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TUGAS AKHIR PENGEMBANGAN DESA WISATA ASRIEL PRATAMA 

ABSTRAKSI 

 Dewasa ini kegiatan wisata banyak diminati bahkan menjadi kebutuhan untuk 

menyegarkan pikiran dari rutinitas sehari-hari. Tingginya permintaan pasar akan pariwisata 

menimbulkan lonjakan jumlah wisatawan yang cukup tinggi dengan model wisata 

konvensional atau wisata masal yang bersifat mengeksploitasi alam dan budaya menimbulkan 

dampak negatif seperti rusaknya alam dan terkikisnya budaya lokal. Dampak buruk dari 

wisata masal menimbulkan ide wisata alternatif yang ramah lingkungan dan bersifat 

mengkonservasi yaitu ekowisata yang salah satu objeknya berupa desa wisata. Selain untuk 

mengurangi dampak negatif dari wisata masal desa wisata dapat dikembangkan untuk 

menjadi solusi dari kesenjangan sosial dan mengangkat perekonomian warga desa. 

Pengembangan desa wisata di indonesia sejatinya dilaksanakan untuk mengangkat 

perekonomian warga desa. Pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat desa mengenai kegiatan desa  

wisata maka warga desa akan dapat secara mandiri mengelola dan mengembangkan desanya 

menjadi desa wisata yang menarik. Salah satu desa wisata yang dapat dipelajari adalah Desa 

Wisata Canggu.  

 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sejauh apa 

upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengembangkan Desa Wisata Canggu.  Dalam 

penulisan kali ini digunakan metode penelitian kualitatif, dan dalam penentuan lokasi, penulis 

memilih Desa Wisata Canggu karena lokasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui wawancara, observasi serta 

penggunaan bahan dokumen baik resmi maupun pribadi. Teknik analisa data langkah yang 

diambil dengan membuat perencanaan, mengumpulkan data dan mengkaji, meneliti dan 

mempelajari, membuat kesimpulan dari data-data yang telah di analisa, dan mencoba untuk 

mencari solusi dari permaslahan yang ada.  

 Hasil dari penelitian ini adalah upaya Pengembangan yang telah dilakukan meliputi 

beberapa aspek yaitu pengembangan objek dan atraksi wisata, pengembangan sumber daya 

manusia sebagai pemandu wisata, dan pengembangan sarana dan prasarana desa wisata. 

Pengembangan desa wisata ini melibatkan warga dalam proses pelaksanaannya melalui 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pengembangan Desa Wisata Canggu berjalan 

sesuai dengan harapan masyarakat dimana masyarakat dapat mandiri dan mampu mengelola 

desa wisata tersebut tanpa bergantung pada pihak-pihak tertentu. 

 

 

 


