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ABSTRACT

Ceto Temple is a heritage area and one of the attractions visited by tourists both foreign
tourists and domestic travelers. In general, both foreign tourists and domestic travelers
visiting this place ranges between one to three days. Quality of accommodation and services
are still very simple. Ownership and management of the Inn is not a core product, has not
been managed as a mostly business. In addition to inn services, other tourism components are
becoming an important requirement for tourists at tourist spot is the means of various foods
and souvenir stalls. The problems faced by this group generally their ignorance about the
various ways to marketing products, ignorance of types of food and beverages that takes
tourists, how to make a variety of meals and dishes according to the needs of tourists, as well

as management practices a ministore business. There are some aims of community services:
1) to build entrepreneurship through the introduction of entrepreneurial motivation, 2)
business group of inn services will be able to increase services and the lenght of tourist stay,

and 3) business group of inn services will be able to ser\>e and fulfill the needs of tourists so
that they were come and buy products. The method consists of: empowerment, workshop,
training, and mentoring with a participatory approach. The results and implications of
community services to the partners as follows: 1) the partners have confidence to serve
tourists and friendly to tourists visiting though no stay or not buy products sold, 2) build and
improve the motivation of the partners to promote their business, 3) Raising awareness of
unity in cross- business tourism services through synergistic and partnership between the
tourism component, and 4) the partners become diligent in its business to maintain a healthy
environment, and arranging merchandise and others product be so attractive.

Keywords: empowerment, business sendees, tourism

PENDAHULUAN

Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar merupakan

salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Tengah yang memiliki pesona candi Ceto

dan alam pegunungan yang beriklim sejuk. Kawasan ini berada pada ketinggian sekitar 1.300

meter dpi, serta merupakan wilayah perkebunan teh dibawahnya dan wilayah penghasil

sayuran. Komunitas masyarakat dusun Ceto hidupnya masih kental dengan sistem keagamaan

Hindu dan memiliki ketahanan sistem keagamaan yang kuat. Dusun Ceto merupakan desa
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adat yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu-Jawa. Sampai saat ini, kompleks

candi Ceto digunakan oleh penduduk setempat yang beragama Hindu sebagai tempat

pemujaan dan populer sebagai tempat pertapaan bagi kalangan penganut agama asli Jawa atau

Keiawen. Selain candi Ceto, terdapat pula patung dewi Saraswati, sumber mata air Pundisari,

dan Candi Kethek yang memiliki bentuk seperti punden berundak dan puncak tertinggi yang

diyakini sebagai lambang kekuasaan. Candi Ceto termasuk kawasan Cagar Budaya dan salah

satu obyek wisata yang dikunjungi wisatawan.

Dalam sebulan rata-rata ada 100 wisatawan yang datang langsung dari Bali untuk

melakukan ritual di komplek Candi Ceto. Mereka menginap di rumah penginapan yang ada di

tempat itu. Mulai tahun 2007 pengunjung di kompleks candi ini terns meningkat, seperti

terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Candi Ceto

No Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Domestik

1 2006 443 13.537

2 2007 610 15.765

3 2008 824 13.851

4 2009 1
.
239 17.029

5 2010 1
.
935 15.803

6 2011 2
.
328 20.108

Jumlah 7
.
379 96.093

Dari tabel 1 terlihat mulai tahun 2007 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi

Ceto terus meningkat, untuk wisatawan mancanegara trend rata-rata setiap tahun meningkat

sebesar 39% dengan jumlah kunjungan pada tahun 2011 mencapai 2.328 wisatawan. Angka

ini sangat menggembirakan, sekaligus menunjukkan besarnya potensi wisatawan

mancanegara untuk berkunjung ke Candi Ceto dan kawasan lainnya disekitarnya. Potensi

yang besar dari kunjungan wisatawan mancanegara tentu saja perlu disertai dengan perbaikan

sarana dan prasarana fisik, serta perbaikan kelembagaan lainnya terutama dalam manajemen

wisata. Sementara untuk wisatawan domestik
, jumlah kunjungan dari tahun 2007 trend rata-

rata meningkat sekitar 9% dengan fluktuasi pada beberapa tahun. Untuk wisatawan domestik

perlu diupayakan kegiatan bauran pemasaran dibidang pariwisata, sehingga kunjungan ke

Candi Ceto lebih meningkat lagi.

