; 
j. Atraksi penanaman rumput laut;
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k. Atraksi pemerahan susu sapi; 
l. Atraksi memancing di sungai dan di kolam.

Seyogyanya tersedia juga berbagai kegiatan bagi wisatawan 
keluarga (Bapak, Ibu dan anak), kegiatan-kegiatan tersebut antara 
lain : spa, refleksi, mancing, kegiatan outbond, berperahu, jogging, 
voli pantai, berenang, aneka kegiatan wisata air, menanam/memanen 
sayuran, panen buah pepaya, belajar membuat cenderamata dari 
bambu, belajar melukis, menunggang kuda, bermain layang-layang/
paralayang, berkemah, bersepeda, permainan anak-anak, dan lain-
lain.

Lokasi kegiatan ditata sedemikian rupa agar teratur, bersih, 
indah dan nyaman. Pengelola kegiatan tersebut masyarakat setempat. 

6.	 Pramuwisata

Selama berada di Teritip, wisatawan dapat ditemani oleh 
pramuwisata atau guide yang siap memberikan informasi mengenai 
berbagai hal yang ada di desa wisata Teritip dan sekitarnya. 
Pramuwisata juga dapat menemani wisatawan untuk melakukan 
kunjungan-kunjungan ke desa-desa lainnya di sekitar desa wisata 
Teritip, untuk mengetahui daya tarik wisata yang ada di desa-desa 
tersebut. Tenaga pramuwisata juga berasal dari Teritip. 

7.	 Cenderamata

Sebagai tanda kenang-kenangan, wisatawan dengan mudah 
dapat membeli berbagai kerajinan khas daerah tersebut yang bahan 
utamanya berasal dari Teritip, yang dibuat oleh masyarakat setempat 
atau masyarakat desa sekitarnya. 

Tersedia pula berbagai macam makanan olahan sebagai oleh-
oleh yang terbuat dari berbagai macam hasil perkebunan dan hasil 
laut desa setempat atau desa sekitarnya, antara lain dodol salak, 
manisan pepaya, makanan olahan yang berasal dari Kepiting Soka,  
kerang, dan lain-lain. 

8.	 	Biro	Perjalanan

Untuk persiapan pulang kembali ke tempat asalnya, dengan 
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mudah wisatawan dapat menghubungi agen perjalanan atau cabang-
cabang biro perjalanan wisata yang ada di desa tersebut untuk 
membantu kelancaran perjalanan pulangnya, termasuk pembelian 
paket wisata untuk ke daerah-daerah di luar desa wisata Teritip. 

D.	 Peluang	Usaha	dan	Lapangan	Kerja

Kebutuhan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata di desa 
wisata Teritip sebagaimana diuraikan terdahulu, yaitu kebutuhan akan 
transportasi, informasi, akomodasi, makan minum, berbagai atraksi 
wisata, berbagai kegiatan wisata yang dapat dilakukan wisatawan, 
kebutuhan akan pramuwisata, cenderamata, dan kemudahan 
perjalanan, memberikan peluang bagi masyarakat desa Teritip untuk 
berusaha di bidang usaha tersebut di atas tanpa meninggalkan mata 
pencaharian utamanya baik sebagai karyawan, petani, buruh, dan 
pedagang maupun mata pencaharian lainnya. 

Usaha ini pun tentu akan membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat setempat. Sehingga diharapkan dengan dijadikannya 
Kelurahan Teritip menjadi Desa Wisata, akan semakin banyak 
wisatawan berkunjung ke desa wisata tersebut dan tentu lapangan 
usaha bagi masyarakat dan lapangan kerja semakin luas, yang pada 
gilirannya diharapkan perekonomian masyarakat di Desa Wisata 
Teritip dapat meningkat.

Usaha penyediaan barang maupun jasa bagi wisatawan dapat 
bersifat langsung maupun tidak langsung, sebagai contoh usaha 
restoran adalah usaha yang langsung. Sedangkan usaha penyediaan 
bahan-bahan makanan bagi kebutuhan restoran misalnya usaha 
peternak ayam, kerbau/sapi, usaha perkebunan sayur mayur maupun 
buah-buahan disebut dengan usaha tidak langsung. 

Bagaimana agar masyarakat desa tersebut dapat berupaya di 
bidang penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan yang 
datang ke desa wisata Teritip? Disinilah diperlukan adanya pembinaan/ 
pelatihan-pelatihan bagi masyarakat setempat yang difasilitasi oleh 
berbagai pihak terkait khususnya Pemda Kota Balikpapan (Dinas yang 
menangani Pariwisata) yang tentunya bekerjasama dengan Dinas 
terkait ataupun pihak-pihak lainnya antara lain Dinas Pariwisata 
Tingkat Provinsi. Dalam hal ini Kepala Dinas yang menangani 
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Pariwisata Kota Balikpapan berperan sebagai motivator, fasilitator, 
dan koordinator untuk terwujudnya Desa Wisata Teritip. 

E.	 Saran	Tindak	

Guna mencapai kondisi yang diharapkan, kami menyarankan hal-
hal sebagai berikut: 

1.	 Komitmen	Pemda

Adanya komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk 
mengembangkan Kelurahan Teritip menjadi desa wisata yang 
ditangani secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan 
perekonomian masyarakat kelurahan Teritip. 

Pertemuan dengan Walikota Balikpapan, mengawali proses kajian.

2.	 Kebijakan

Pimpinan Pemda Kota Balikpapan hendaknya membuat kebijakan 
dengan menugaskan seluruh Dinas terkait untuk mendukung Dinas 
yang menangani pariwisata dalam mengembangkan Kelurahan Teritip 
menjadi Desa Wisata yaitu dengan :
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a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan 
dalam melakukan kegiatan wisata di Desa Wisata Teritip; 

b. Membuka/menambah pengetahuan/wawasan masyarakat setem-
pat bahwa keberadaan potensi daya tarik wisata yang ada di 
desanya dapat berpeluang untuk meningkatkan perekonomian 
mereka yaitu dengan menjadikan desanya menjadi Desa Wisata;

c. Meningkatkan ketrampilan bagi masyarakat setempat agar 
mereka mampu untuk berupaya di bidang penyediaan barang 
dan jasa bagi kebutuhan wisatawan yang datang ke desanya 
dan mampu memasarkan desa tersebut kepada wisatawan baik 
dalam  maupun luar negeri.  

3.	 Menyamakan	Persepsi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Balikpapan bekerjasama 
dengan Dinas yang menangani Pariwisata di tingkat Provinsi 
mengadakan koordinasi dengan Camat dan Lurah setempat beserta 
Dinas terkait (antara lain PU, Perindustrian, Perdagangan UKM dan 
Koperasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan, Dinas 
Kesehatan), ASITA, PHRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, 
kelompok swadaya masyarakat antara lain PKK, Karang Taruna,  
guna menyampaikan gagasan mengenai pengembangan desa wisata 
dan menyamakan persepsi mengenai arti pentingnya pembangunan 
desa wisata baik bagi masyarakat setempat maupun pemerintah Kota 
Balikpapan/ Provinsi Kalimantan Timur. 

4.	 Dukungan	Pihak	terkait

Dinas yang menangani Pariwisata di Kota Balikpapan meminta 
dukungan dari Dinas terkait untuk peningkatan sarana/prasarana 
di Kelurahan Teritip yang masih memerlukan peningkatan/
penyempurnaan. 

Sarana prasarana dimaksud meliputi antara lain peningkatan 
kualitas ruas jalan yang ada di kelurahan Teritip, pembukaan 
jalur listrik di daerah sekitar pantai dan hutan bakau, pengadaan 
jalan tembus menuju lokasi pantai, toilet umum, tempat sampah 
dan pengaturan pembuangan akhir sampah, pengaturan sarana 
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pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan, tempat 
bilas, menara pengawas pantai berikut petugasnya, tempat-tempat 
duduk untuk bersantai para wisatawan di sekitar pantai dan tempat-
tempat strategis lainnya, tempat berteduh, penyediaan tempat parkir, 
pembangunan kios-kios untuk para penjual cenderamata dan tempat 
para seniman mendemonstrasikan kemampuan seninya, panggung 
atraksi kesenian, ruang pamer untuk para seniman memamerkan 
karyanya, rambu-rambu untuk keselamatan dan keteraturan 
wisatawan, jalan untuk pejalan kaki, sarana olahraga pantai dan 
sarana lainnya untuk terciptanya lingkungan SAPTA PESONA di Desa 
Wisata Teritip.   

5.	 Sosialisasi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Balikpapan berkerjasama 
dengan Camat dan Lurah serta Tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
tokoh agama, menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat Desa 
Teritip mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa melalui pengembangan desa wisata sehingga masyarakat desa 
mengerti dan siap menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan, dan 
masyarakat mengetahui berbagai lapangan usaha dan lapangan kerja 
yang akan tercipta dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan 
kedatangan wisatawan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya saat 
ini, baik sebagai petani, nelayan, pedagang maupun pekerjaan lainnya. 

6.	 Motivasi,	Fasilitasi	dan	Pelatihan

Peningkatan keterampilan/pelatihan bagi masyarakat dilakukan 
oleh Dinas yang menangani Pariwisata dan Dinas terkait antara lain 
Perindustrian (Industri Kecil), Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan 
Kelautan, agar masyarakat desa dapat berupaya di bidang penyediaan 
barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan dimana dukungan 
permodalannya diupayakan melalui program PNPM Mandiri atau 
sumber dana lainnya yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan 
dikoordinasikan bersama instansi terkait. Tentu dukungan permodalan 
yang tidak memberatkan/menyulitkan masyarakat dimaksud. 

Kepala Dinas yang menangani pariwisata hendaknya berperan 
menjadi motivator dan fasilitator untuk berkembangnya usaha-usaha 
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di bidang pariwisata di kalangan masyarakat pedesaan, antara lain 
usaha sebagai berikut: 

a.	 Usaha Transportasi

 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata Kota Balikpapan 
bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat, Camat, 
Lurah dan Dinas Pariwisata tingkat Provinsi melakukan evaluasi 
terhadap ketersediaan sarana transportasi yang dapat membawa 
wisatawan baik dari airport maupun dari pusat kota ke Teritip. 
Tim tersebut di atas memprediksi peluang usaha transportasi 
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Masyarakat yang 
memiliki kendaraan roda empat, motor, sepeda maupun angkutan 
tradisional difasilitasi agar mereka terdorong untuk berupaya 
di bidang ini dengan menyewakan kendaraannya (mengangkut 
wisatawan baik dari luar wilayah desa maupun dari sekitar desa, 
misalnya antar jemput maupun penyewaan kendaraan). Untuk 
hal ini,  Dinas Perhubungan setempat memberikan fasilitasi 
informasi termasuk perizinan (apabila diperlukan). 

 Berkeliling Desa Wisata Teritip dengan menggunakan sepeda/
sepeda motor tentu amat menyenangkan bagi wisatawan. Ini 
merupakan lapangan usaha bagi masyarakat Teritip untuk 
dapat menyewakan sepeda/sepeda motor kepada wisatawan. 
Kadisparda bersama dengan Lurah menentukan jalur-jalur untuk 
sepeda motor atau sepeda agar keteraturan tetap terjaga.  

 Masyarakat juga bisa menawarkan kepada wisatawan untuk 
berkeliling desa dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh 
ternak seperti kerbau, sapi atau kuda. Ini merupakan peluang 
usaha bagi pemilik kerbau, sapi atau kuda untuk menambah 
pendapatannya. Agar desa tetap bersih, pada bagian belakang 
kerbau atau sapi/kuda yang menarik kereta wisatawan dibuat 
tempat pembuangan kotoran agar kotoran tidak tercecer 
sehingga lingkungan tetap bersih dan sehat. 

 Demikian pula dengan masyarakat yang memiliki perahu dapat 
berupaya di bidang ini dengan menyewakan perahunya untuk 
mengangkut wisatawan mengunjungi rawa-rawa dan pantai yang 
terdapat di Teritip dan sekitarnya.
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b.	 Usaha Warung Informasi dan Telekomunikasi

 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata memfasilitasi masyarakat 
desa yang berminat untuk membuka warung informasi dan 
telekomunikasi dengan PT. Telkom setempat dan Kepala Dinas 
membantu mengupayakan penyediaan software mengenai 
informasi daya tarik wisata di sekitar desa dan informasi penting 
lainnya. 

c.	 Usaha Akomodasi 

 Masyarakat yang memiliki rumah tinggal berupa rumah yang 
kondisinya semi permanen/ permanen, khususnya yang 
berarsitektur tradisional, dapat berusaha di bidang penyediaan 
akomodasi yaitu dengan cara menjadikan beberapa kamar yang 
ada di rumahnya untuk disewakan kepada wisawatan (dijadikan 
homestay). 

 Untuk hal ini, Kepala Dinas yang menangani Pariwisata Kota 
Balikpapan bekerjasama degan Kepala Dinas Pariwisata tingkat 
Provinsi menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat desa yang 
berminat pada usaha di bidang penyediaan akomodasi untuk 
meningkatkan ketrampilannya dalam mengelola usaha akomodasi. 
Instruktur untuk melatih masyarakat dapat didatangkan dari 
PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) atau melalui 
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Pariwisata. 

 Kadinas bekerjasama dengan berbagai pihak terkait juga dapat 
memfasilitasi berbagai kemudahan untuk dukungan permodalan 
baik melalui PNPM Mandiri ataupun pihak-pihak lainnya. Bantuan 
sponsor juga perlu diupayakan, misalnya perusahaan keramik 
memberikan bantuan toilet sehat sehingga homestay dan toilet 
umum di Teritip memiliki toilet dalam kondisi yang baik dan 
sehat, atau dukungan cat dari perusahaan cat untuk mengecat 
pondok-pondok wisata, toilet umum, tempat bilas, bangku-
bangku tempat duduk, menara pengawas pantai dan gapura. 
Tentu dengan imbalan nama perusahaan yang memberikan 
dukungan terpampang di salah satu bagian desa yang tidak 
merusak pemandangan namun memperindah pemandangan, 
misalnya dibuat suatu panel/papan yang memuat nama pihak-
pihak yang mendukung terwujudnya Desa Wisata tersebut. 
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d.	 Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman

 Masyarakat yang berminat untuk melakukan usaha pengolahan/
penyediaan makan dan minum, dapat membuka usaha di bidang 
penyediaan makanan dan minuman baik berupa restoran/rumah 
makan, kedai kopi, pondok ikan dan kepiting bakar,  dan lain-
lain. 

Pemandangan yang indah di desa Teritip dilengkapi dengan 
makanan dan minuman yang lezat yang diusahakan oleh 

masyarakat desa, tentu akan diminati wisatawan.

 

 Dinas yang menangani Pariwisata Kota Balikpapan berkerjasama 
dengan  Dinas Pariwisata tingkat Provinsi melakukan pelatihan/ 
training bagi masyarakat yang berminat membuka usaha ini 
dengan instruktur/pelatih yang didatangkan dari Lembaga 
Pendidikan Pariwisata atau dari anggota PHRI melalui kerjasama 
dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). 
Melalui training, diharapkan pengelola usaha makanan/minuman 
dapat menyajikan makanan yang lezat, higienis dan penampilan 
yang mengundang selera.  
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e.	 Usaha Atraksi Wisata

 Berbagai atraksi wisata dapat diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan baik yang bernuansa seni budaya, olahraga 
maupun lainnya. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu lapangan 
usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Wisata Teritip, 
baik itu seniman maupun lainnya. Berbagai usaha atraksi yang 
dapat dikelola masyarakat, antara lain:

 1) Sanggar Kesenian

  Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat memfasilitasi 
tumbuhnya sanggar kesenian di pedesaan, khususnya sanggar 
kesenian tradisional setempat antara lain yang tidak bertentangan 
dengan adat budaya dan agama daerah setempat. Fasilitasi yang 
dilakukan oleh Kadinas, antara lain mendatangkan instruktur/
pelatih dari daerah lainnya untuk melatih masyarakat setempat 
agar mampu dalam menampilkan atraksi kesenian sebagai salah 
satu atraksi yang dapat dinikmati oleh wisatawan. 

 Kadinas yang menangani Pariwisata dapat mencarikan dukungan 
sponsor untuk pengadaan alat kesenian bagi sanggar-sanggar 
seni, termasuk  memfasilitasi kemampuan manajemen usaha 
dan membantu pemasaran/promosi sanggar. Dukungan dapat 
diupayakan, antara lain dari perusahaan-perusahaan besar baik 
yang berlokasi di sekitar desa maupun di daerah lainnya melalui 
program CSR. 

