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Minimnya Modal 

Usaha 

Link ke prpgram-program pendanaan perbankan untuk 
usaha rakyat (KUR)



Kurang Tahu Bagaimana 

Cara Membesarkan Bisnis

Selalu up to date dengan perkembangan strategi bisnis 
terbaru, harus banyak membaca dan belajar.

Belajar dari pengalaman yang dibagikan oleh 
banyak pebisnis dunia maupun lokal dari berbagai 

buku, situs berita, jejaring sosial, atau melalui 
seminar, workshop, dll.

Bergabung ke suatu komunitas bisnis yang dapat 
mempertemukan Anda dengan banyak praktisi bisnis 

lainnya



Kurangnya Inovasi 

Produk

Pelaku UKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam 
memproduksi barang. Agar produk Anda dilirik, Anda harus 
menawarkan produk inovatif yang berbeda dengan produk 

sejenis lainnya.

inovasi produk dengan menerapkan formula atau cara produksi yang baru.
Bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementrian 
Koperasi dan UKM serta perusahaan-perusahaan yang memberi perhatian 
khusus kepada UKM.
Aktif dalam menganalisa produk kompetitor, untuk menganalisa harga, tren 
bisnis, serta mencari ide inovatif



Kesulitan 

Mendistribusikan 

Barang

Aktif mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta, 
maupun komunitas. Melakukan kerjasama dengan berbagai merchant/ outlet yang bisa 
membantu memasarkan produk Anda di toko mereka. Dengan begitu, pendistribusian 
produk bisa lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih luas juga.



Belum Memaksimalkan 

Pemasaran Online

Untuk memaksimalkan pemasaran online, hal utama yang harus dilakukan pengusaha UKM 
adalah memilih saluran pemasaran online yang tepat, lalu fokus memasarkan di saluran 

tersebut, dan terus mengoptimasinya.



Tidak Adanya Branding 

Untuk meningkatkan kualitas branding produk UKM Anda, langkah pertama yang harus Anda 
lakukan adalah melakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats) 

terhadap produk Anda



Tidak Melakukan 

Program Loyalitas 

Pelanggan

Mengadakan program promo. Misalnya: diskon, cashback, giveaway, dll. Selanjutnya, Anda 
juga coba rencanakan pendaftaran member untuk pelanggan setia Anda. Misalnya: 
memberlakukan diskon khusus bagi member yang aktif, dsb.



Masih Mengandalkan 

Pembukuan Secara 

Manual

Tinggalkan cara manual dan mulailah 
melakukan pembukuan secara otomatis 

dengan bantuan software.



Tidak Memiliki Mentor

Cari mentor bisnis yang bisa 
membimbing Anda lebih baik lagi dalam 
menjalankan usaha.



Carilah informasi mengenai prosedur mengurus 
perizinan usaha, lalu terapkan caranya satu per 
satu. Jika Anda masih bingung, Anda bisa 
berkonsultasi terlebih dahulu pada ahlinya. 
Sehingga, Anda tidak perlu takut salah dalam 
melangkah.

Tidak Memiliki Izin 

Usaha Resmi



Tahapan Merintis dan Mengembangkan 
Desa Wisata



MODEL PENGEMBANGAN DESA 

WISATA

MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT
MENEKAN URBANISASI

TREND PEMBANGUNAN 

WILAYAH

RESPON DARI MOTIVASI 

BARU BERWISATA

TUMBUH KLUSTER DESA-DESA YANG MENJADI 

BASIS POKOK BERBAGAI KEBUTUHAN DESA 

WISATA



Model pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata 
Community Based Tourism (CBT) 

Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan 
dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal nantinya akan berperan sebagai tuan 
rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan 
tahapan, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Konsep pengembangan destinasi wisata berkelanjutan yang turut melibatkan 
masyarakat lokal dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, 
pelaksanaan kegiatan, hingga penerima manfaat dari pembangunan.

Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan

https://eticon.co.id/keberhasilan-pengembangan-desa-wisata/
https://eticon.co.id/konsep-pariwisata-berkelanjutan/
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https://eticon.co.id/konsep-pariwisata-berkelanjutan/


Apa itu desa 
wisata?

Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses 
yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. 
Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata dapat diartikan sebagai usaha-
usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan (baik domestik maupun mancanegara).

Pendekatan dalam pengembangan desa wisata:
Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), 
Pariwisata berbasis ekowisata (ecotourism), dan 
Pariwisata berbasis komunitas (community based).





1. Keinginan Bersama



2. Memetakan potensi dan permasalahan wilayah 
melalui proses partisipasi



3. Membentuk kelembagaan 
atau POKDARWIS (Kelompok 
Sadar Wisata)



4. Menyusun Visi, Misi, Rencana Kerja, dan 
Regulasi



5. Melakukan konsultasi dan peningkatan 
kapasitas SDM desa wisata



6. Menata wajah desa dengan penyediaan 
fasilitas umum (akomodasi)



7. Menentukan keunikan 
dan branding (identitas) desa wisata



8. Menyusun paket wisata



9. Melakukan pemasaran 
dan menjalin kemitraan



10. Evaluasi dan inovasi untuk 
keberlanjutan desa wisata



Terima Kasih
Selamat Mengabdi