ISBN: 978-979-729-128-0 35



Xotiser %arya Ifmiaft TakiiCtas (Pertanian dan <Bisnis V%SW j 2014

Pada umumnya wisatawan berkunjung di tempat ini berkisar 1-3 hari. Pada tahun

2004 terdapat 3 usaha penginapan yang mendapat bantuan 10 juta rupiah dari pemerintah

Kabupaten Karanganyar untuk membangun kamar untuk penginapan yaitu: Mekarsari, Adem

Ayem dan Puri Lawu. Tahun 2012 jumlah penginapan bertambah menjadi 11. Harga Satu

kamar Rp 100.000,- baik ukuran besar (4 x 6 m) maupun ukuran kecil (3x3 m). Masing-

masing memiliki fasilitas kamar yang berbeda, meskipun harga kamar sama. Mutu akomodasi

dan pelayanan masih sangat sederhana, kebersihan kamar dan kamar mandi, maupun penataan

tempat tidur belum memadai.

Pada umumnya mutu pengelola penginapan belum memiliki sistem reservasi.

Pembukuan untuk tamu yang melakukan booking hanya ditulis pada buku sederhana.

Reservasi pada umumnya dilakukan langsung pada saat akan menginap. Apabila sudah

pernah datang ke tempat itu maka reservasi dilakukan melalui telpon atau sms yang sifatnya

saling percaya. Salah satu penginapan yang sudah memiliki buku catatan reservasi hanya

mencatat nama tamu
, tanggal rencana menginap, dan jumlah uang muka. Para pengelola tidak

memberlakukan prosedur waktu check-in maupun waktu check-out. Pengelola penginapan

juga tidak menyediakan kebutuhan makan untuk tamu, terkecuali atas permintaan tamu

dengan harga sesuai kesepakatan.

Kepemilikan dan pengelolaan penginapan masih merupakan hasil sampingan, belum

dikelola sebagai sebuah bisnis. Mereka belum memiliki perhatian dan pengertian tentang

masalah-masalah perhotelan baik tanggung jawab, kebersihan dan kerapian hotel, dekorasi

yang ada di kamar tamu, maupun di ruang tamu atau lobby penginapan, jendela terlalu kecil,

bahkan ada yang tanpa jendela, kamar mandi terlalu kecil/sempit. Sikap dan tingkah laku

yang ramah kepada wisatawan masih kurang, bahkan disiplin diri dalam melayani dan

komunikasi dengan tamu. Para pengelola penginapan belum memiliki lembar reservasi,

prosedur reservasi, daftar denah kamar, fasilitas dengan kapasitasnya, tarif kamar, maupun

brosur untuk promosi.

Selain penginapan, komponen wisata lainnya yang menjadi kebutuhan penting bagi

wisatawan di tempat wisata adalah sarana waning makanan dan cinderamata. Komponen ini

sangat penting karena erat kaitannya dengan kebutuhan makan dan minum serta oleh-oleh

atau kenang-kenangan dalam bentuk barang tertentu. Di lokasi ini wisatawan pada umumnya

tidak membeli cinderamata, terkecuali wisatawan dari Bali. Jenis barang yang dibeli

wisatawan umumnya tongkat kayu bertuah dan tasbih. Komponen lainnya adalah sarana
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makan dan minum. Di lokasi ini terdapat 13 waning yang menjual kebutuhan tersebut, seperti

dapat dilihat pada tabel 2.

Semua pemilik warung tidak memiliki pembukuan untuk usaha warungnya, sehingga

arus penerimaan tunai hasil penjualan usaha warungnya tidak tercatat secara rinci, teratur dan

berkesinambungan. Hal ini tentu saja akan menyulitkan dalam hal pengelolaan pembukuan

keuangan serta pembinaan untuk pengembangan usaha warungnya karena tidak adanya data

tercatat secara formal maupun semi formal. Pada banyak kegiatan usaha mikro dan kecil,

seperti usaha warung ini, aspek pembukuan usaha sebenarnya merupakan kebutuhan awal

bagi pembinaan dan pengembangan usaha, karena itu perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan

pendampingan untuk pembukuan usaha warung.