 2) Kegiatan Outbond

 Alam Teritip yang indah, hijau, banyak tumbuh pepohonan, 
tepat untuk dijadikan sebagai lokasi kegiatan outbond yang 
dapat dilakukan wisatawan selama melakukan wisatanya di desa 
wisata Teritip. 

 Agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang usaha ini, 
Kepala Dinas Kota Balikpapan yang menangani Pariwisata 
dapat membantu mendatangkan pelatih/ instruktur baik 
dari sekitar wilayah kota Balikpapan atau kota lainnya untuk 
melatih masyarakat yang berminat dalam usaha ini. Mengingat 
kegiatan ini cukup mengandung resiko, maka untuk keselamatan 
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wisatawan, pengelola kegiatan ini harus benar-benar mampu 
dalam bidangnya dan mengikuti ketentuan yang ada. 

Flying fox dan bersepeda keliling desa dapat menjadi 
kegiatan wisata khususnya bagi wisatawan remaja.

 3) Atraksi Kesenian Daerah dari Berbagai Etnis

 Masyarakat di Desa Teritip terdiri dari berbagai suku antara lain 
Suku Dayak, Bugis, Makasar, Melayu, dan Jawa. Tentu keragaman 
etnis ini akan menghasilkan keragaman budaya antara lain 
kesenian, sehingga sangat berpotensi untuk lahirnya atraksi 
kesenian dari berbagai etnik budaya tersebut, misalnya kesenian 
Jawa, kesenian Dayak, dan kesenian Makasar, kesenian Melayu 
dan kesenian Bugis. 

 Untuk itu Kadinas yang menangani pariwisata hendaknya 
mendorong tumbuhnya sanggar-sanggar kesenian yang 
dapat menampilkan berbagai atraksi kesenian dari berbagai 
etnis tersebut. Hendaknya dibuat jadwal yang tetap kapan 
pertunjukkan diselenggarakan atau latihan diselenggarakan agar 
wisatawan yang datang ke Teritip dapat mengetahui jam-jam 
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pertunjukan atau jam latihan para seniman tari. Wisatawan yang 
akan menyaksikan pertunjukan tari atau latihan tentu dikenakan 
biaya masuk. Sebagai imbalan hendaknya bagi mereka disediakan 
sarana, misalnya tempat duduk. Dapat juga disediakan minuman 
atau makanan kecil dengan harga yang memadai dan kondisi yang 
bersih. Lokasi latihan seniman/pertunjukan hendaknya bersih 
dan nyaman, baik bagi para seniman maupun bagi wisatawan 
yang menonton pertunjukan.  

 4) Atraksi Wisata Bahari

 Sebagian wilayah dari Teritip adalah Pantai. Nelayan Teritip juga 
dapat ditingkatkan kemampuannya agar selain sebagai nelayan 
yang sehari-harinya menangkap ikan juga perahunya dapat 
dihias sedemikian rupa untuk dipakai membawa wisatawan 
berperahu ke laut. Tentu nelayan tersebut harus diberi wawasan 
dan pengetahuan tentang bagaimana memberikan pelayanan 
yang baik kepada wisatawan, misalnya perahunya perlu bersih, 
dicat agar indah ditambah dengan hiasan-hiasan yang menarik 
dan diberi peneduh agar wisatawan senang berperahu di sekitar 
desa wisata Teritip. 

 5) Atraksi Mencari Kerang 

 Ada suatu kegiatan masyarakat yang unik di Teritip yaitu atraksi 
mencari kerang secara tradisional yaitu dengan cara menyayat 
pasir dengan pisau panjang. Hal ini dapat menjadi suatu atraksi 
yang menarik bagi wisatawan dan wisatawan dapat mencoba 
melakukan hal ini dengan diberi pinjaman pisau panjang tersebut 
oleh pencari kerang dan mengajarinya, tentu ia mendapatkan 
tambahan penghasilan. 

 6) Atraksi Penanaman Rumput Laut

 Penanaman rumput laut oleh nelayan di Teritip dapat 
menjadi kegiatan yang sangat menarik bagi wisatawan. Selain 
menyaksikan penanaman rumput laut, wisatawan juga dapat 
belajar menanam dan menamai tanaman rumput lautnya 
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dengan namanya sendiri atau nama kelompoknya. Pada saat 
tertentu atau saat panen, wisatawan tersebut dapat kembali 
untuk memanen rumput lautnya. Hal ini jadi hal yang menarik 
bagi wisatawan juga menguntungkan bagi nelayan rumput laut, 
karena selain mendapatkan dana dari menjual rumput laut 
tersebut, juga mendapatkan penghasilan dari wisatawan atas 
jasanya mengajarkan cara menanam rumput laut dan menjaga 
rumput laut yang ditanam wisatawan. 

Menanam rumput laut pun bisa menjadi kegiatan
yang menarik bagi wisatawan.

 7) Menyaksikan Kehidupan Bekantan

 Adanya kehidupan kera di hutan bakau di wilayah Teritip 
menambah kelengkapan daya tarik wisata di Desa Wisata Teritip. 
Wisatawan dapat menyaksikan dari dekat kehidupan kera hidung 
mancung (Bekantan). Perlu diupayakan agar kehidupan kera ini 
tidak menjadi terganggu karena kedatangan wisatawan. 

 Jalan menuju lokasi kehidupan Bekantan sebaiknya ditata 
sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kendaraan roda 
empat maupun roda dua. 
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 8) Atraksi Pembuatan Dodol Salak 

 Salak adalah salah satu buah-buahan yang ditanam di Teritip. 
Di kelurahan ini juga terdapat pengrajin dodol salak. Selain 
mendapat penghasilan dari menjual dodol, pengrajin dodol 
salak juga bisa mendapat keuntungan dari wisatawan. Wisatawan 
dapat menyaksikan dan belajar pembuatan dodol. Agar selama 
menyaksikan pembuatan dodol wisatawan merasa nyaman, 
tentu lokasi pembuatan dodol harus ditata sedemikian rupa 
sehingga bersih, nyaman, dan penuh keteraturan (tidak acak-
acakan). Kepada wisatawan yang telah menyaksikan dan belajar 
pembuatan dodol salak, dapat juga ditawarkan dodol salak 
hasil produksinya. Pada kemasan dodol salak yang dihasilkan 
hendaknya dicantumkan nama desa lokasi pembuatan salak 
tersebut dan tentu komposisi bahan yang dibuat serta tanggal 
pembuatan dan kadaluwarsanya. 

Belajar cara mengambil buah salak merupakan kegiatan 
yang menyenangkan bagi wisatawan. Tentu hal ini 
akan memberikan keuntungan bagi Petani Salak.
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 9) Atraksi Pembuatan Manisan Pepaya

 Di Teritip terdapat perkebunan pepaya. Selain mendapat 
penghasilan dari menjual buah pepaya, petani pepaya juga 
dapat menambah penghasilannya dengan menjadikan lokasinya 
menjadi lokasi yang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh 
wisatawan. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk dapat 
dipertunjukan kepada wisatawan atau dapat juga dilakukan oleh 
wisatawan. Yang intinya wisatawan bisa berkunjung ke tempat itu 
atau bahkan dapat tinggal di tempat tersebut, dapat melakukan 
berbagai kegiatan yang diminatinya. 

 Berbagai kegiatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan dan 
memberikan keuntungan bagi petani/pengelola perkebunan 
pepaya adalah dengan  mengolah sebagian dari buah pepaya 
menjadi manisan. 

 Pengolahan pepaya muda menjadi manisan pepaya dapat 
dijadikan suatu atraksi yang menarik bagi wisatawan. Manisan 
juga dapat dikemas dengan baik dan dijadikan sebagai oleh-oleh 
khususnya untuk wisatawan nusantara. Jadwal atraksi pembuatan 
manisan pepaya juga perlu ditentukan sehingga wisatawan dapat 
mengetahuinya. 

 Agar wisatawan yang datang ke perkebunan pepaya merasa 
nyaman, lokasi perkebunan perlu ditata sedemikian rupa agar 
lebih asri, indah dan bersih. Kebersihan menjadi suatu hal yang 
mutlak bagi lokasi-lokasi wisata. Demikian pula kelengkapan-
kelengkapan lainnya sangat dibutuhkan, misalnya toilet yang 
bersih dan tidak berbau dan tempat sampah mutlak dibutuhkan. 

 Di lokasi perkebunan pepaya dapat juga dibangun pondok-
pondok tempat menginap wisatawan. Pondok cukup sederhana 
namun bersih dengan penerangan listrik dan air yang bersumber 
dari sumber mata air alam yang saat ini tersedia di lokasi 
tersebut. 

 Kolam yang ada disekitar perkebunan pepaya dapat juga dijadikan 
kolam pemancingan yang dilengkapi dengan tempat peneduh 
untuk pemancing dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. 

 Selain itu, wisatawan juga dapat memetik sendiri pepaya matang 
yang dikehendaki untuk langsung dimakan atau dibuat minuman 
jus pepaya, termasuk belajar menanam pepaya. 

Kelurahan Teritip



70

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata

 Dengan menyewakan alat pancing, tempat peneduh untuk 
pemancing, menyewakan tempat menginap/pondok wisata, 
menyediakan makan minum dan menyelenggarakan atraksi 
pembuatan manisan pepaya, dan memberikan pelajaran 
menanam pepaya kepada wisatawan, tentu pemilik/pengelola 
perkebunan pepaya akan mendapatkan penghasilan yang lebih 
untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

 10) Atraksi Pembuatan Anyaman

 Di Teritip terdapat masyarakat yang pada zaman dahulu piawai 
membuat anyaman. Kemampuan masyarakat ini dapat kembali 
dikembangkan agar berpotensi untuk menjadi salah satu daya 
tarik wisata di desa wisata Teritip.  

 Kadinas yang menangani pariwisata dapat memfasilitasi agar 
kemampuan membuat anyaman lebih ditingkatkan bukan saja 
dari segi kualitas pembuatan namun lebih banyak lagi masyarakat 
yang mampu melakukannya. 

 Untuk fasilitasi ini dapat dilakukan melalui  kerjasama 
dengan Dinas Perindustrian, khususnya Industri Kecil, dengan 
mendatangkan pelatih untuk dapat melatih masyarakat membuat 
anyaman sehingga potensi yang ada saat ini dapat ditingkatkan. 
Hingga masyarakat akan lebih banyak lagi yang mampu 
melakukannya sehingga lapangan pekerjaan akan semakin 
terbuka. 

 Pelatihan hendaknya meliputi cara pembuatan dengan kualitas 
yang baik dan juga desain-desain yang menarik disesuaikan 
dengan kebutuhan wisatawan dan budaya setempat, agar usaha 
ini menjadi salah satu lapangan usaha bagi masyarakat. 

 11) Pertunjukan Budidaya Kepiting Soka

 Keunikan lain yang ada di Teritip adalah budidaya Kepiting Soka. 
Selain menghasilkan kepiting, lokasi budidaya ini hendaknya 
juga dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata yaitu atraksi 
wisata Budidaya Kepiting Soka. 
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Lokasi budidaya Kepiting Soka yang dilengkapi dengan rumah 
makan yang menyediakan aneka masakan kepiting yang 

lezat, tempat yang bersih dan nyaman tanpa adanya aroma 
yang tidak sedap, berpotensi mendatangkan wisatawan.

 Untuk dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, berbagai fasilitas 
diperlukan antara lain jalan setapak yang dilengkapi dengan 
peneduh bagi para pengunjung, yang memanjang melintasi 
kolam-kolam peternakan kepiting, sehingga pengunjung dapat 
melihat dari dekat namun tetap nyaman tidak terkena sengatan 
matahari. Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, dapat pula 
ditawarkan makanan yang dapat disantap langsung di tempat 
berupa kepiting bakar, kepiting goreng ataupun masakan 
lainnya terbuat dari kepiting. Hal ini selain akan menambah 
penghasilan peternak kepiting, lapangan pekerjaan bertambah, 
juga kebutuhan wisatawan akan terpuaskan. Sebagai pelengkap 
makanan dapat pula disediakan minuman-minuman dingin 
seperti jus buah-buahan ataupun minuman lainnya. 

 Bagi pengunjung yang akan membawa oleh-oleh kepiting segar 
ataupun hasil olahan, diperlukan kelengkapan kemasan misalnya 
boks pendingin untuk kepiting segar, dan kemasan yang kuat 
dan rapat namun ringan untuk kepiting hasil olahan. Agar dapat 
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dihasilkan makanan yang lezat, hendaknya Kadinas memfasilitasi 
agar peternak kepiting ataupun karyawannya diberi kemampuan 
untuk mengolah masakan kepiting yang lezat, sehat dan higienis. 

 12) Pertunjukan Buaya

 Di Kelurahan Teritip terdapat peternakan buaya. Seyogyanya 
keberadaan budidaya buaya ini ditingkatkan fasilitasnya 
agar selain sebagai budidaya buaya juga dapat menjadi suatu 
pertunjukan wisata dengan melengkapi berbagai fasilitas 
sehingga menjadi suatu pertunjukkan buaya yang menarik bagi 
wisatawan. 

Lokasi pertunjukan buaya yang nyaman, aman, dan 
bersih tentu akan sangat diminati wisatawan.

 Fasilitas yang diharapkan ditingkatkan untuk dapat menjadi 
suatu atraksi pertunjukan buaya yang menarik, antara lain 
tempat duduk bagi pengunjung yang memungkinkan semua 
pengunjung dapat menyaksikan atraksi pertunjukan dengan 
jelas dan nyaman. 

 Tempat penempatan buaya yang akan melakukan pertunjukan 
hendaknya dilengkapi dengan berbagai kelengkapan keamanan 

Kelurahan Teritip



73

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

seperti pagar yang kuat namun tetap indah, lingkungan yang hijau 
dan asri, serta tidak menimbulkan bau serta sarana kebersihan 
seperti tempat sampah amat dibutuhkan. Bau yang tidak sedap 
yang keluar dari lokasi peternakan hendaknya diupayakan 
diminimalisir agar tidak tercium ke tempat pertunjukan. 

f. Usaha Menyadap Karet

 Kebun karet yang ada di Teritip selain dapat menghasilkan getah 
karet, dapat juga dijadikan sebagai suatu tempat yang menarik 
bagi wisatawan. Wisatawan dapat menyaksikan atraksi menyadap 
getah karet dan ikut belajar menyadap. Tentu pemilik perkebunan 
akan mendapat penghasilan yang lebih yaitu dari penjualan 
getah karet dan pembayaran dari wisatawan untuk jasanya 
mengajarkan dan mempertunjukan cara menyadap getah karet. 
Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, dapat pula disediakan 
makan siang bagi wisatawan yang disajikan dibawah kebun 
karet dengan tikar. Makanan dapat berupa ikan bakar maupun 
lainnya. Hal ini dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan 
dan berkesan bagi wisatawan serta menguntungkan bagi pemilik 
kebun karet. 

Kegiatan wisatawan yang dapat diciptakan 
di desa wisata Teritip.
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 Perlu diperhatikan agar tarif yang dikenakan untuk makanan, 
biaya belajar, dan pertunjukan dikenakan secara wajar agar 
tidak membuat ‘kapok’ wisatawan. Demikian pula kenyamanan 
wisatawan sangat perlu diperhatikan, misalnya keberadaan 
nyamuk di lokasi perkebunan perlu dibasmi antara lain dengan 
pengasapan atau lainnya. 

g.	 Usaha Pembuatan Suvenir Berbahan Besi

 Masyarakat Teritip ada yang mampu membuat pandai besi. 
Kemampuan pandai besi dapat dikembangkan agar selain 
membuat barang-barang seperti mandau dan peralatan lainnya 
dapat juga diarahkan untuk membuat suvenir yang terbuat dari 
besi misalnya berbentuk kepiting soka atau berbentuk bekantan 
atau buaya. 