Tabel 2. Jenis Warung di Obyek Wisata Candi Ceto

Jenis Warung Jumlah Produk yang dijual
Cinderamata 1 Tasbih, tongkat kayu, batu-batuan untuk

cincin, berbagai potongan kayu bertuah
Warung 3 Aneka minuman kemasan, teh, aneka
makanan, makanan mie instan, aneka makanan kecil
minum dan kemasan, tasbih dan tongkat kayu bertuah,
cinderamata aneka batu untuk cincin

Warung 5 Aneka minuman kemasan, teh, aneka
makanan dan makanan mie instan, aneka makanan kecil
minum kemasan

Warung minum 1 Aneka minuman kemasan, teh, aneka
dan makan makanan mie instan, aneka makanan kecil

kemasan
, soto dan pecel, (hanya hari minggu

dan hari besar)
Warung minum 2 Aneka minuman kemasan, teh, aneka
dan makan makanan mie instan, aneka makanan kecil

kemasan, (sate kelinci, hanya hari minggu dan
hari besar)

Kelontong 1 Aneka kebutuhan sembako skala rumah

tangga

Ketika menunggu barang dagangannya mereka tidak pernah menawarkan kepada para

wisatawan. Menurut mereka, apabila wisatawan datang ke warungnya menunjukkan bahwa

itu merupakan rejekinya. Jadi, pedagang hanya menunggu pembeli. Banyaknya kunjungan

wisatawan baik mancanegara dan domestik pada waktu-waktu tertentu, sangat membutuhkan

kemauan dan kemampuan pemilik usaha warung untuk menawarkan daganganya dengan

lebih aktif dan sopan, sebab cara ini akan membuat wisatawan tertarik untuk berkomunikasi
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lebih lanjut dengan pemilik usaha waning, sehingga tercipta kesan dan kenangan yang lebih

mendalam seperti salah satu bagian dari butir Sapta Pesona. Dengan cara ini pula peluang-

peluang lain yang terkait dengan kegiatan pariwisata akan tercipta, seperti: usaha mikro

makanan olahan dan produk pertanian organik.

Barang yang dijual kurang menarik wisatawan. Dari hasil survey menunjukkan bahwa

wisatawan menginginkan adanya waning makan untuk mereka setelah turun dari candi.

Terutama untuk barang-barang cenderamata seperti: aneka souvenir, kaos, topi, dan kerajinan

kayu. Barang-barang ini dijajakan dengan kualitas dan desain yang masih sangat sederhana,

sehingga tidak menarik minat wisatawan baik domestik dan mancanegara. Padahal barang-

barang ini bisa dijadikan buah tangan bagi pawa wisatawan yang kembali ke daerah asalnya

ataupun negara asalnya. Dalam hal barang-barang ini masih sangat perlu peningkatan mutu

dan desain, melalui pendampingan dan pelatihan oleh pihak luar, baik instansi terkait maupun

swasta lainnya.

Dalam hal makanan dan minuman yang dijual di waning, hal yang sangat perlu

diperhatikan adalah: variasi barang, menu, fasilitas, harga, dan kebersihan lingkungan. Jenis

makan dan minuman yang ada masih sangat terbatas, menu yang disajikan juga kurang

bervariasi, fasilitas untuk makan berupa kursi dan meja juga kurang tertata baik,
 serta masih

kurang memperhatikan aspek kebersihan. Mereka pada umumnya tidak mencantumkan harga

barang yang dijual sehingga apabila wisatawan akan membeli barang yang dijual selalu

menanyakan harga barang tersebut. Untuk jenis barang makanan dan minumam, umumnya

masih yang berupa produk pabrikan berupa: makanan dan minuman instan seperti; mie,

makanan dan minuman sachet
, dan softdrink kaleng. Padahal sajian makanan dan minuman

lokal seperti: nasi goreng, ubi-ubian rebus dan goreng, kacang, pisang, minuman ringan lokal

(jahe, teh, kunir asem, serbat, kopi) yang disajikan dengan suasana alam pegunungan, justru

sangat menjanjikan dan memberikan kenangan bagi wisatawan domestik dan mancanegara

yang datang berkunjung ke Candi Ceto.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1)

Ketidaktahuan pemilik usaha jasa penginapan dan waning mengenai berbagai cara

memasarkan produk, membuat jenis makanan dan minuman khas yang dapat memenuhi

selera wisatawan, dan cara menyajikannya; 2) Kondisi fasilitas waning dan penginapan yang

memenuhi 7 unsur SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan
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kenangan); dan 3) Pengelolaan sebuah usaha warung dan jasa penginapan yang benar, baik

secara teknis, ketrampilan, managerial usaha, dan kelembagaan kelompok bersama.

Adapun rancangan kegiatan untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut: 1)

Sarasehan untuk membangun motivasi berwirausaha melalui pengenalan kewirausahaan

disampaikan oleh narasumber dari desa wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta; 2) Workshop

tentang pentingnya mengelola sebuah usaha jasa yang professional dengan narasumber dari

desa wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta dan UKSW dan pentingnya kemasan produk; 3)

Pelatihan-pelatihan untuk jasa penginapan dan warung berupa: a) keterampilan menerima

tamu dan membuat pembukuan (format booking, regristrasi, reservasi, debtnotelinvoice), cara

membuat daftar kamar dan tarif dengan fasilitasnya, cara membuat brosur, penataan kamar,

membuat beberapa produk makanan yang siap saji untuk wisata wan, barang-barang souvenir

dll., b) membuat pembukuan (pencatatan sederhana), penataan {lay out) barang yang dijual,

kebersihan lingkungan warung, cara memasarkan, variasi barang yang dijual, pelabelan harga

barang yang dijual, cara menyajikan makanan/minuman untuk wisata wan, c) memberikan

pengetahuan tentang bahayanya kemasan makanan/ minuman yang yang rusak dan

kedaluwarsa, dan d) melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran.

METODE

Lokasi kegiatan ini adalah Dusun Ceto Desa Gumeng Kecamatan Jenawi kabupaten

Karanganyar. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu pemilik jasa warung yang berjumlah 7 orang.

Mereka ini berlokasi di samping kanan candi Ceto di area perhutani yang biasa dilewati para

wisatawan ketika akan menuju Puri Saraswati dan candi Ketek. Sedangkan sasaran kedua

adalah para pemilik jasa penginapan berjumlah 6 orang. Mereka berlokasi di sepanjang jalan

menuju candi Ceto dan menjadi tempat tujuan wisatawan ketika menginap (3 diantaranya

adalah pemula). Lima penginapan biasa dipakai untuk menginap, sedang 1 penginapan jarang

sekali wisatawan mau menginap karena kondisi penginapan yang tidak layak padahal

termasuk penginapan yang pada tahun 2004 mendapat kucuran dana dari pemerintah

Kabupaten Karanganyar.

Metode yang sesuai untuk pemberdayaan usaha penginapan dan warung di dusun Ceto

adalah metode pemberdayaan. Metode ini merupakan bentuk dari proses perubahan sosial

menuju ke arah masyarakat yang hidup lebih baik dan sejahtera. Salah satu ciri utama dari

pemberdayaan adalah menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat sejak dari
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proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemerintah dan Instansi

mempunyai tugas sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat yang menjadi sasaran

pemberdayaan (Suhartini, dkk., 2009: 135). Dalam pemberdayaan ini teknik pelaksanaan

kegiatan ini menggunakan pendekatan perorangan dan partisipatif. Maksudnya adalah

pendekatan perorangan dilakukan untuk maksud mendorong orang tertentu yang dianggap

dapat mempengaruhi orang lain sehingga ia bersama orang lain berpartisipasi dalam setiap

kegiatan yang diadakan sehingga kegiatan menjadi hidup, lebih efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan kegiatan diperlukan berbagai peralatan yakni: handycam,

camera, peralatan untuk pelatihan membuat masakan dan minuman untuk wisatawan

(kompor, wajan, dsb.), nampan, dsb. Bahan untuk pelatihan berupa: buku kas, buku stock

barang, buku booking/reservasi, label harga, alat tulis (penggaris dan ballpoint), stopmap,

bahan-bahan untuk membuat nasi goreng, bahan-bahan untuk membuat minuman jahe plus,