 Kadinas yang menangani pariwisata dapat memfasilitasi 
antara lain dengan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian 
untuk meningkatkan kemampuan para pandai besi tersebut 
dalam desain, produksi maupun pemasaran, misalnya dengan 
mendatangkan pelatih, atau memfasilitasi bantuan permodalan. 
Selain itu diarahkan agar di setiap barang yang dihasilkan pandai 
besi tersebut tertulis buatan Desa Wisata Teritip sebagai upaya 
promosi desa tersebut, termasuk mencantumkan nama kota, 
provinsi dan negara. 

h. Usaha Pengembangbiakan Rusa

 Menurut keterangan masyarakat desa, di waktu yang silam rusa 
banyak hidup di Teritip. Kehadiran rusa di kelurahan Teritip 
tentu akan menambah kelengkapan daya tarik yang telah ada. 
Masyarakat yang berminat mengembang biakkan rusa dapat 
difasilitasi dengan diberikan bibit untuk dikembangbiakkan. 
Untuk hal ini Kadinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan Dinas 
Pertanian dan Peternakan. Pengadaan bibit selain diupayakan 
dari dana Pemerintah dapat juga diupayakan melalui bantuan 
sponsor misalnya dukungan dari korporasi melalui program 
CSR.  

i. Usaha Pemancingan

 Usaha lainnya yang dapat dijalankan oleh masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di desa wisata 
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Teritip adalah usaha pemancingan. Lokasi pemancingan dapat 
berada di kolam maupun sungai. Tentu untuk menikmati 
permainan ini wisatawan perlu mengeluarkan biaya bagi 
masyarakat setempat sebagai pengelola atraksi tersebut.

Kolam pemancingan yang dilengkapi dengan rumah makan 
‘ikan bakar’ tentu akan memberikan keuntungan yang lebih 

bagi pemilik kolam dan menyenangkan wisatawan.

 Masyarakat dapat menyewakan alat pancing, termasuk 
menyiapkan lokasi pemancingan baik berupa kolam maupun di 
sungai. Lokasi pemancingan hendaknya nyaman misalnya dengan 
peneduh baik berupa payung maupun ‘saung’ kecil, bersih, dan 
memenuhi kebutuhan pemancing. Khusus untuk memancing 
di sungai, hendaknya lokasi pemancingan tidak bertentangan 
dengan peraturan daerah yang ada.

j. Usaha Kebun Buah/Sayur

 Memetik buah atau memetik sayuran merupakan kegiatan 
yang unik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Untuk hal 
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ini Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan Dinas Pertanian/
Perkebunan untuk mengupayakan pengadaan bibit buah-buahan 
atau sayuran yang dibagikan kepada masyarakat yang berminat 
menanamnya baik di halaman rumah maupun di tempat lainnya. 

 Pada saat tanaman buah/tanaman sayur siap di panen, dapat 
ditawarkan kepada wisatawan yang sedang menginap di desa 
untuk memanen sendiri buah-buahan/sayuran yang ada, tentu 
dengan imbalan harga yang tidak memberatkan bagi keduabelah 
pihak. Tanaman buah-buahan/sayuran tersebut selain akan 
memperindah halaman rumah, juga akan menambah penghasilan 
masyarakat.  

k. Usaha Spa/Pijat

 Kedatangan wisatawan ke desa wisata Teritip juga dapat 
memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk 
berusaha di bidang penyediaan jasa Spa/Pijat. Untuk terciptanya 
peluang usaha ini, Kadinas membantu memfasilitasi dengan 
mendatangkan ahli Spa/Pijat dari daerah lainnya guna memberikan 
pelatihan kepada masyarakat setempat yang berminat di bidang 
usaha ini. Kegiatan spa dapat dilakukan di pantai, tentu dengan 

Spa atau pijat di lokasi dengan pemandangan yang indah 
diminati wisatawan dan ini merupakan salah satu lapangan 

usaha yang dapat diciptakan di desa wisata Teritip.
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menggunakan kain penutup atau tempat khusus spa/pijat. 
Agar tidak bertentangan dengan norma-norma setempat, dapat 
dilakukan pengaturan/ketentuan misalnya wisatawan wanita 
hanya dipijat oleh pemijat wanita dan wisatawan pria hanya 
dipijat oleh pemijat pria. 

l. Usaha Penyewaan Tikar dan Payung Peneduh

 Peluang usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
dengan kedatangan wisatawan ke Teritip adalah usaha 
menyediakan perlengkapan bersantai di pinggir pantai bagi 
wisatawan antara lain tikar, payung untuk berteduh, kursi 
untuk berjemur, alat-alat permainan anak-anak  seperti sekop, 
cangkul dan ember berukuran kecil dan terbuat dari plastik agar 
tidak berbahaya bagi anak-anak, dan lain-lain. Untuk usaha ini, 
Kadinas dapat membantu memfasilitasi permodalan misalnya 
melalui PNPM Mandiri atau dari pihak-pihak lainnya yang tidak 
memberatkan/menyulitkan masyarakat yang dibantu.

m. Usaha Penyewaan Tempat Tidur Gantung

 Usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah 
menyewakan tempat tidur gantung/tempat berbaring yang 
diikatkan antara pohon dengan pohon yang terbuat dari tali yang 
dijalin seperti jaring. 

n. Usaha Penyewaan Kemah

 Selain menyediakan akomodasi berupa homestay, masyarakat 
juga dapat berusaha di bidang penyediaan kemah, khususnya 
bagi wisatawan remaja. Kadinas bersama dengan masyarakat 
menentukan lokasi perkemahan, tentu dengan ketersediaan 
sarana misalnya MCK dan tempat sampah. Masyarakat bukan 
hanya menyediakan tenda, namun juga dapat menyediakan lokasi 
perkemahan untuk disewa termasuk menyewakan peralatan 
berkemah lainnya. 

o. Usaha Fotografi

 Pemandangan yang indah di sekitar desa wisata Teritip dan 
budaya masyarakat setempat dapat dijadikan sebagai salah satu 
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peluang usaha bagi masyarakat pedesaan dengan membuka usaha 
fotografi dan penyewaan pakaian adat. Wisatawan dapat berfoto 
dengan latar belakang alam yang indah dengan mengenakan 
pakaian adat setempat yang disewakan oleh masyarakat desa, 
termasuk usaha video.  

p. Usaha Pramuwisata

 Salah satu lapangan usaha atau lapangan kerja yang dapat 
tercipta dari kedatangan wisatawan ke Desa Wisata Teritip 
adalah pramuwisata. Dinas yang menangani Pariwisata dapat 
memfasilitasi agar masyarakat desa Teritip khususnya kalangan 
remaja, untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi guide sehingga 
mereka yang berminat menjadi guide dan telah mendapatkan 
lisensi dapat berperan menjadi guide atau pramuwisata. 

q. Usaha Cenderamata

 Wisatawan pada umumnya ingin membawa sesuatu sebagai 
cenderamata sekembalinya dari kegiatan wisata. Kebutuhan 
wisatawan ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat 
di desa wisata Teritip. Berbagai bahan baku untuk membuat 
suvenir terdapat di Teritip, antara lain kelapa (pohon, lidi, kulit/
batok dan sabut),  kerang, kulit kepiting, berbagai daun kering, 
bambu, jerami padi, dan lain-lain.

 Agar masyarakat pedesaan dapat memperoleh kemampuan 
dalam membuat kerajinan tangan, Kepala Dinas yang menangani 
Pariwisata Kota Balikpapan berkerjasama dengan Dinas Pariwisata 
Tingkat Provinsi dan Dinas Perindustrian (Industri Kecil) untuk 
mengupayakan mendatangkan pelatih/ instruktur yang dapat 
membantu masyarakat untuk membuat kerajinan tangan yang 
bahan bakunya diperoleh dari desa setempat atau desa di 
sekitarnya, misalnya bunga kering, ukiran kelapa, tas terbuat 
dari batok kelapa, aksesori, boneka yang terbuat dari jerami, 
dan hiasan rumah yang terbuat dari kerang dan batok kelapa, 
dan lain-lain. Pelatih dapat didatangkan dari daerah lainnya atau 
provinsi lainnya. 

r. Usaha Biro Perjalanan

 Usaha lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan 
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kedatangan wisatawan ke Teritip adalah usaha biro perjalanan. 
Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat memfasilitasi 
kerjasama antara biro perjalanan yang ada di Kalimantan Timur, 
misalnya Kota Balikpapan dengan masyarakat di kelurahan 
Teritip, antara lain dengan menyediakan pelayanan tiket 
transportasi baik udara, laut dan darat. 

s. Usaha Terkait Lainnya

 Kepala Dinas yang menangani pariwisata Kota Balikpapan 
bekerjasama dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
tokoh agama setempat mendorong masyarakat, khususnya 
kalangan remaja agar meningkatkan kreatifitasnya guna dapat 
menciptakan peluang-peluang usaha lainnya yang berdampak 
pada perluasan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya usaha 
pengolahan berbagai jenis penganan/makanan kecil dan 
minuman yang bahan utamanya terdapat di Kelurahan Teritip 
seperti pepaya, kepiting, kerang, salak, rumput laut , ikan dan 
lain-lain. 

 Untuk meningkatkan Kemampuan masyarakat dalam mengolah 
makanan/minuman, dapat didatangkan ahlinya dari daerah 
sekitarnya atau daerah lainnya, untuk melatih masyarakat 
setempat. Demikian pula dengan bahan pembuatan makanan/
minuman, khususnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 
diupayakan untuk ditanam oleh masyarakat.  

7.	 Lingkungan	yang	Sapta	Pesona

Lingkungan yang Sapta Pesona yaitu lingkungan yang aman, tertib, 
bersih, sejuk, indah dan masyarakatnya ramah tamah merupakan 
suatu hal yang mutlak harus tercermin di Teritip. Karena tanpa 
adanya elemen dasar ini, Kepariwisataan Teritip sulit untuk berhasil. 
Upaya untuk menciptakan lingkungan yang Sapta Pesona harus terus 
dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya Lomba Perkarangan 
Asri untuk menciptakan lingkungan yang indah dan sejuk, Program 
Jumat Bersih untuk menciptakan lingkungan yang bersih. 
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8.	 Promosi	Desa	Wisata

Agar keberadaan desa wisata Teritip dapat dipromosikan ke 
market luar maupun dalam, Kepala Dinas yang menangani Pariwisata 
Kota Balikpapan bekerjasama dengan Kepala Dinas yang menangani 
Pariwisata tingkat Provinsi melakukan promosi melalui antara lain 
melalui :  

	 Website

 Kadinas  yang menangani Pariwisata Kota Balikpapan bekerjasama 
dengan Kepala Dinas yang menangani Pariwisata tingkat 
Provinsi mengupayakan pengadaan hardware dan software, 
serta pelatihan masyarakat desa yang akan menangani website 
di desa wisata Teritip, misalnya kelompok pemuda. Diupayakan 
website berfungsi interaktif yang dioperasikan secara bergiliran. 
Selain website, dapat juga dimanfaatkan berbagai jejaring sosial 
lainnya. 

	 Penyelenggaraan Event

 Berbagai event dapat diselenggarakan di Desa Wisata Teritip 
dengan mengundang media massa (surat kabar, televisi, majalah, 
radio) dan masyarakat dari luar desa/kota. Hal ini dimaksudkan 
bukan saja sebagai salah satu media promosi, melainkan juga 
sebagai salah satu daya tarik wisata bagi wisatawan yang tinggal 
di desa wisata Teritip.

 Event yang diusulkan digelar antara lain: 
•	 Festival Seni Budaya
•	 Festival Layang-layang
•	 Sepeda Santai
•	 Lomba Menangkap Kepiting di Hutan Bakau
•	 Lomba Mancing
•	 Lomba Mengolah Pepaya
•	 Lomba Foto

Festival	Seni	Budaya

Festival Seni Budaya antara lain dapat berupa Parade Budaya yang 
dilakukan misalnya setiap bulan di hari minggu, dengan menampilkan 
para seniman berpakaian kegiatan seni masing-masing berjalan 
beriringan mengelilingi Desa Wisata Teritip sambil mempertunjukkan 
keseniannya, yang diikuti beberapa kelompok masyarakat baik anak-
anak, remaja maupun dewasa dengan berpakaian khas daerah pakaian 
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tradisional baik yang khas Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atapun 
daerah-daerah lainnya. 

Festival	Layang-layang

Festival Layang-layang dapat mendatangkan peserta dan 
penonton yang cukup banyak, dan event ini dapat menjadi salah satu 
media promosi bagi desa wisata Teritip. Untuk melaksanakan kegiatan 
ini Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan fasilitasi 
melalui kerjasama dengan Asosiasi Pecinta Layang-Layang Indonesia 
yang berlokasi di Jakarta atau di Kalimantan Timur. Tim ini tentu akan 
dapat menilai cocok tidaknya Teritip untuk lokasi penyelenggaraan 
Festival Layang-Layang. Kehadiran pers dalam Festival Layang-Layang 
amatlah penting untuk menyebarluaskan kegiatan ini. Demikian pula 
kehadiran para sponsor sebagai penyandang dana sangat diperlukan. 

Sepeda	Santai

Penyelenggaraan Sepeda Santai yang pesertanya dari berbagai 
daerah di Kota Balikpapan atau dari kota-kota lainnya, dengan start 
dan finish di Teritip, merupakan salah satu kegiatan olahraga yang 
dapat dijadikan sebagai event Pariwisata. Dengan mengikutsertakan 
para sponsor yang sesuai dengan tema, kegiatan ini dapat menjadi 
suatu kegiatan yang dapat turut mempromosikan desa wisata Teritip. 

Kehadiran pers baik itu media elektronik dan cetak sangat 
penting bagi event ini. Event ini dapat diselenggarakan oleh Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan, bersama dengan 
Kelurahan Teritip dan pihak-pihak lainnya termasuk industri 
pariwisata. 

Lomba	Menangkap	Kepiting	di	Hutan	Bakau

Hutan bakau yang banyak terdapat di Kelurahan Teritip, dimana 
didalamnya banyak hidup kepiting, berpeluang untuk dapat dijadikan 
sebagai lokasi daya tarik wisata yaitu dengan diselenggarakannya 
Lomba Menangkap Kepiting. Peserta lomba ini bisa kelompok 
masyarakat setempat atau masyarakat dari desa lainnya. Hasil 
tangkapan dinilai yang paling banyak memperoleh kepiting dalam 
waktu yang singkat dan ukuran tertentu misalnya paling besar 
mendapat hadiah. 

Pertandingan ini tentu menarik untuk ditonton oleh wisatawan. 
Wisatawan juga dapat mencoba menjadi peserta menangkap kepiting. 
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Tentu ketentuan-ketentuan perlu diterapkan dalam perlombaan ini 
agar dalam pelaksanaannya keamanan peserta dapat terjaga. 

Lomba	Mancing

Di kelurahan Teritip terdapat beberapa lokasi pemancingan. 
Dapat pula diselenggarakan Lomba Mancing. Peserta lomba bisa 
dari luar Teritip maupun masyarakat Teritip sendiri. Event ini 
diselenggarakan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan usaha 
pariwisata dan aparat desa dan masyarakat Desa Wisata Teritip atau 
pihak-pihak lainnya. 

Hendaknya dibuat ketentuan-ketentuan atau kriteria bagi 
pemenang lomba, misalnya yang dapat memancing ikan yang paling 
besar dalam waktu tertentu. Biaya untuk penyelenggaraan termasuk 
untuk hadiah dapat diupayakan dari berbagai pihak sponsor yang 
tidak mengikat. Event ini dapat dijadikan sebagai event tahunan 
yang kepanitiannya dibentuk setahun sebelumnya. Sasaran utamanya 
adalah menambah daya tarik wisata di Teritip, mempromosikan desa 
wisata Teritip agar dikenal dan dikunjungi oleh sebanyak mungkin 
wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, mendorong usaha 
kecil untuk meningkatkan pendapatannya dengan menyediakan 
berbagai kebutuhan baik bagi peserta maupun bagi pengunjung dan 
penonton. 

Setiap pertandingan atau perlombaan seyogyanya bekerjasama 
dengan pers agar event tersebut dapat terpromosikan melalui tulisan-
tulisan media massa. 

Lomba	Mengolah	Pepaya

Kebun pepaya terdapat di kelurahan Teritip. Tempat ini 
memungkinkan sekali untuk diadakannya Lomba Mengolah Pepaya, 
misalnya Lomba Mengukir Pepaya, Lomba Membuat Manisan Pepaya, 
Lomba Membuat Penganan dari Pepaya dan Lainnya termasuk tumis 
pepaya atau sayur pepaya. Hasil pengolahan dipertandingkan dengan 
sejenisnya dan dipamerkan. Contohnya pertandingan mengukir 
memperebutkan hadiah tersendiri, demikian juga lomba membuat 
manisan memperebutkan hadiah lainnya. Lomba diakhiri dengan 
pameran dan penyerahan hadiah. 

Kegiatan ini selain akan meningkatkan kreatifitas masyarakat 
juga akan menjadi daya tarik wisata. Bahkan para peserta dari luar 
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kota yang memiliki minat dari salah satu kategori lomba tersebut 
dapat ikut serta termasuk wisatawan. 

Sama halnya dengan event-event lainnya, event ini pun 
pendanaannya dapat diupayakan dari berbagai pihak, antara 
lain kerjasama dengan korporasi atau perusahaan besar dengan 
memanfaatkan dana CSR. 

Lomba	Foto

Lomba foto dapat dilakukan untuk mempromosikan desa wisata. 
Dengan mengundang kelompok-kelompok pecinta fotografi baik dari 
Kota Balikpapan maupun dari kota-kota lainnya. Undangan peserta 
lomba foto dapat dilakukan melalui internet yang dipublikasikan 
beberapa bulan sebelumnya. Dapat juga bekerjasama dengan biro 
perjalanan sehingga peserta dari berbagai kota di Indonesia yang 
ingin ikut serta lomba foto dapat menggunakan biro perjalanan 
tersebut untuk datang ke Balikpapan. Perjalanan dari tempat tinggal 
peserta ke Balikpapan pulang pergi diatur oleh biro perjalanan 
dengan harga yang relatif lebih ringan dan menjadi tanggungan para 
peserta lomba. Sedangkan akomodasi, transportasi lokal dan makan 
minum selama peserta berada di Balikpapan sebaiknya disediakan 
oleh panitia lomba. 

Dari Balikpapan, para peserta oleh panitia penyelenggara foto 
diangkut ke berbagai lokasi di Teritip, khususnya daerah-daerah 
yang memiliki daya tarik wisata dengan waktu yang diatur oleh 
panitia. Mereka diberi kebebasan untuk mengambil foto dengan 
tema yang ditentukan oleh panitia. Sebaiknya ada beberapa kategori. 
Dengan waktu tertentu, misalnya 2 hari, mereka diberi kebebasan 
mengambil foto. Hasil lomba foto diumumkan oleh panitia beberapa 
hari setelah penyelenggaraan acara. Penghargaan dan hadiah kepada 
para pemenang serta pameran hasil lomba dapat diselenggarakan 
misalnya pada ulang tahun kota Balikpapan dengan mengundang 
para pemenang yang biayanya ditanggung oleh panitia. Penghargaan 
sebaiknya dari Walikota atau dari Gubernur. Hasil foto-foto para 
peserta lomba dan finalis dapat ditampilkan melalui internet dan 
digunakan sebagai bahan promosi desa Teritip, tentu dengan seizin 
atau kesepakatan dengan para peserta lomba. 

Penyelenggaraan lomba foto dapat dikerjasamakan dengan 
berbagai pihak misalnya PHRI, ASITA, restoran/rumah makan, 
produsen kamera, maskapai penerbangan dan perusahaan 
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lainnya, yang mana semuanya mengambil peran dalam suksesnya 
penyelenggaraan lomba foto tersebut.

	 Printing Material 
 Printing material baik berupa brosur dan leaflet Pariwisata yang 

diterbitkan oleh Dinas Pariwisata tingkat Kota maupun Provinsi 
hendaknya mencantumkan keberadaan Desa Wisata Teritip. 

	 Pers
 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata Kota Balikpapan atau 

Provinsi Kalimantan Timur dapat mengundang media massa/
pers lokal atau nasional untuk meninjau desa wisata Teritip dan 
meminta dukungan untuk mempublikasikan keberadaan desa 
wisata Teritip. 

9.	 Kelompok	Sadar	Wisata

Masyarakat yang telah mengambil manfaat dari kedatangan 
wisatawan (berusaha atau bekerja di bidang penyediaan barang/
jasa bagi kebutuhan wisatawan) di Desa Wisata Teritip hendaknya 
bergabung dalam  suatu kelompok yang disebut Kelompok Sadar 
Wisata. Kepala Dinas memfasilitasi pembentukan kelompok ini dengan 
maksud agar peran Kepala Dinas sebagai motivator dan fasilitator 
awal dapat dilanjutkan oleh Kelompok Sadar Wisata dimaksud. 

Kelompok ini berperan sebagai motivator/ penggerak masyarakat 
lainnya untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. 

Selain bertindak sebagai motivator, Pokdarwis (Kelompok Sadar 
Wisata) juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang 
melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat antara 
lain Lurah, tokoh agama, tokoh budaya dan organisasi-organisasi 
masyarakat lainnya, serta aparat terkait. 

Sebagai contoh,  Pokdarwis berkerjasama dengan tokoh budaya, 
tokoh agama dan Lurah membuat ketentuan-ketentuan apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di Desa Wisata 
Teritip serta memberikan informasi-informasi yang diperlukan 
oleh wisatawan misalnya memberikan tanda-tanda di lokasi yang 
berbahaya didatangi wisatawan. 

Pokdarwis juga berperan dalam mempromosikan desa wisata 
dan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di desa tersebut.
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IV. Desa Punten

A.	 Umum

Desa Punten terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi 
Jawa Timur. Luas wilayah desa ini 281,935 Ha dengan luas wilayah 
pemukimannya seluas 56,501 Ha. Desa Punten terletak di kaki 
Gunung Arjuno dengan ketinggian 800 m sampai dengan 1150 mdpl. 
Topografi Desa Punten sebagian persawahan, sebagian tegalan, dan 
hutan negara seluas 125 Ha. 

Pemandangan alam Desa Punten



86

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata

Desa Punten berbatasan antara lain: Sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Tulungrejo; sebelah timur dengan Desa Sumbergondo 
dan Desa Bulukerto; sebelah selatan dengan Desa Sidomulyo 
Kecamatan Batu dan sebelah barat dengan Desa Gunungsari.

Penduduk Desa Punten berjumlah k.l 5.368  jiwa yang terdiri 
dari Laki-laki 2.757 jiwa dan perempuan 2.611 jiwa. Jumlah KK 1.315. 
Penduduk mayoritas beragama Islam. Tingkat pendidikan terdiri dari: 
Sarjana (S1) 65 orang, akademi 59 orang, SMA 587 orang, SMP 890 
orang, SD 2.432 orang. 

Mata pencaharian masyarakat Punten pada umumnya petani, 
peternak, pedagang dan buruh. 

Kelembagaan yang ada di masyarakat antara lain: LPMD, PKK, 
Karang Taruna, Sinoman, dan BUMDES. Sarana umum yang dimiliki 
desa ini antara lain sarana peribadatan yang terdiri dari 7 masjid dan 
9 musholla, Pos Perlindungan Desa, Poliklinik, dan B.K.I.A. 

Sumber air  masyarakat  diperoleh dari 7 buah sumber mata air, 
4 saluran irigasi dan dam. Kondisi jalan terdiri dari jalan raya 1,5 Km 
(aspal); dan 3,5 km jalan desa (aspal). 

Sarana jalan di dusun Payan yang kualitasnya 
sebagian kurang baik.

Penerangan PLN sudah tersedia namun sarana telekomunikasi 
masih kurang (beberapa sinyal operator seluler kurang baik).

Desa Punten
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B.	 Kondisi	Saat	Ini

1.	 Transportasi	

Desa Punten yang terletak di Kota Batu dapat ditempuh dengan 
kendaraan roda dua maupun roda empat dari Bandar udara Abdul 
Rachman Saleh Malang. Dengan menggunakan kendaraan roda 
empat jarak tempuh dari bandara ke Desa Punten sekitar 1,5 jam. 
Sedangkan dari Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya, 
dengan menggunakan kendaraan yang sama jarak tempuhnya sekitar 
3 jam. Jarak tempuh dari kota Batu sekitar 15 menit dengan jarak 
4,5 Km.

Untuk menuju Punten dari Bandara maupun dari pusat kota, 
tersedia berbagai moda transportasi publik, antara lain berupa 
angkot, taksi, ojek dan mobil sewaan. Namun tidak semua wilayah 
desa dilewati oleh angkot.  

Sarana jalan menuju Desa Punten dari kota Malang maupun 
dari Bandara Abdul Rachman Saleh dalam kondisi yang baik dan 
mulus. Namun sebagian jalan di wilayah Desa Punten masih dalam 
kondisi yang kurang mulus dan sempit sehingga sulit jika ada mobil 
berpapasan. 

Kondisi jalan di sebagian Desa Punten

Desa Punten
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2.	 Akomodasi

Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, di desa Punten tersedia 
sarana akomodasi berupa hotel berbintang sebanyak 6 hotel dengan 
jumlah kamar 400 kamar. Selain itu tersedia juga hotel non bintang 
berupa losmen dan villa sebanyak 120 kamar. Untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan yang datang ke desa Punten yang berjumlah 
sekitar 10.000 wisatawan pada tahun 2010. Sarana akomodasi yang 
tersedia ini dirasa cukup memadai. Namun, untuk ke depan apabila 
jumlah wisatawan terus bertambah, tentu sarana akomodasi yang 
tersedia memerlukan penambahan. 

Rumah-rumah  penduduk Desa Punten pada umumnya dalam 
kondisi bangunan yang permanen/semi permanen. Dengan demikian 
cukup memadai untuk dapat dijadikan sebagai pondok wisata/
homestay, tentu dengan melalui penyempurnaan. 

3.	 Makan	Minum										

Salah satu kebutuhan wisatawan adalah makanan dan minuman. 
Saat ini di Desa Punten, tersedia 10 rumah makan yang menyediakan 
makanan berupa  ikan bakar dan makanan lainnya. Dengan jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke Desa Punten maupun tamu yang 
sekedar singgah di restoran, jumlah ini masih sangat terbatas untuk 
dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. 

4.	 Daya	Tarik	Wisata

Pemandangan Gunung Arjuno merupakan salah satu daya tarik 
wisata di desa Punten. Kesejukan dan keindahan panorama alam 
pegunungan antara lain dapat dinikmati di Kampung Kungkuk, desa 
Punten. Aneka ragam kebun buah-buahan antara lain buah jeruk, 
buah apel dan kebun sayur-mayur serta kebun bunga merupakan 
daya tarik tersendiri di desa ini. Perkebunan buah, sayur dan bunga 
pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Selain itu juga 
terdapat hutan negara yang dikelola oleh Pemerintah (PTPN). 

Desa Punten
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Pemandangan pegunungan dari Desa Punten

Selain potensi daya tarik wisata di Desa Punten sebagaimana 
tersebut di atas, masih terdapat daya tarik wisata lainnya di desa-
desa tetangga, antara lain di Desa Tulungrejo terdapat air terjun 
Coban Talun dan Coban Rais dengan ketinggian 75 m. 

Di desa Punten Terdapat padepokan seni budaya Gadung Melati 
yaitu sanggar kesenian yang mengajarkan seni tari tradisional, 

Latihan pertunjukan atraksi kesenian di 
padepokan seni budaya Gadung Melati.

Desa Punten
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reog dan kuda lumping. Padepokan ini mendidik 40 orang anak-
anak seusia sekolah dasar dan 16 orang dewasa untuk mempelajari 
atraksi seni tari, reog dan kuda lumping. Selain itu, di Dusun Payan 
terdapat beberapa atraksi pencak silat dan tanjidor. Padepokan ini 
bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang menampilkan atraksi 
kesenian, tentu dengan latihan/penampilan kesenian yang terjadwal 
yang diketahui sebelumnya oleh calon wisatawan. Saat ini latihan/
penampilan atraksi kesenian di padepokan ini belum memiliki jadwal 
yang tetap. 

Di desa Punten juga terdapat beberapa ternak yang dipelihara 
oleh masyarakat, antara lain berupa ternak kuda, sapi perah/potong, 
kambing, kelinci dan ayam. Beberapa ternak peliharaan masyarakat 
ini tentu berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai sarana kegiatan 
bagi wisatawan.  

Selain potensi daya tarik wisata sebagaimana tersebut di atas, 
di desa Punten  juga terdapat beberapa potensi daya tarik lainnya, 
antara lain sungai, dam, sumber air alam, dan pemandangan alam 
yang indah. 

5.	 Cenderamata

Cenderamata di Desa Punten masih belum tersedia. Namun 
demikian, ada beberapa kelompok masyarakat di desa ini yang sudah 
melakukan kegiatan pembuatan barang seni yaitu pembuatan kepala 
pantengan dan kepala singa sebagai sarana atraksi kesenian setempat. 
Selain itu juga terdapat kelompok masyarakat yang melakukan 
kegiatan menganyam membuat anyam-anyaman berupa keranjang 
sayur dari bambu dan keranjang pengepakan bunga. 

Beberapa kelompok masyarakat lainnya di Desa Punten membuat 
dan menjual makanan ringan berupa keripik bayam, keripik apel, 
keripik garang emas, keripik tempe, keripik jamur, keripik ketela 
rambat dan ting-ting jahe yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh bagi 
wisatawan. 

Di desa ini terdapat 17 kios yang menjual makanan hasil kerajinan 
masyarakat setempat berupa makanan ringan seperti tersebut di atas. 

Desa Punten



91

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

6.	 Sarana	dan	Prasarana

Toilet umum sebagai salah satu sarana yang cukup penting 
tersedia di daerah wisata, di Desa Punten sarana ini belum tersedia.  

Ruas jalan khususnya di sekitar desa Punten masih sangat 
terbatas dan pengaturannya masih belum memadai, sehingga pada 
saat wisatawan banyak berkunjung ke desa ini, kemacetan acapkali 
terjadi.

Komponen-komponen yang tersedia di wilayah ini belumlah 
memenuhi semua kebutuhan wisatawan. Banyak unsur-unsur yang 
dibutuhkan namun belum tersedia, antara lain: atraksi wisata yang 
terjadwal, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan 
masih sangat terbatas, ketersediaan suvenir juga masih sangat 
terbatas, dan sarana penunjang lainnya seperti sarana kebersihan/
tempat sampah, tempat parkir belum memadai. 

Berkaitan dengan lingkungan yang mencerminkan SAPTA 
PESONA, yang menjadi salah satu dasar suksesnya suatu daerah 
wisata, di desa Punten masalah belum cukup memadai antara lain 
belum tersedianya tong-tong sampah di pinggir jalan. Kesejukan 
cukup baik karena selain udaranya yang sejuk, juga pepohonan, buah 
dan bunga tumbuh di desa ini. Demikian pula keramahan penduduk 
desa cukup baik. 

Kondisi yang bagaimanakah yang diharapkan oleh wisatawan 
untuk dapat berwisata dengan nyaman di Desa Wisata Punten? Dan 
masyarakat Punten mendapat manfaat dari kedatangan wisatawan? 
Kondisi yang diharapkan tersebut Penulis uraikan pada bab berikut 
ini. 

C.		Kondisi	Yang	Diharapkan

Desa Punten yang memiliki potensi daya tarik wisata, khususnya 
keindahan alam pegunungan dan keunikan alam lainnya, namun 
masih memiliki kelemahan-kelemahan, dapat dijadikan sebagai desa 
wisata. Tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan di berbagai 
bidang. Dari kondisi nyata Desa Punten saat ini, Penulis mencoba 
“menggambarkan” suatu kondisi yang diharapkan tercipta di Desa 
Punten. Kondisi yang diharapkan tersebut antara lain, sebagai berikut:

Desa Punten
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Desa Punten berperan menjadi Desa Wisata, dimana 
masyarakatnya mengerti mengenai arti pentingnya kedatangan 
wisatawan ke desanya dan secara sadar mereka bertindak sebagai 
tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan memiliki kemampuan 
untuk mengambil manfaat dari kedatangan wisatawan yaitu dengan 
berusaha di bidang penyediaan barang maupun jasa bagi kebutuhan 
wisatawan dan mampu memasarkan desa wisata tersebut kepada 
calon wisatawan baik di dalam maupun di luar negeri. 

Gambaran Desa Wisata Punten yang diharapkan

Diharapkan di desa wisata Punten tersedia sarana dan prasarana 
yang cukup baik bagi kebutuhan masyarakat desa maupun wisatawan, 
antara lain jalan menuju Desa Punten dan sekitar desa Punten 
kondisinya cukup baik dan ruas jalan diperlebar sehingga memudahkan 
lalu lintas kendaraan dan memudahkan untuk kendaraan memutar/
balik arah, aman, tersedianya air bersih untuk kebutuhan MCK dan 
makan minum serta kebutuhan lainnya, tersedianya tenaga listrik 
yang mencukupi untuk kebutuhan penerangan rumah dan jalan, 
alat rumah tangga dan kebutuhan kegiatan lainnya. Tersedia sarana 
kebersihan seperti tempat sampah,  lokasi pembuangan akhir sampah, 

Desa Punten



93

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

jika memungkinkan sarana pengolahan sampah. Tersedia saluran air 
kotor yang memadai, tempat parkir, pagar-pagar pengaman jalan dan 
jalan setapak untuk pejalan kaki dan sarana lainnya. 