dsb. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara dan diskusi kelompok

dalam bentuk sarasehan. Sarasehan merupakan kegiatan rutin dalam waktu yang telah

ditentukan yang dilaksanakan di rumah sasaran secara bergiliran. Dalam kegiatan ini agenda

utamanya adalah memberikan pengetahuan tentang kepariwisataan, standar kualitas pelayanan

kepada wisatawaan, kebersihan lingkungan, pentingnya pembukuan, dsb. Data yang diperoleh

adalah pengetahuan kepariwisataan (termasuk SAPTA PESONA), menemukan permasalahan

dan solusi yang paling mendesak dilakukan serta evaluasi tentang keberhasilan dan kegagalan

yang ditemui kelompok sasaran. 2) Pelatihan digunakan untuk mendapatkan data mengenai

ketrampilan membuat pembukuan sederhana, bentuk dan standar pelayanan yang berkualitas

untuk wisatawan. 3) Teknik pendampingan untuk mendapatkan data mengenai perkembangan

usaha jasa penginapan dan waning untuk menuju lebih baik dari kondisi awal. Teknik analisa

data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey berupa angket yang dibagikan kepada wisatawan yang

berkunjung di kawasan Ceto, yakni: wisata religi, wisata pendidikan, dan budaya maka perlu

ditentukan produk-produk wisata sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wisatawan, terutama

dalam hal ini berkaitan dengan jasa waning dan penginapan. Menurut Medlik dan Meddleton

dalam Richard Sihite (2000: 113) ada tiga unsur yang membentuk produk wisata, yakni: 1)

Atraksi yang ditampilkan dan citra yang dihasilkan bagi wisatawan; 2) Fasilitas: akomodasi,
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makan, minum, hiburan dan rekreasi, serta barang kebutuhan untuk souvenir; 3) Kemudahan

yang didapatkan atau dinikmati wisatawan.

Fasilitas sebagai sarana pokok pariwisata yang menjadi kegiatan program ini yakni

jasa akomodasi dan waning. Fasilitas akan menjadi penting apabila ditopang dengan

pengetahuan atau wawasan tentang bisnis pariwisata yang dimiliki oleh para apengusaha jasa

penginapan dan warung. Kelompok sasaran yang pada umumnya masih memiliki sedikit

pengetahuan mendapat pengetahuan tentang bisnis melalui kegiatan sarasehan membangun

motivasi berwirausaha dan mencipta pariwisata yang berkesinambunagn melalui pengenalan

kewirausahaan, mengelola sebuah usaha jasa pariwisata yang professional, promosi dan

pentingnya Pokdarwis di DTW yang disampaikan oleh narasumber dari desa wisata

Pentingsari, Sleman, Yogyakarta dan dari UKSW. Pada kegiatan ini, hampir semua peserta

hadir dalam setiap kegiatan dan berpartisipasi aktif. Hal ini ditunjukkan dalam setiap kegiatan

peserta bertanya, berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Respon mitra terhadap hasil sarasehan nampak dari tindakan melakukan perubahan

dan inovasi atas usaha jasanya. Pada setiap kali kunjungan dan amatan dari Tim IbM kepada

kelompok sasaran, ada sesuatu yang berubah baik fisik maupun layanan yang diberikan oleh

kelompok warung maupun kelompok jasa penginapan, seperti: penataan warung, pengecatan

warung, pengecatan pagar rumah penginapan, perbaikan lantai, dsb dengan dana dari sumber

pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan yang

mengakibatkan adanya peningkatan pendapatan dari kelompok sasaran. Dengan demikian

maka program yang diterapkan sesuai dan tepat bagi kelompok jasa penginapan dan warung.

Dari hasil diskusi awal dengan mitra, salah satu alasan yang melatarbelakangi

tingginya partisipasi penerima program ini adalah keinginan dari mereka untuk dapat

memajukan usaha sehingga wisatawan senang, mempunyai pengalaman baru, menata warung

supaya rapi dan bersih, banyak wisatawan yang mau menginap lebih lama, dan dusunnya

menjadi lebih dikenal banyak orang. Dengan demikian manfaat program IbM ini dapat

dirasakan oleh mitra dalam meningkatkan kualitas SDM dan usahanya, kondisi lingkungan

menjadi bersih, rapi, dan indah.