Lingkungan desa mencerminkan kondisi lingkungan yang SAPTA 
PESONA yaitu lingkungan yang aman, tertib (penuh keteraturan), 
bersih, sejuk, indah, masyarakatnya ramah-tamah yang dapat 
membawa kenangan kepada wisatawan yang datang ke Desa Wisata 
Punten. 

Selain pemandangan alam yang indah, diharapkan di desa 
Punten juga banyak ditawarkan kepada wisatawan berbagai kegiatan 
yang bisa dinikmati oleh wisatawan, baik yang bernuansa olahraga, 
kesehatan, budaya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga 
wisatawan betah tinggal di Desa Punten. 

Kebutuhan makan dan minum juga tersedia di desa ini, demikian 
pula dengan suvenir dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang 
semuanya disediakan oleh masyarakat bagi wisatawan dengan harga 
yang terjangkau. 

Keberadaan Desa Punten terpromosikan dengan baik melalui 
berbagai media promosi antara lain internet dan media lainnya. 
Sehingga wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan 
nusantara, mengetahui keberadaan desa Punten dan mengetahui 
daya tarik wisata yang ada di dalamnya, serta mengetahui berbagai 
fasilitas yang bisa mereka nikmati selama keberadaannya di desa 
tersebut, termasuk perkiraan biaya yang harus mereka keluarkan 
untuk berwisata di desa ini. Sarana-sarana yang diharapkan tersedia 
bagi wisatawan antara lain :

1.	 Transportasi

Tersedia sarana transportasi yang memadai dengan jadwal yang 
teratur yang dapat membawa wisatawan dari kota tempat tinggalnya 
atau dari airport /stasiun/terminal angkutan darat menuju Desa 
Wisata Punten. Demikian pula tersedia transportasi lokal baik modern 
maupun tradisional untuk memungkinkan wisatawan berkeliling 
di sekitar desa atau mengunjungi tempat-tempat di wilayah desa 
tersebut. 
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2.	 Warung	Informasi	dan	Telekomunikasi

Wisatawan yang mau melakukan wisata di desa wisata Punten 
seyogyanya dengan mudah dapat menghubungi pusat informasi di 
desa tersebut untuk dapat mengetahui berbagai informasi mengenai 
daya tarik wisata yang ada di desa tersebut dan desa-desa sekitarnya, 
mengetahui fasilitas yang tersedia dan informasi-informasi lainnya 
yang berkait dengan kebutuhan wisatawan. 

Di pusat informasi juga tersedia, sarana internet yang dapat 
menghubungkan wisatawan dengan rekan-rekannya di negaranya atau 
di tempat tinggalnya masing-masing. Selain daripada itu, wisatawan 
pun hendaknya dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan 
keluarga dan rekan-rekannya melalui telepon yang tersedia di warung 
telekomunikasi di desa tersebut yang dikelola oleh masyarakat 
setempat. 

3.	 Akomodasi

Diharapkan di desa Punten tersedia akomodasi yang 
memungkinkan wisatawan dapat menginap di desa wisata Punten, 
baik berupa homestay, pondok wisata, kemah, maupun lainnya. 
Tentu akomodasi yang nyaman, asri, bersih dan memadai dengan 
harga yang terjangkau yang diusahakan oleh masyarakat setempat 
dan karyawannya juga diupayakan berasal dari masyarakat setempat 
atau desa-desa sekitarnya. 

4.	 Makan	Minum

Selama berwisata di desa wisata Punten, wisatawan hendaknya 
tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan 
minum bahkan bisa memenuhi selera makan dan minumnya sambil 
menikmati pemandangan yang indah di desa Punten karena tersedia 
rumah makan dengan memanfaatkan pemandangan yang indah dan 
udara yang sejuk dengan dekorasi yang disesuaikan dengan budaya 
setempat dan menyediakan beraneka jenis makanan dalam kondisi 
yang bersih, penyajian yang baik, lezat, menggugah selera, higienis, 
serta harga yang terjangkau sesuai segmennya. 
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Usaha makan minum dikelola oleh masyarakat setempat dengan 
memanfaatkan terutama bahan makanan yang tersedia di Punten atau 
desa sekitarnya yang ditampilkan dengan tradisi budaya setempat 
namun cukup simple dan bersih. 

5.	 Daya	Tarik	Wisata

Wisatawan yang berkunjung ke desa Punten seyogyanya dapat 
menikmati beranekaragam atraksi baik yang bernuansa seni budaya, 
olahraga, agro dan lainnya yang disuguhkan oleh penduduk setempat 
dengan waktu pertunjukan yang rutin dan terjadwal, antara lain: 
a. Pertunjukan Reog Ponorogo
b. Atraksi Kuda Lumping 
c. Atraksi Pencak Silat 
d. Pertunjukan Tari Tradisional 
e. Pertunjukan Tanjidor 
f. Atraksi Pembuatan Sari Buah Apel

Hendaknya atraksi tersebut terjadwal kegiatannya agar wisatawan 
dapat menyesuaikan waktunya. 

Berbagai atraksi/kegiatan wisata lainnya yang dapat melibatkan 
wisatawan antara lain : 
a. Atraksi memanen buah jeruk/apel 
b. Atraksi menanam dan memanen sayuran/bunga
c. Atraksi pembuatan makanan ringan seperti keripik apel, tempe, 

ting-ting jahe dan lain-lain 
d. Atraksi olahraga paralayang 
e. Atraksi flying fox 
f. Atraksi permainan layang-layang  
g. Atraksi membuat anyaman 
h. Atraksi pembibitan dan penanaman pohon jeruk
i. Atraksi pemerahan susu sapi 
j. Atraksi pembudidayaan bunga 
k. Atraksi memancing di sungai dan di kolam

Seyogyanya tersedia juga berbagai kegiatan bagi wisatawan 
keluarga (Bapak, Ibu dan anak), kegiatan-kegiatan tersebut antara 
lain : spa, refleksi, mancing, kegiatan outbond, berperahu, berenang, 
aneka kegiatan wisata air, menanam/memanen sayuran, panen 
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buah, belajar membuat cenderamata dari bambu, belajar melukis, 
menunggang kuda, bermain layang-layang/paralayang, permainan 
anak-anak, dan lain-lain.

Lokasi kegiatan ditata sedemikian rupa agar teratur, bersih, 
indah, aman dan nyaman. Pengelola kegiatan tersebut masyarakat 
setempat. 

6.	 Pramuwisata

Selama berada di Desa Punten, wisatawan dapat ditemani oleh 
pramuwisata/guide yang siap memberikan informasi mengenai 
berbagai hal yang ada di desa Punten dan sekitarnya. Pramuwisata juga 
dapat menemani wisatawan untuk melakukan kunjungan-kunjungan 
ke desa-desa lainnya di sekitar desa Punten, untuk mengetahui daya 
tarik wisata yang ada di desa-desa tersebut. Tenaga pramuwisata juga 
berasal dari desa Punten atau desa tetangga lainnya.

7.	 Cenderamata

Sebagai tanda kenang-kenangan, seyogyanya wisatawan dengan 
mudah dapat membeli berbagai kerajinan yang terbuat dari bahan-
bahan yang terdapat di Punten dan dibuat oleh masyarakat setempat 
atau masyarakat desa sekitarnya. 

Tersedia pula berbagai macam makanan olahan sebagai oleh-oleh 
yang terbuat dari berbagai macam hasil perkebunan desa setempat 
atau desa sekitarnya, antara lain : dodol apel, keripik apel, keripik 
tempe, keripik bayam, keripik ketela rambat, keripik jamur tiram, 
ting-ting jahe, sari apel, dan kue-kue lainnya. 

8.	 Biro	Perjalanan

Untuk persiapan pulang kembali ke tempat asalnya, seyogyanya 
dengan mudah wisatawan dapat menghubungi agen perjalanan/
cabang-cabang biro perjalanan wisata yang ada di desa tersebut untuk 
membantu kelancaran perjalanan pulangnya, termasuk pembelian 
paket wisata untuk ke daerah-daerah di luar desa wisata Punten. 
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D.		Peluang	Usaha	dan	Lapangan	Kerja	

Kebutuhan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata di 
desa Punten sebagaimana diuraikan terdahulu, yaitu kebutuhan akan 
transportasi, informasi, akomodasi, makan/minum, berbagai atraksi 
wisata, kebutuhan akan pramuwisata, cenderamata, dan kemudahan 
perjalanan, memberikan peluang bagi masyarakat desa Punten untuk 
berusaha di bidang usaha tersebut di atas tanpa meninggalkan mata 
pencaharian utamanya baik sebagai petani, maupun mata pencaharian 
lainnya. 

Usaha ini pun tentu akan membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat setempat. Sehingga diharapkan dengan dijadikannya 
Desa Punten menjadi Desa Wisata, akan semakin banyak wisatawan 
berkunjung ke desa wisata tersebut dan tentu lapangan usaha bagi 
masyarakat dan lapangan kerja semakin luas, yang pada gilirannya 
diharapkan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Punten dapat 
lebih meningkat.

Usaha penyediaan barang maupun jasa bagi wisatawan dapat 
bersifat langsung maupun tidak langsung, sebagai contoh usaha 
restoran adalah usaha yang langsung. Sedangkan usaha penyediaan 
bahan-bahan makanan bagi kebutuhan restoran misalnya usaha 
peternak ayam, usaha perkebunan sayur mayur maupun buah-buahan 
disebut dengan usaha tidak langsung. 

Bagaimana agar masyarakat dapat berupaya di bidang penyediaan 
barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan yang datang ke desa 
Punten? Disinilah diperlukan adanya pembinaan/pelatihan-pelatihan 
bagi masyarakat desa Punten agar mereka mempunyai kemampuan/
keterampilan untuk melakukan usaha tersebut. 

Pelatihan-pelatihan tersebut hendaknya difasilitasi oleh berbagai 
pihak terkait khususnya Pemda Kota Batu (Dinas yang menangani 
Pariwisata) yang tentunya bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya, 
antara lain Dinas terkait di tingkat Kota Batu atau Dinas Pariwisata 
Tingkat Provinsi. 

Kepala Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu hendaknya 
berperan sebagai motivator, fasilitator, dan koordinator untuk 
terwujudnya Desa Wisata Punten.
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E.	 Saran	Tindak	

Guna mencapai kondisi yang diharapkan, kami menyarankan hal-
hal sebagai berikut: 

1.	 Komitmen	Pemda

Adanya komitmen Pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan 
Desa Punten menjadi desa wisata yang ditangani secara terpadu dan 
terintegrasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat 
Desa Punten yang berbasis pada pelestarian lingkungan. 

Kunjungan ke Walikota Batu dalam rangka 
mendapatkan informasi

2.	 Kebijakan

Pimpinan Pemda Kota Batu hendaknya membuat kebijakan 
dengan menugaskan seluruh Dinas terkait untuk mendukung Dinas 
yang menangani pariwisata dalam mengembangkan Desa Punten 
menjadi Desa Wisata, yaitu dengan : 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan 
dalam melakukan kegiatan wisata di Desa Punten 

b. Membuka/menambah  pengetahuan/wawasan  masyarakat 
setempat bahwa keberadaan potensi daya tarik yang ada di 
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desanya dapat berpeluang untuk meningkatkan perekonomian 
mereka yaitu dengan menjadikan desanya menjadi Desa Wisata 
dengan berbasis pada pelestarian lingkungan

c. Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat agar mereka 
mampu untuk berupaya di dibidang penyediaan barang dan jasa 
bagi kebutuhan wisatawan yang datang ke Desanya dan mampu 
memasarkan desa tersebut kepada wisatawan baik dalam  
maupun luar negeri  

3.	 Menyamakan	Persepsi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu bekerjasama dengan 
Dinas yang menangani Pariwisata di tingkat Provinsi hendaknya 
mengadakan koordinasi dengan Camat dan Lurah setempat beserta 
Dinas terkait (PU, Perindustrian, Perdagangan UKM dan Koperasi, 
Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan), ASITA, PHRI, 
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok swadaya 
masyarakat antara lain PKK, Karang Taruna,  desa Punten guna 
menyampaikan gagasan mengenai rencana pengembangan Desa 
Wisata Punten dan menyamakan persepsi mengenai arti pentingnya 
pembangunan desa wisata baik bagi masyarakat setempat maupun 
pemerintah Kota Batu/Provinsi Jawa Timur. 

Seminar Desa Wisata yang diselenggarakan di Punten
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4.	 Dukungan	Pihak	Terkait

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu hendaknya meminta 
dukungan dari Dinas terkait untuk peningkatan sarana/prasarana 
desa Punten yang masih memerlukan peningkatan/perbaikan antara 
lain : 
a. Peningkatan ruas dan kualitas jalan;
b. Pengadaan toilet umum;
c. Pengadaan tempat sampah dan pengaturan pembuangan akhir 

sampah;
d. Pengaturan sarana pembuangan limbah agar tidak mencemari 

lingkungan; 
e. Penyempurnaan pengaman jalan/pagar-pagar pembatas jalan; 
f. Pengadaan tempat-tempat duduk untuk bersantai para wisatawan 

di tempat-tempat yang strategis dan tempat-tempat lainnya; 
g. Pengadaan tempat berteduh; 
h. Penyediaan tempat parkir; 
i. Pembangunan kios-kios untuk para penjual cenderamata dan 

tempat para seniman mendemonstrasikan kemampuan seninya; 
j. Pembuatan panggung atraksi kesenian; 
k. Pembuatan ruang pamer untuk para seniman memamerkan 

karyanya; 
l. Pengadaan rambu-rambu untuk keselamatan dan keteraturan 

wisatawan; 
m. Pengadaan sarana olahraga; 
n. Dan pengadaan sarana lainnya untuk terciptanya lingkungan 

yang SAPTA PESONA. 

 

5.	 Sosialisasi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu hendaknya 
berkerjasama dengan Camat dan Kepala Desa serta Tokoh masyarakat, 
tokoh adat dan tokoh agama, menyelenggarakan sosialisasi 
kepada masyarakat Desa Punten mengenai upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata 
sehingga masyarakat desa mengerti dan siap menjadi tuan rumah 
yang baik bagi wisatawan, dan masyarakat mengetahui berbagai 
lapangan usaha dan lapangan kerja yang akan tercipta dan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kedatangan wisatawan dengan 
tidak meninggalkan pekerjaan utamanya saat ini, baik sebagai petani, 
maupun mata pencaharian  lainnya.
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6.	 Motivasi,	Fasilitasi,	dan	Pelatihan

Peningkatan keterampilan/pelatihan bagi masyarakat hendaknya 
dilakukan oleh Dinas yang menangani Pariwisata dan Dinas terkait 
antara lain Perindustrian (Industri Kecil), Perkebunan, Kehutanan, 
Perikanan dan Peternakan, agar masyarakat desa dapat berupaya 
di bidang penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan, 
dimana dukungan Permodalannya diupayakan melalui program 
PNPM Mandiri atau sumber dana lainnya yang difasilitasi oleh 
Dinas Pariwisata dan dikoordinasikan bersama instansi terkait, 
tentu dukungan permodalan yang tidak memberatkan/menyulitkan 
masyarakat dimaksud. 

Kepala Dinas yang menangani pariwisata hendaknya berperan 
menjadi motivator dan fasilitator untuk berkembangnya usaha-usaha 
di bidang pariwisata di kalangan masyarakat pedesaan, antara lain 
sebagai berikut: 

a.  Usaha Transportasi

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu bekerjasama 
dengan Dinas Perhubungan setempat, Camat, Kepala Desa dan Dinas 
Pariwisata tingkat Provinsi melakukan evaluasi terhadap ketersediaan 
sarana transportasi yang dapat membawa wisatawan baik dari airport 
maupun dari pusat kota ke lokasi desa Punten. 