Kelompok jasa warung beijumlah 7 orang (semua perempuan) yang tidak

berpendidikan 1 orang, 5 orang berpendidikan SD, dan 1 orang berpendidikan SMP. Mereka

(6 orang) tinggal di satu RT dan 1 orang beda RT. Krena tempat usaha awarung ada di satu

lokasi maka mereka melakukan usaha dengan saling menolong satu dengan yang lain. Dana
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stimulan yang diserahkan kepada mitra terasa sekali manfaatnya. Untuk kelompok jasa

waning dana stimulan yang diterimanya telah diwujudkan dalam bentuk etalase.
 Untuk

mendapatkan 1 etalase, masing-masing mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp 395.000.

Perwujudan etalase ini melalui diskusi bersama diantara mereka, baru kemudian disampaikan

kepada Tim IbM. Hal ini dilakukan karena mereka terinspirasi oleh keinginan menyambut

Hari Raya Idul Fitri yang umumnya wisatawan yang datang akan lebih banyak dari biasanya.

Hal ini sedikit berbeda dengan kelompok mitra dari jasa penginapan. Penentuan kamar

yang akan dijadikan percontohan baru dapat diputuskan pada pertegahan bulan September.

Setelah masing-masing menentukan kamar yang akan dijadikan percontohan, maka peserta

supaya menginventarisasi kebutuhan dan mendisain penataan kamar dan layanan yang

memadahi bagi wisatawan. Sampai dengan awal Oktober, ternyata masih ada 2 orang mitra

yang belum merancang pemanfaatan dan stimulan. Pertimbangannya ada pada tanggung

jawab penggunaan dana stimulan yang mereka terima. Untuk memcahkan masalah ini Tim

membantu merancang kebutuhan minimal yang wajib ada pada setiap kamar penginapan,

yakni: tempat tidur dengan perlengkapannya, meja rias/meja kecil, cermin, rak handuk,

tempat sampah, keset kamar mandi, tempat gantungan handuk dan rak untuk tempat sabun.

Lantai kamar mandi supaya bersih dan cat ruangan supaya berwarna terang. Melalui diskusi

ini diharapkan kualitas kamar meningkat. Hal ini tentunya diimbangi dengan adanya buku

catatan tamu yang berkunjung ke rumah penginapannya.

Dari pengamatan dan pendampingan, pada umumnya mitra telah menerapkan hasil

pelatihannya. Contohnya untuk pemilik waning:, mereka sudah memiliki buku catatan keluar

masuk barang, buku keuangan sederhana, label harga pada barang yang dipajang meskipun

belum semua ditempel label harga. Bagi pemilik penginapan, mereka ada yang mulai

memugar lantai kamar mandi atau mengecat kamar penginapan meskipun dana stimulan

belum turun. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian sasaran program tinggi, ahanya

memerlukan motivasi dan cetusan ide-ide maka mitra akan menindaklanjutinya.

Partisipasi lainnya adalah, tempat pertemuan dilakukan secara bergilir supaya masing-

masing mendapat bagian untuk tempat pertemuan serta kebagian untuk menyediakan

konsumsi pertemuan. Termasuk juga fasilitas berupa barang dan perlengakapan lainnya

apabila mengadakan pelatihan praktek masak memasak.
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Melalui kegiatan pengabdian ini, sasaran mendapat banyak manfaat yang telah

mengubah usaha jasa pariwisata di kawasan Candi Ceto. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1
. Membangun motivasi untuk memajukan usaha. Dalam setiap kegiatan peserta dimotivasi

melalui wawasan dengan contoh, kritik yang membangun, dan modeling. Lontaran ide

pada umumnya lebih cepat mengena dan mereka biasanya akan segera menindaklanjutinya

karena akan malu apabila Tim IbM datang dan mereka tidak merubahnya/

memperbaikinya. Kegiatan bersama melalui sarasehan dam workshop ini diharapkan dapat

memotivasi pemilik usaha waning dan penginapan dalam hal kebutuhan: eksistensinya

(existence), hubungan sosial (relatedness), dan tumbuh dan berkembangnya (growth),

sehingga usaha waning dan penginapan dapat meningkat dan menunjang perkembangan

kawasan wisata Candi Ceto.