Tim tersebut di atas hendaknya memprediksi peluang usaha 
transportasi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa. 
Masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat, motor, ataupun 
sepeda difasilitasi agar mereka terdorong untuk berupaya di bidang 
ini dengan menyewakan kendaraannya (mengangkut wisatawan 
baik dari luar wilayah desa maupun dari sekitar desa, misalnya 
antar jemput maupun penyewaan kendaraan). Untuk hal ini Dinas 
Perhubungan setempat memberikan fasilitasi informasi termasuk 
perizinan (apabila diperlukan). 

Berkeliling Desa Punten dengan menggunakan sepeda maupun 
sepeda motor tentu amat menyenangkan bagi wisatawan. Ini 
merupakan lapangan usaha bagi masyarakat desa Punten untuk dapat 
menyewakan kendaraan tersebut kepada wisatawan. Kadisparda 
bersama dengan Kepala Desa hendaknya menentukan jalur-jalur yang 
dapat dilalui kendaraan tersebut agar keteraturan tetap terjaga.  
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Masyarakat juga dapat menawarkan kepada wisatawan untuk 
berkeliling desa dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh sapi, 
kerbau, atau kuda. Ini merupakan peluang usaha bagi pemilik hewan 
tersebut untuk menambah pendapatannya. Agar desa tetap bersih, 
pada bagian belakang hewan tersebut yang menarik kereta wisatawan 
dibuat tempat pembuangan kotoran agar kotoran tidak tercecer 
sehingga jalan kereta yang telah ditetapkan tetap bersih dan sehat. 

b. Usaha Warung Informasi dan Telekomunikasi

Kepala Dinas yang menangani Pariwisata memfasilitasi kerjasama 
antara masyarakat desa yang berminat untuk membuka warung 
informasi dan telekomunikasi dengan PT. Telkom setempat atau 
perusahaan telekomunikasi lainnya dan Kepala Dinas membantu 
mengupayakan penyediaan software mengenai informasi daya tarik 
wisata di sekitar desa dan informasi penting lainnya. 

c. Usaha Akomodasi 

Usaha akomodasi di Punten untuk saat ini telah tersedia berupa 
hotel berbintang dengan jumlah kamar 450 dan hotel non-bintang 
200 kamar. Namun apabila Desa Punten telah menjadi Desa Wisata 
dan diharapkan jumlah wisatawan akan lebih banyak lagi datang ke 
desa ini, tentunya kebutuhan akomodasi akan meningkat.  

Untuk itu masyarakat setempat yang memiliki rumah tinggal 
berupa rumah yang kondisinya semi permanen/permanen, khususnya 
yang berarsitektur tradisional, seyogyanya dapat berusaha di bidang 
penyediaan akomodasi yaitu dengan cara menjadikan beberapa 
kamar yang ada di rumahnya untuk disewakan kepada wisawatan 
(dijadikan homestay/pondok wisata) guna menambah jumlah kamar 
yang sekarang telah tersedia. Tentu pembukaan homestay baru 
disesuaikan dengan kebutuhan agar ketersediaan kamar berimbang 
dengan kebutuhan wisatawan. 

Untuk hal ini, Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu 
bekerjasama dengan Dinas Pariwisata tingkat Provinsi seyogyanya  
menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat desa yang berminat 
pada usaha homestay/pondok wisata untuk meningkatkan 
keterampilannya dalam mengelola usaha homestay/pondok wisata. 
Instruktur untuk melatih masyarakat dapat melalui kerjasama dengan 
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PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) atau melalui 
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Pariwisata.

Kadinas, bekerjasama dengan berbagai pihak terkait juga dapat 
memfasilitasi berbagai kemudahan untuk dukungan permodalan baik 
melalui PNPM Mandiri ataupun pihak-pihak lainnya. Bantuan sponsor 
juga perlu diupayakan, misalnya perusahaan semen memberikan 
bantuan semen untuk pembuatan toilet sehat sehingga toilet di 
homestay dan toilet umum, memiliki toilet dalam kondisi yang baik 
dan sehat. Atau dukungan cat dari perusahaan cat untuk mengecat 
homestay/pondok-pondok wisata, toilet umum, bangku-bangku 
tempat duduk, pagar pengaman jalan dan gapura. Tentu dengan 
imbalan nama perusahaan yang memberikan dukungan terpampang 
di salah satu bagian desa. 

d. Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman

Masyarakat pedesaan yang berminat untuk melakukan usaha 
pengolahan/penyediaan makan dan minum, dapat membuka usaha 
di bidang penyediaan makanan dan minuman baik berupa restoran/
rumah makan, kedai kopi, pondok ikan bakar, dan lain-lain. 

Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu bekerjasama dengan  
Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur melakukan pelatihan/training 

Makanan yang lezat, minuman yang enak, ditambah 
pemandangan yang indah merupakan lokasi yang 

diminati wisatawan untuk bersantai.
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mengolah dan menyajikan makanan/minuman dengan instruktur 
yang didatangkan dari Lembaga Pendidikan Pariwisata atau ahli 
masak makanan tradisional/modern atau dari anggota PHRI melalui 
kerjasama dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), 
sehingga masyarakat mampu mengolah/ menyediakan makanan yang 
higienis, lezat dan penampilan yang baik.

e. Usaha Atraksi Wisata

Berbagai atraksi wisata dapat diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan baik yang bernuansa seni budaya, olahraga 
maupun lainnya. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu lapangan 
usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Punten, baik itu 
seniman maupun lainnya. Berbagai usaha atraksi yang dapat dikelola 
masyarakat, misalnya kalangan remaja, antara lain:

1) Sanggar Kesenian

 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat memfasilitasi 
tumbuhnya sanggar kesenian di desa Punten, khususnya sanggar 
kesenian tradisional setempat antara lain Pencak Silat Pantengan, 
Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Tanjidor, dan berbagai kesenian 
tradisional lainnya yang tidak bertentangan dengan adat 

Kios-kios untuk para seniman memamerkan dan 
menjual hasil karyanya
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budaya dan agama setempat. Fasilitasi yang dilakukan oleh 
Kadinas, antara lain mencarikan dukungan sponsor atau melalui 
dukungan program CSR untuk pengadaan alat-alat kesenian yang 
dibutuhkan oleh sanggar seni, termasuk kebutuhan lainnya untuk 
kelangsungan pelatihan para seniman dan sarana pertunjukkan 
kesenian serta membantu pemasaran/promosi sanggar. 

2) Kegiatan Outbond

 Sebagian areal dari desa Punten terdiri dari hutan negara yang 
ditumbuhi berbagai jenis  pepohonan cocok untuk dijadikan 
sebagai lokasi atraksi outbond yang dapat dilakukan wisatawan 
selama melakukan wisatanya di desa Punten. 

 Agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang usaha ini, Kepala 
Dinas Kota Batu dapat memfasilitasi dengan mendatangkan 
pelatih/instruktur baik dari sekitar wilayah Kota Batu atau kota 
lainnya untuk melatih masyarakat yang berminat dalam usaha 
ini. 

3) Atraksi Permainan Layang-Layang

 Atraksi layang-layang merupakan salah satu atraksi yang menarik 
bagi wisatawan. Wisatawan tidak hanya dapat menyaksikan 
permainan layang-layang, namun juga dapat ikut bermain. 
Masyarakat yang berminat berusaha di bidang ini, dapat menjual 
layang-layang kepada wisatawan, memberikan pelajaran membuat 
layang-layang termasuk melukis layang-layang tersebut, atau 
hanya sekedar menyewakan layang-layang kepada wisatawan 
termasuk perlengkapan lainnya untuk permainan ini. 

 Atraksi permainan layang-layang dapat juga dijadikan suatu 
event pariwisata di daerah tersebut yang dilaksanakan secara 
rutin dan terjadwal, misalnya setiap tahun dimana kegiatannya 
dapat berupa Lomba Layang-layang, Atraksi Permainan Layang-
layang, termasuk Pameran Layang-layang.

4) Atraksi Olahraga Paralayang/Gantole

 Alam desa Punten yang kontur tanahnya berbukit-bukit, 
kemungkinan besar cocok untuk kegiatan Paralayang/Gantole. 
Namun hal ini perlu dikoordinasikan dengan ahlinya misalnya 

Desa Punten



106

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata

Asosiasi Paralayang, baik dalam hal penentuan lokasi, maupun 
tenaga pelatihnya, mengingat kegiatan olahraga ini termasuk 
yang beresiko tinggi. Namun, kegiatan ini dapat menjadi atraksi 
wisata yang menyenangkan bagi wisatawan baik hanya sekedar 
menonton, ataupun aktif mencoba. Masyarakat dapat berusaha 
di bidang ini tentu melalui koordinasi dengan para ahli yang 
telah mendapat lisensi untuk melakukan kegiatan ini.  

Bekerjasama dengan ahlinya sangat penting dalam 
mengusahakan kegiatan wisata yang beresiko tinggi

5) Atraksi Flying Fox

 Flying Fox atau bagian dari kegiatan outbond merupakan 
kegiatan yang saat ini banyak diminati oleh remaja di Indonesia. 
Alam yang sejuk dengan pepohonan yang besar di bagian desa 
Punten, khususnya di sekitar taman kota, tepat sekali untuk 
ditawarkan kegiatan outbond antara lain Flying Fox. Sama halnya 
dengan Paralayang, kegiatan Flying Fox juga cukup berbahaya 
apabila tidak ditangani oleh ahlinya. Untuk itu, diperlukan 
adanya koordinasi dengan kelompok kegiatan ini untuk dapat 
mendidik masyarakat desa Punten yang berminat untuk dilatih 
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menjadi instruktur atau pengusaha atraksi wisata ini. Ketentuan-
ketentuan dalam melakukan kegiatan ini harus dipatuhi baik 
oleh instruktur maupun oleh pelaku untuk keselamatan para 
pelaku. 

 Kegiatan Flying Fox tidak saja menarik untuk ditonton tapi 
juga menarik untuk dilakukan oleh wisatawan. Pelatih dapat 
didatangkan dari daerah lainnya seperti Surabaya atau kota –
kota lainnya.  

Masyarakat dapat menyewakan sepeda kepada wisatawan 
untuk keliling desa. Untuk kegiatan yang beresiko tinggi, 

masyarakat perlu bekerjasama dengan ahlinya.

6) Atraksi Kuda Lumping

 Atraksi Kuda Lumping merupakan atraksi kesenian daerah 
Jawa Timur. Potensi untuk dapat menampilkan kesenian Kuda 
Lumping bagi wisatawan sudah ada di Desa Punten, yaitu dengan 
adanya sanggar Gadung Melati yang mengajarkan/melatih anak-
anak untuk belajar atraksi Kuda Lumping. Agar wisatawan yang 
datang ke desa Punten dapat menyaksikan atraksi ini, hendaknya 
jadwal latihan dibuat sedemikian rupa, misalnya sehari sekali 
sehingga wisatawan dapat mengetahui setiap jam tertentu 
wisatawan dapat menyaksikan kegiatan tersebut. 
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7) Atraksi Reog Ponorogo

 Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian daerah yang 
diminati wisatawan. Desa Punten memiliki sanggar kesenian 
yang mengajarkan anak-anak untuk piawai memainkan Reog 
Ponorogo yaitu Padepokan Seni Budaya Gadung Melati. Sanggar 
ini hendaknya dibantu fasilitasi antara lain dengan pengadaan 
peralatan kesenian, atau kebutuhan para seniman lainnya 
termasuk bantuan promosi sanggar itu sendiri. Dukungan baik 
yang disponsori swasta, pemerintah, atau bekerjasama dengan 
perusahaan-perusahaan melalui program CSR. 

8) Atraksi Karawitan

 Sanggar Karya Bersama yang juga mengajarkan Karawitan ke 
anak didiknya dapat juga menawarkan paket pendidikan kesenian 
kepada wisatawan untuk belajar kesenian di sanggar kesenian 
tersebut selain wisatawan dapat mendengar dan menyaksikan, 
juga dapat ditawarkan pelatihan Karawitan bagi para wisatawan. 
Tentu dengan imbalan biaya bagi pelatih/pemilik sanggar.

9) Atraksi Pencak Silat Pantengan

 Di desa Punten sudah ada pengrajin yang membuat topeng 
kepala singa untuk kesenian Pencak Silat Pantengan. Kadinas 
yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata hendaknya 
mengupayakan agar kesenian ini dapat dinikmati di desa Punten 
dengan mendorong sanggar yang ada untuk melatih anak-anak 
remaja desa tersebut untuk belajar kesenian ini. 

10) Atraksi Pembibitan dan Penanaman Pohon Jeruk/Apel

 Atraksi pembibitan dan penanaman pohon jeruk/apel sangat 
menarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan yang berminat 
untuk mempelajari penanaman pohon ini. Ini tentu merupakan 
saalah satu usaha tambahan bagi masyarakat khususnya bagi 
petani jeruk dan apel. Selain masyarakat selaku petani jeruk 
ataupun apel mendapatkan keuntungan dari usaha utamanya, 
mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari usaha 
sampingannya yaitu usaha melatih wisatawan untuk mampu 
bertani apel/jeruk. 
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11) Atraksi Panen Sayuran/Buah-buahan

 Lapangan usaha lainnya yang dapat dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan selama wisatanya di desa Punten adalah 
usaha panen sayuran/buah-buahan. Masyarakat yang memiliki 
lahan perkebunan sayuran/buah-buahan dapat membuka usaha 
di bidang atraksi panen sayuran/buah-buahan, yaitu dengan 
menawarkan kepada wisatawan paket kegiatan menanam, 
termasuk memanen sayuran/buah-buahan. 

 Kebun yang ditanam wisatawan, dapat diberi nama wisatawan 
tersebut. Dimana pada saat panen, wisatawan tersebut dapat 
diundang kembali untuk memanen sayuran/buah-buahannya. 

12) Atraksi Pembuatan Sari Buah Apel

 Di desa Punten telah ada usaha masyarakat yang berkait dengan 
pembuatan sari buah apel. Kegiatan usaha ini tentu akan dapat 
menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan dengan mengajak 
wisatawan untuk melihat atraksi pembuatan sari apel. Kegiatan ini 
akan sangat menarik bagi wisatawan apabila pengusaha minuman 
ini mengemas kegiatan ini menjadi kegiatan wisata antara lain 
dengan menata tempat pengolahan minumannya menjadi suatu 
tempat yang juga dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan 
untuk menyaksikannya, misalnya dengan pembuatan balkon 
di bagian atas ruangan untuk tempat wisatawan menyaksikan 
proses pembuatan minuman ini. Juga disediakan tempat yang 
nyaman untuk wisatawan bisa menikmati minuman ini bahkan 
dapat membeli hasil produksi usaha ini sebagai oleh-oleh. 

13) Atraksi Pembuatan Makanan Ringan Seperti Keripik Apel/ Tempe/
Jamur  Tiram /Bayam /Ting-ting Jahe

 Di desa Punten telah ada bagian masyarakat yang kegiatan sehari-
harinya membuat makanan kecil seperti pembuatan keripik apel, 
tempe, jamur tiram, ting-ting jahe, dan bayam. Kegiatan ini dapat 
menjadi daya tarik bagi wisatawan, bukan hanya menyaksikan 
proses pembuatan makanan tersebut bahkan wisatawan dapat 
belajar membuat penganan tersebut. Tentu dengan imbalan 
membayar kepada pelatihnya, sehingga selain mendapat 
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keuntungan dari membuat keripik, masyarakat juga mendapat 
keuntungan dari memberikan pelatihan dan pendidikan 
pembuatan penganan kecil tersebut kepada wisatawan.

 Tentu dengan diperolehnya dana tambahan, pengusaha pembuat 
keripik pun perlu memberikan fasilitas tempat duduk atau hal 
lainnya kepada wisatawan. 

14) Atraksi Pembudidayaan Bunga

 Budidaya bunga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat 
di desa Punten. Keberadaan bunga di halaman rumah-rumah 
penduduk desa Punten dan tempat-tempat lainnya menambah 
cantiknya pemandangan desa Punten. Selain membudidayakan dan 
menjual bunga, masyarakat desa Punten juga dapat mengajarkan 
cara membudidayakan bunga kepada wisatawan. Tentu hal ini 
akan menjadi suatu hal yang menarik bagi wisatawan, khususnya 
bagi mereka yang berminat membudidayakan bunga. 

 Untuk usaha ini, petani bunga yang berminat memberikan 
pelatihan pembudidayaan bunga tentunya perlu mempromosikan 
usahanya melalui berbagai cara antara lain dicantumkan di dalam 
promosi desa wisata baik melalui internet. 