2. Memunculkan kesadaran kebersamaan dalam lintas usaha jasa wisata. Saat melakukan

sarasehan dan workshop para peserta dari jasa penginapan dan waning disatukan. Mereka

diberi wawasan dan dibangun kesadarannya bahwa dalam usaha pariwisata di sebuah

daerah tujuan wisata, diperlukan sinergi dan keijasama antar komponen pariwisata. Untuk

itu mereka harus menjalin kerjasama dalam berbagai hal dan saling mengingatkan karena

wisatawan akan menilai bukan barang yang dipamerkan saja tetapi juga kualitas layanan

dan lingkungan dimana masyarakat tinggal.

3
. Mitra menjadi rajin menjaga kebersihan lingkungan usahanya dan penataan barang

dagangan menjadi rapi sehingga menarik. Hal ini terlihat pada penataan waning dan

pengecatan kembali waning dan pintu pagar penginapan. Setiap Tim IbM datang dan

mengecek lokasi usahanya, ditemukan sesuatu yang baru berkaitan dengan tampilan dan

kebersihan lingkungan, seperti: memperbaiki papan nama penginapan, membuat papan

nama waning, dll.

4
. Mitra memiliki kepercayaan diri dalam melayani wisatawan dan ramah terhadap

wisatawan yang berkunjung meskipun tidak menginap atau tidak membeli produk yang

dijual. Perubahan ini nampak ketika ada wisatawan yang mendekati warungnya, maka

mereka sudah berani menyapa dan menawarkan apa yang mungkin dapat menarik

wisatawan untuk singgah di warungnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1
. Pemberdayaan yang berlangsung di dusun Ceto terhadap pengusaha jasa penginapan dan

warung dapat beijalan sesuai tujuannya yaitu adanya peningkatan kualaitas layanan dan

perbaikan kondisi lingkungan. Pelayanan kepada wisatawaan meningkat, dibuktikan

dengan perubahan fisik usaha dan kualitas pelayanan yang baik kepada wisatawan. Para

pengusaha mendapat pengetahuan atau wawasan yang tepat dalam pengelolaan usahanya

sehingga lebih termotivasi untuk melakaukan inovasi pada pelayanan kepada wisatawan.

2
. Pemberdayaan dapat tercapai pada sasaran penerima program, hal ini dapat dilihat dari

indikator penataan barang dagangan, pemberian label harga pada barang, adanya

pembukuan sederhana, lingkungan warung bersih dan rapi, cara menyajikan menu menjadi

lebih sopan, variasi barang yang dipamerkan, dan adanya dukungan dari berbagai pihak

yang terlibat di kawasan Ceto. Untuk jasa penginapan baru pada taraf merancang

perbaikan penataan kamar dan pembukuan.

3
. Pendekatan perorangan dan partisipasi aktif dari peserta akan menentukan tercapai

tidaknya sebuah program dan keberlangsungannya.

4
. Kegiatan ini memberi dampak yang sangat besar kepada para pengusaha penginapan dan

warung. Minimal tiga pengusaha penginapan dan warung lebih termotivasi dalam

berusaha. Pengetahuan tentang pembukuan telah merubah budaya pelayanan yang tidak

terarah menjadi lebih teratur, pengelauarana dan pemasukan dapat didetekjsi secara

langsung meskipun format penyajiannya dalam bentuk sederhana (tertulis).

Saran

1
. Pembinaan dan pendampingan dari instansi terkait sangat diperlukan baik dari proses

perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pada proses pengembangannya.

2
. Supaya program dapat beijalan dan tercapai secara efektif, maka diperlukan adanya sinergi

antar komponen dan memilih motivator dari mereka yang dapat diterima oleh semua pihak.

3
. Monitoring atas kelangsungan program diperlukan supaya dapat memberi amsukan kepada

warga penerima program untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas

untuk memenuhi ekbutuhan wisatawan.
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4
. Sebelum program dilaksanakan, maka masyarakat perlu disiapkan secara baik sehingga

program yang dirancang dapat berlanjut demi untuk meningkatkan kualitas SDM

masyarakat.
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