 Kebun-kebun bunga hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga 
nyaman untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai tempat untuk 
bersantai sambil duduk-duduk menikmati indahnya bunga-bunga 
tersebut. 

 Agar bunga hasil produksi desa Punten, khususnya bunga potong, 
dapat segar lebih lama (tidak cepat layu), Kadinas Kebudayaan 
dan Pariwisata hendaknya bekerjasama dengan pihak terkait 
misalnya Dinas Pertamanan atau Institut Pertanian Bogor atau 
dengan para ahli yang mengetahui teknologi ini, sehingga nilai 
jual bunga akan lebih baik lagi. 

 Selain itu dapat diupayakan juga ditawarkan kepada wisatawan 
buket bunga kering sebagai suvenir yang bahannya terbuat 
dari daun, batang atau bunga yang telah dikeringkan. Untuk 
memberikan kemampuan/keterampilan kepada petani bunga/
pengrajin lainnya di Desa Punten, Kadinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata dapat memfasilitasi dengan mendatangkan ahlinya 
dari daerah lain. Suvenir tersebut hendaknya dikemas dengan 
baik dan dicantumkan informasi antara lain terbuat dari apa, 
dibuat oleh siapa dan dimana dibuatnya. 

15) Atraksi Pemerahan Susu Sapi

 Sebagian masyarakat desa Punten pada umumnya memiliki ternak 
sapi. Ternak sapi juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah 
satu sarana daya tarik wisata yaitu dengan mengajar wisatawan 
untuk memerah susu sapi. Kegiatan ini tentu akan menjadi 
kegiatan tambahan yang menguntungkan bagi masyarakat 
setempat. 

16) Atraksi Pembuatan Anyaman

 Di desa Punten terdapat masyarakat pembuat anyaman. 
Kadinas yang menangani pariwisata dapat memfasilitasi agar 
kemampuan membuat anyaman lebih ditingkatkan bukan 
saja dari segi kualitas pembuatan namun lebih banyak lagi 
masyarakat yang mampu melakukannya. Untuk fasilitasi ini 
dapat dilakukan dengan Dinas Perindustrian khususnya Industri 
Kecil agar Industri kecil dapat mendatangkan pelatih untuk 
dapat melatih masyarakat membuat anyaman sehingga potensi 
yang ada saat ini dapat ditingkatkan. Hingga masyarakat akan 
lebih banyak lagi yang mampu melakukannya sehingga lapangan 
pekerjaan akan semakin terbuka. Pelatihan tentu meliputi cara 
pembuatan dengan kualitas yang baik dan juga desain-desain 
yang menarik disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dan 
budaya setempat, agar usaha ini menjadi salah satu lapangan 
usaha bagi masyarakat. 

f. Usaha Kegiatan Berkuda

Keliling desa Punten dengan berkuda merupakan kegiatan yang 
menyenangkan bagi wisatawan baik anak-anak maupun remaja. 
Masyarakat Desa Punten yang memiliki kuda, selain digunakan 
untuk kepentingan pertanian atau kepentingan lainnya, dapat juga 
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dimanfaatkan untuk usaha pariwisata, yaitu dengan menyewakan 
kudanya untuk ditunggangi wisatawan berkeliling desa Punten dengan 
rute yang ditentukan tentu yang terhindar dari bahaya, misalnya 
tidak menaiki bukit yang curam atau untuk anak-anak yang menaiki 
kuda didampingi oleh joki kuda. Demikian pula masalah kebersihan 
lingkungan perlu diperhatikan, antara lain kotoran kuda sebaiknya 
ditampung agar tidak berserakan di jalanan. 

Untuk menambah semarak suasana, kuda tunggangan dapat 
dilengkapi dengan berbagai aksesori, tentu yang tidak menyulitkan/ 
memberatkan binatang tersebut. 

Berkeliling desa dengan kendaraan tradisional

g. Usaha Kegiatan Wisata Air

Di desa Punten terdapat sungai. Sungai ini pun dapat memberikan 
peluang usaha bagi masyarakat, antara lain dengan mengajak 
wisatawan untuk berperahu menelusuri sungai. Perlu diperhatikan 
jenis perahu yang cocok untuk lokasi tersebut dan perlu diperhatikan 
keamanan dalam melakukan kegiatan tersebut. 
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h. Usaha Pemancingan

Usaha lainnya yang dapat dijalankan oleh masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di desa wisata 
Punten adalah usaha pemancingan. Lokasi pemancingan dapat 
berada di kolam maupun sungai. Tentu untuk menikmati permainan 
ini wisatawan perlu mengeluarkan biaya bagi masyarakat setempat 
sebagai pengelola atraksi tersebut.

Masyarakat dapat menyewakan alat pancing kepada 
wisatawan termasuk kelengkapan memancing

Masyarakat dapat menyewakan alat pancing, termasuk 
menyiapkan lokasi pemancingan baik berupa kolam maupun di 
sungai. Lokasi pemancingan hendaknya nyaman misalnya dengan 
peneduh baik berupa payung maupun ‘saung’ kecil, bersih, dan 
memenuhi kebutuhan pemancing. Khusus untuk memancing di 
sungai, hendaknya lokasi pemancingan tidak bertentangan dengan 
peraturan daerah yang ada. 

i. Usaha Pembuatan Kepala Singa Pantengan

Masyarakat desa Punten, ada yang telah menggeluti usaha 
pembuatan kerajinan kepala singa Pantengan untuk kelengkapan 
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kesenian daerah. Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan 
ini dapat juga dijadikan sebagai atraksi bagi wisatawan. Wisatawan 
dapat menyaksikan cara pembuatannya tentu di tempat tinggal 
seniman tersebut atau sanggarnya, bahkan seniman dapat membuat 
kerajinan tersebut dalam ukuran kecil untuk dijual kepada wisatawan 
sebagai suvenir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat 
memfasilitasi pengembangan usaha ini melalui kerjasama dengan 
Dinas Perindustrian dalam hal pengemasan suvenir tersebut agar 
tampak cantik, mudah dibawa dan aman (suvenir tidak rusak apabila 
dibawa jauh). 

Suvenir hendaknya mencantumkan nama si pembuat, tahun 
pembuatan dan tempat pembuatannya. Hal ini tentu merupakan salah 
satu upaya promosi desa tersebut termasuk seniman pembuatnya. 

j. Usaha Spa/Refleksi

Kedatangan wisatawan ke desa Punten juga dapat memberikan 
peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk berusaha di bidang 
penyediaan jasa spa/refleksi. Untuk terciptanya peluang usaha 

Pemandangan yang indah di desa Punten 
dapat dimanfaatkan untuk usaha spa
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ini, Kadinas  yang menangani Pariwisata membantu memfasilitasi 
melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan mendatangkan 
ahli spa/refleksi dari daerah lainnya guna memberikan pelatihan 
kepada masyarakat setempat. Kegiatan spa/ refleksi dapat dilakukan 
di tempat-tempat dengan memanfaatkan pemandangan yang indah, 
tentu dengan menggunakan kain penutup atau tempat khusus spa/
refleksi. Agar tidak bertentangan dengan norma-norma setempat 
dapat dilakukan pengaturan/ketentuan misalnya wisatawan wanita 
hanya direfleksi oleh pemijat wanita dan wisatawan pria hanya 
direfleksi oleh pemijat pria.

k. Usaha Penyewaan Tikar dan Payung Peneduh

Peluang usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
dengan kedatangan wisatawan ke desa Punten adalah usaha 
menyediakan perlengkapan bersantai di beberapa lokasi bagi 
wisatawan antara lain tikar, payung untuk berteduh, kursi lipat, alat-
alat permainan anak-anak. Untuk usaha ini, Kadinas dapat membantu 
memfasilitasi permodalan antara lain melalui PNPM Mandiri atau 
dari pihak-pihak lainnya yang tidak memberatkan/menyulitkan 
masyarakat yang dibantu.

l. Usaha Penyewaan Tempat Tidur Gantung

Usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah 
menyewakan tempat tidur gantung/tempat berbaring yang diikatkan 
antara pohon dengan pohon yang terbuat dari tali yang dijalin seperti 
jaring. 

m. Usaha Penyewaan Kemah

Selain menyediakan akomodasi berupa homestay, masyarakat 
juga dapat berusaha di bidang penyediaan kemah, khususnya bagi 
wisatawan remaja. Kadinas bersama dengan masyarakat menentukan 
lokasi perkemahan, tentu dengan ketersediaan sarana misalnya 
tersedianya MCK, tempat bilas dan tersedianya tempat sampah. 
Masyarakat bukan hanya menyediakan tenda namun juga dapat 
menyediakan/menyewakan lokasi perkemahannya. 
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n. Usaha Cenderamata

Wisatawan pada umumnya ingin membawa sesuatu sebagai 
cenderamata sekembalinya dari kegiatan wisata. Kebutuhan 
wisatawan ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat di desa 
Punten. Berbagai bahan baku untuk membuat souvenir terdapat di 
desa Punten, antara lain berbagai daun kering, bambu, daun jagung 
kering, daun pisang kering, bunga, serta bahan-bahan lainnya. 

Agar masyarakat pedesaan dapat memperoleh kemampuan dalam 
membuat kerajinan tangan, Kepala Dinas yang menangani Pariwisata 
Kota Batu berkerjasama dengan Dinas Perindustrian (Industri 
Kecil) baik tingkat Kota maupun Provinsi untuk mengupayakan 
mendatangkan pelatih/ instruktur yang dapat melatih masyarakat 
untuk membuat kerajinan tangan yang berasal dari bahan-bahan 
tersebut diatas yang bahan bakunya diperoleh dari desa setempat 
atau desa di sekitarnya. Pelatih dapat didatangkan dari luar Kota 
Batu/Malang ataupun Kota lainnya.  

o. Usaha Fotografi

Pemandangan yang indah di desa Punten, khususnya di 
Pegunungan, dapat dijadikan sebagai salah satu peluang usaha 
bagi masyarakat pedesaan dengan membuka usaha fotografi dan 
penyewaan pakaian adat. Wisatawan dapat berfoto dengan latar 
belakang alam yang indah dengan mengenakan pakaian adat yang 
disewakan oleh masyarakat desa, termasuk usaha video.  

p. Usaha Pramuwisata

Salah satu lapangan usaha atau lapangan kerja yang dapat tercipta 
dari kedatangan wisatawan ke desa Punten adalah pramuwisata. 
Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu dapat memfasilitasi agar 
masyarakat desa Punten khususnya kalangan remaja untuk mengikuti 
pendidikan/pelatihan guide untuk menjadi guide lokal.  

q. Usaha Biro Perjalanan

Usaha lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan 
kedatangan wisatawan ke desa Punten adalah usaha biro perjalanan. 
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Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dapat memfasilitasi 
kerjasama antara biro perjalanan yang ada di Batu, misalnya kota 
Malang atau Surabaya dengan masyarakat di desa Punten, antara 
lain dengan menyediakan pelayanan tiket transportasi baik udara, 
maupun darat dan pelayanan penjualan paket wisata ke desa-desa 
lainnya. 

r. Usaha Terkait Lainnya

Kepala Dinas yang menangani pariwisata Kota Batu bekerjasama 
dengan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh 
agama setempat untuk mendorong masyarakat, agar meningkatkan 
kreatifitasnya guna dapat menciptakan peluang-peluang usaha 
lainnya yang berdampak pada perluasan lapangan usaha dan lapangan 
kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui 
kerjasama dengan Dinas Pertanian/Perkebunan, masyarakat dibantu 
dengan pemberian bibit-bibit buah-buahan/sayur-sayuran untuk 
ditanam dihalaman rumah atau di tempat lainnya. Dengan harapan, 
setiap halaman rumah ditumbuhi dengan buah-buahan/sayuran yang 
dapat dinikmati oleh wisatawan dengan cara mengambil sendiri 
buah-buahan/sayuran tersebut, tentu dengan imbalan membayar 
kepada pemilik. Hal ini akan menyenangkan dan menambah kegiatan 
wisatawan selama keberadaannya di desa Punten dan di lain pihak 
akan menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Punten. 

7.	 Lingkungan	yang	SAPTA	PESONA

Lingkungan yang Sapta Pesona yaitu lingkungan yang aman, 
tertib, bersih, sejuk, indah dan masyarakatnya ramah tamah 
merupakan suatu hal yang mutlak harus tercermin di desa Punten. 
Karena tanpa adanya elemen dasar ini, Kepariwisataan desa Punten 
sulit untuk berhasil. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang 
SAPTA PESONA harus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan 
misalnya Lomba Perkarangan Asri untuk menciptakan lingkungan 
yang indah dan sejuk. Sosialisasi pentingnya ketertiban dan ramah 
tamah bagi masyarakat oleh Kadinas bekerjasama dengan tokoh-
tokoh masyarakat setempat kepada masyarakat, Jumat Bersih dan 
lain sebagainya. 

Desa Punten
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8.	 Promosi	Desa	Wisata

Agar keberadaan desa wisata Punten dapat dipromosikan ke 
market luar maupun dalam, Kepala Dinas yang menangani Pariwisata 
Kota Batu bekerjasama dengan Kepala Dinas yang menangani 
Pariwisata tingkat Provinsi, Industri Pariwisata dan pihak-pihak 
lainnya, melakukan promosi melalui antara lain:  

 Website

 Kadinas  yang menangani Pariwisata Kota Batu bekerjasama 
dengan Kepala Dinas yang menangani Pariwisata tingkat 
Provinsi dan didukung oleh pihak-pihak lainnya, mengupayakan 
pengadaan hardware dan software, serta pelatihan masyarakat 
desa yang akan menangani website di desa Punten, misalnya 
kelompok pemuda. Diupayakan website berfungsi interaktif 
yang dioperasikan secara bergiliran. Selain website, dapat juga 
dimanfaatkan berbagai jejaring sosial lainnya. 

 Penyelenggaraan Event

 Berbagai event dapat diselenggarakan di desa Punten dengan 
mengundang media massa (surat kabar, televisi, majalah, radio) 
dan masyarakat dari luar Desa/Kota. Hal ini dimaksudkan bukan 
saja sebagai salah satu media promosi, melainkan juga sebagai 
salah satu daya tarik wisata bagi wisatawan yang tinggal di desa 
wisata Punten. 

 Event yang diusulkan digelar antara lain:
 Festival Seni Budaya
 Festival Buah dan Bunga
 Festival Layang-layang
 Festival Paralayang
 Sepeda Santai
 Lomba Mengolah Buah Apel
 Lomba Merangkai Bunga
 Lomba Foto

Festival	Seni	Budaya

Festival Seni Budaya yang terdiri dari Parade Budaya dapat 
dilakukan setiap bulan, misalnya di hari minggu, dengan menampilkan 

Desa Punten
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para seniman berpakaian kegiatan seni masing-masing berjalan 
beriringan mengelilingi desa Punten sambil mempertunjukkan 
keseniannya yang diikuti beberapa kelompok masyarakat baik 
anak-anak, remaja maupun dewasa dengan berpakaian khas daerah 
pakaian tradisional baik yang khas Kota Batu, Jawa Timur atapun 
daerah-daerah lainnya. 

Festival	Buah	dan	Bunga

Festival Buah dan Bunga juga dapat dijadikan sebagai salah 
satu event pariwisata dengan mengundang para pecinta dan petani 
buah dan bunga. Kadinas bekerjasama dengan berbagai pihak terkait 
dapat menyelenggarakan Festival Buah dan Bunga di desa Punten. 
Peserta dapat didatangkan tidak hanya dari dalam desa Punten 
melainkan juga dari desa dan daerah lainnya. Pameran dan penjualan 
buah maupun bunga menjadi kegiatan utama event ini dilengkapi 
dengan berbagai kegiatan lainnya misalnya Pemilihan ‘Ratu Bunga’, 
atau ‘Pangeran Buah’. Koleksi-koleksi buah dan tanaman bunga dari 
berbagai kolektor diundang untuk dapat hadir dalam event ini. Dapat 
juga diadakan lomba buah dan bunga sejenis, misalnya Buah Apel 
Terbesar atau Jeruk Terbesar. 

Parade kendaraan dengan hiasan bunga dan buah dapat juga 
menjadi salah satu kegiatan dalam event ini. Kendaraan baik berupa 
mobil, sepeda, becak, kereta kuda, maupun sepeda motor dihias 
dengan bunga dan buah. Setiap kendaraan dapat mengatasnamakan 
satu perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang berminat dapat 
mempromosikan perusahaannya dengan menampilkan kendaraan 
berhias bunga atau buah tersebut, atau atas nama pemerintah daerah. 

Festival	Layang-layang

Festival Layang-layang dapat mendatangkan peserta dan penonton 
yang cukup banyak, dan event ini dapat menjadi salah satu media 
promosi bagi desa wisata Punten. Untuk melaksanakan kegiatan 
ini Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan fasilitasi 
melalui kerjasama dengan Asosiasi Pecinta Layang-Layang Indonesia 
yang berlokasi di Jakarta atau di Jawa Timur. Tim ini tentu akan dapat 
menilai cocok tidaknya Desa Punten untuk lokasi penyelenggaraan 

Desa Punten
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Festival Layang-Layang. Kehadiran pers dalam Festival Layang-Layang 
amatlah penting untuk menyebarluaskan kegiatan ini. Demikian pula 
kehadiran para sponsor sebagai penyandang dana sangat diperlukan. 

Festival	Paralayang

Kota Batu telah menjadi lokasi penyelenggaraan festival 
Paralayang untuk yang kesekian kalinya. Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata dapat melakukan koordinasi dengan Asosiasi Aerosport 
Indonesia untuk kemungkinan penyelenggaraan Festival Paralayang 
di desa Punten. Kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai media 
promosi, melainkan juga dapat menjadi atraksi bagi wisatawan. 

Sepeda	Santai

Penyelenggaraan Sepeda Santai yang pesertanya dari berbagai 
daerah di Kota Batu atau dari kota-kota lainnya, dengan start dan 
finish di desa Punten, merupakan salah satu kegiatan olahraga yang 
dapat dijadikan sebagai event Pariwisata. Dengan mengikutsertakan 
para sponsor yang sesuai dengan tema, kegiatan ini dapat menjadi 
suatu kegiatan yang dapat turut mempromosikan desa wisata Punten. 
Kehadiran pers baik itu media elektronik dan cetak sangat penting 
bagi event ini. Event ini dapat diselenggarakan oleh Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, bersama dengan Desa Punten 
dan pihak-pihak lainnya termasuk industri pariwisata. 

Lomba	Mengolah	Buah	Apel

Buah Apel menjadi salah satu buah yang dikenal di daerah Batu, 
antara lain di desa Punten. Melalui buah apel dapat diselenggarakan 
suatu event yang dapat menarik bagi wisatawan termasuk bagi 
masyarakat setempat. Dapat diundang berbagai calon-calon peserta 
dari berbagai daerah termasuk dari hotel-hotel atau ibu rumah 
tangga untuk menampilkan kepiawaiannya dalam mengolah apel baik 
sebagai makanan pembuka, sebagai kue, maupun sebagai minuman 
ataupun makanan penganan lainnya. Dibuat kategori jenis makanan 
misalnya keripik, minuman, kue, atau makanan pembuka. Dengan 
tim juri dari berbagai unsur misalnya Sekolah Pariwisata, PHRI dan 
lain-lainnya, dapat dinilai rasa maupun penampilannya. 

Desa Punten
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Kegiatan ini seyogyanya dikerjasamakan dengan PHRI, atau pihak-
pihak lainnya yang memungkinkan dapat memberikan dukungan 
pendanaan atau dapat mempublikasikan event tersebut misalnya 
pers. Event sebaiknya diselenggarakan secara periodik dalam waktu 
dan tempat tertentu. Selain sebagai daya tarik wisata, melalui event 
ini juga dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat 
dalam mengolah apel menjadi makanan maupun minuman. 

Lomba	Merangkai	Bunga

Di desa Punten banyak masyarakat yang membudidayakan bunga. 
Keberadaan bunga di desa ini tidak hanya saja bisa dijadikan daya 
tarik wisata untuk memperindah lingkungan namun bisa juga untuk 
menyelenggarakan suatu event yaitu Lomba Merangkai Bunga. Dengan 
menggunakan bunga-bunga yang ada di Desa Punten, dapat diundang 
peserta dari berbagai daerah khususnya kelompok-kelompok Pecinta 
Bunga untuk ikut serta sebagai peserta Lomba Merangkai Bunga. 
Rangkaian bunga yang dihasilkan dapat dipamerkan dan difoto 
sebagai bahan untuk penyelenggaraan event berikutnya. 

Melalui event ini bukan saja petani bunga akan mendapat manfaat 
karena bunganya kemungkinan besar akan dibeli oleh peserta sebagai 
bahan untuk merangkai, juga melalui event ini akan bertambah daya 
tarik wisata bagi wisatawan dan melalui event ini desa Punten akan 
semakin dikenal sebagai Desa Wisata. 

Seperti event-event lainnya, sebaiknya event ini diselenggarakan 
secara periodik dan mengikutsertakan berbagai pihak dan 
pemenangnya tentu mendapat penghargaan. Penghargaan dapat atas 
nama Walikota atau tokoh-tokoh lainnya. 

Lomba	Foto

Lomba foto dapat dilakukan untuk mempromosikan desa wisata. 
Dengan mengundang kelompok-kelompok pecinta fotografi baik dari 
Kota Batu maupun dari kota-kota lainnya. Undangan peserta lomba 
foto dapat dilakukan melalui internet yang dipublikasikan beberapa 
bulan sebelumnya. Dapat juga bekerjasama dengan biro perjalanan 
sehingga peserta dari berbagai kota di Indonesia yang ingin ikut serta 
lomba foto dapat menggunakan biro perjalanan tersebut untuk datang 
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ke Batu. Perjalanan dari tempat tinggal peserta ke Batu pulang pergi 
diatur oleh biro perjalanan dengan harga yang relatif lebih ringan 
dan menjadi tanggungan para peserta lomba. Sedangkan akomodasi, 
transportasi lokal dan makan minum selama peserta berada di Batu 
sebaiknya disediakan oleh panitia lomba. 

Dari Batu para peserta oleh panitia penyelenggara foto diangkut 
ke berbagai lokasi di Punten, khususnya daerah-daerah yang memiliki 
daya tarik wisata dengan waktu yang diatur oleh panitia. Mereka 
diberi kebebasan untuk mengambil foto dengan tema yang ditentukan 
oleh panitia. Sebaiknya ada beberapa kategori. Dengan waktu 
tertentu, misalnya dua hari, mereka diberi kebebasan mengambil 
foto. Hasil lomba foto diumumkan oleh panitia beberapa hari 
setelah penyelenggaraan acara. Penghargaan dan hadiah kepada para 
pemenang serta pameran hasil lomba dapat diselenggarakan misalnya 
pada ulang tahun kota Batu dengan mengundang para pemenang 
yang biayanya ditanggung oleh panitia. Penghargaan sebaiknya dari 
Walikota atau dari Gubernur. Hasil foto-foto para peserta lomba dan 
finalis dapat ditampilkan melalui internet dan digunakan sebagai 
bahan promosi desa Punten, tentu dengan seijin atau kesepakatan 
dengan para peserta lomba. 

Penyelenggaraan lomba foto dapat dikerjasamakan dengan 
berbagai pihak misalnya PHRI, ASITA, restoran/rumah makan, 
produsen kamera, airlines dan perusahaan lainnya, yang mana 
semuanya mengambil peran dalam suksesnya penyelenggaraan lomba 
foto tersebut.

	 Printing Material
 Printing material baik berupa brosur dan leaflet Pariwisata yang 

diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu maupun Provinsi 
Jawa Timur hendaknya mencantumkan keberadaan Desa Wisata 
Punten. 

	 Pers
 Kepala Dinas yang menangani Pariwisata Kota Batu atau Provinsi 

Jawa Timur dapat mengundang media massa/pers untuk meninjau 
desa Punten dan minta dukungan untuk mempublikasikannya 
kepada masyarakat. 

Desa Punten
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9.	 Kelompok	Sadar	Wisata

Masyarakat desa yang telah mengambil manfaat dari kedatangan 
wisatawan (berusaha atau bekerja di bidang penyediaan barang/jasa 
bagi kebutuhan wisatawan) di Desa Punten hendaknya bergabung 
dalam  suatu kelompok yang disebut Kelompok Sadar Wisata. Kepala 
Dinas memfasilitasi pembentukan kelompok ini dengan maksud agar 
peran Kepala Dinas sebagai motivator dan fasilitator awal dapat 
dilanjutkan oleh Kelompok Sadar Wisata dimaksud. 

Kelompok ini berperan sebagai motivator/ penggerak masyarakat 
lainnya untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. 

Selain bertindak sebagai motivator, Pokdarwis (Kelompok Sadar 
Wisata) juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang 
melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat 
antara lain Kepala Desa, tokoh agama, tokoh budaya dan organisasi-
organisasi masyarakat lainnya, serta aparat terkait. 

Sebagai contoh,  Pokdarwis berkerjasama dengan tokoh budaya, 
tokoh agama dan Kepala Desa membuat ketentuan-ketentuan apa 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di Desa 
Punten serta memberikan informasi-informasi yang diperlukan 
oleh wisatawan misalnya memberikan tanda-tanda di lokasi yang 
berbahaya didatangi wisatawan. 

Pokdarwis juga berperan dalam mempromosikan desa wisata dan 
meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di desa wisata tersebut.

Desa Punten
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V. Penutup

Kelurahan Kakaskasen Dua, Kelurahan Teritip dan Desa Punten 
memiliki keindahan alam atau keunikan budaya. Anugerah 

Yang Maha Kuasa ini memiliki potensi yang besar untuk dapat 
menyejahterakan masyarakat yang tinggal di desa tersebut dan desa 
sekitarnya, salah satunya dengan cara menjadikan desanya menjadi 
Desa Wisata. Berbagai peluang usaha dan lapangan kerja dapat 
tercipta di desa wisata, khususnya lapangan usaha atau lapangan 
kerja yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan bagi wisatawan. 

Dengan tidak meninggalkan mata pencaharian utamanya sebagai 
petani, nelayan ataupun mata pencaharian lainnya, masyarakat 
di pedesaan dapat diberdayakan untuk mampu menangani usaha 
sampingan atau memenuhi lapangan kerja yang tercipta dari 
kedatangan wisatawan. 

Kedatangan wisatawan ke desa wisata membutuhkan berbagai 
macam kebutuhan yang meliputi transportasi, akomodasi, makan 
minum, atraksi wisata, aneka kegiatan wisata yang dapat dilakukan 
oleh wisatawan, suvenir, dan kebutuhan-kebutuhan penunjang 
lainnya. 

Kebutuhan wisatawan tersebut menciptakan berbagai usaha 
dan lapangan kerja yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa. 
Agar masyarakat desa mampu melakukan usaha tersebut/memenuhi 
lapangan usaha yang tercipta, mereka perlu mendapat wawasan agar 
mereka mengerti peluang-peluang apa saja yang ada di hadapan 
mereka dan mereka perlu diberdayakan agar mereka mampu 
mengambil manfaat dari peluang yang ada tersebut. 
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Komitmen pimpinan daerah baik Walikota maupun Bupati 
amatlah penting untuk dapat terciptanya desa wisata. Instruksi 
Walikota kepada  para Dinas terkait untuk membantu Dinas yang 
menangani Pariwisata dalam mengembangkan Pariwisata amatlah 
penting. 

Sosialisasi kepada masyarakat desa, melalui tokoh agama, tokoh 
masyarakat, tokoh budaya, guna membuka wawasan masyarakat desa 
menjadi langkah kedua dalam pelaksanaan perwujudan Desa Wisata. 
Langkah awal yang paling utama adalah koordinasi antar Kepala 
Dinas terkait sesuai instruksi pimpinan daerah. 

Pendidikan/pelatihan bagi masyarakat desa di bidang akomodasi, 
dapat dilakukan oleh Kepala Dinas yang menangani Pariwisata 
bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI) atau Sekolah-sekolah Pariwisata, sehingga masyarakat desa 
dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggalnya untuk usaha 
akomodasi (homestay)/pondok wisata tanpa harus pindah ke tempat 
lain. 

Ide/gagasan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat 
dinikmati oleh wisatawan di desa wisata yang disesuaikan dengan 
situasi/kondisi desa, telah dikemukakan dalam buku ini. Ide ini hanya 
merupakan ‘pancingan’ bagi para Kepala Dinas yang menangani 
Pariwisata atau pihak terkait untuk dapat lebih kreatif menciptakan 
berbagai kegiatan yang dapat dinikmati wisatawan yang dampaknya 
semakin luasnya bagi masyarakat pedesaan. 

Agar masyarakat desa mampu mengelola usaha-usaha tersebut, 
Dinas yang menangani Pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan 
instansi terkait dalam rangka melaksanakan pelatihan/pendidikan 
bagi masyarakat. 

Dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya desa wisata 
perlu difasilitasi oleh Kepala Dinas yang menangani Pariwisata, 
misalnya pengadaan sarana kesenian, promosi, dan kebutuhan-
kebutuhan pra-sarana lainnya selain dari pemerintah antara lain 
melalui program PNPM diharapkan mendapat bantuan dari berbagai 
pihak antara lain melalui dana CSR. 

Masyarakat desa hendaknya dilatih untuk mampu mempromosikan 
desa wisata antara lain melalui internet. 
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Kelompok Sadar Wisata yang beranggotakan masyarakat 
yang telah mendapat manfaat dari kedatangan wisatawan, penting 
keberadaannya untuk mengatur segala sesuatunya agar Desa Wisata 
dapat berkembang dengan baik dan manfaat Pariwisata dapat 
dirasakan oleh masyarakat pedesaan. 

Dalam pengembangan Desa Wisata, perlu mengacu pada Undang-
Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 dan memperhatikan 
prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Kepariwisataan 
Dunia. 

Tentu pengembangan di setiap desa tidak persis sama dengan 
apa yang dicontohkan di 3 (tiga) desa yang diuraikan dalam buku 
ini. Namun demikian, secara garis besar, buku ini dapat menjadi 
sumber inspirasi bagaimana menyiapkan berbagai pelayanan untuk 
memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di desa wisata. 

Bagi pemangku kepentingan yang akan mengembangkan desa 
wisata, selain membaca buku ini dan literatur lainnya yang berkaitan, 
disarankan melakukan studi banding ke desa-desa wisata yang telah 
berkembang, misalnya di Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa 
Tengah dan Provinsi lainnya. 



127

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

A.	 Potensi	Daya	Tarik	Wisata	di	Kelurahan	Kakaskasen	Dua	dan	
Kelurahan	Sekitarnya

Lampiran
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B.	 Proses	 Menemukenali	 Potensi	 Daya	 Tarik	 Wisata	 Kelurahan	
Kakaskasen	Dua
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C.	 Rapat	Koordinasi	 dengan	Kadinas	dan	 Seluruh	Pihak	Terkait	
di	Provinsi	Sulawesi	Utara



133

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten

D.	 Pelaksanaan	 Seminar	 Dalam	 Rangka	 Menghimpun	 Masukan	
dari	Berbagai	Pihak	Terkait	di	Provinsi	Sulawesi	Utara
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E.	 Gambaran	Desa	Wisata	Kakaskasen	Dua	Yang	Diharapkan
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F.	 Potensi	Daya	Tarik	Wisata	di	Kelurahan	Teritip	dan	Kelurahan	
Sekitarnya



138

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata



139

Kakaskasen Dua, Teritip dan Punten



140

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata

G.	 Proses	 Menemukenali	 Potensi	 Daya	 Tarik	 Wisata	 Kelurahan	
Teritip
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H.	 Rapat	Koordinasi	 dengan	Kadinas	dan	 Seluruh	Pihak	Terkait	
di	Provinsi	Kalimantan	Timur
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I.	 Pelaksanaan	 Seminar	 Dalam	 Rangka	 Menghimpun	 Masukan	
dari	Berbagai	Pihak	Terkait	di	Provinsi	Kalimantan	Timur
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J.	 Gambaran	Desa	Wisata	Teritip	Yang	Diharapkan
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K.	 Potensi	 Daya	 Tarik	 Wisata	 di	 Desa	 Punten	 dan	 Kelurahan	
Sekitarnya
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L.	 Proses	Menemukenali	Potensi	Daya	Tarik	Wisata	Desa	Punten
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M.	 Rapat	Koordinasi	 dengan	Kadinas	dan	 Seluruh	Pihak	Terkait	
di	Provinsi	Jawa	Timur
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N.	 Pelaksanaan	 Seminar	 Dalam	 Rangka	 Menghimpun	 Masukan	
dari	Berbagai	Pihak	Terkait	di	Provinsi	Jawa	Timur
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