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Abstract 

Potensi wisata alam di Provinsi Riau belum sepenuhnya digarap dan 

dikembangkan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu potensi 

wisata alam tersebut adalah Daerah Aliran Sungai yang memiliki keunikan tersendiri yaitu 

Desa Teluk Jering di Daerah Aliran Sungai Kampar. Mengingat pada tahun-tahun terakhir, 

ternyata wisata alam sangat diminati wisatawan, namun pengelolaan dan 

pengembangannya terbatas oleh pengetahuan sumber daya manusia dalam mengelola 

berbagai potensi objek wisata yang ada di daerah.   

Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: Merumuskan bersama 

tokoh dan masyarakat tentang fasilitas obyek wisata apa saja yang berpotensi untuk 

dipersiapkan dalam menjadikan desa Teluk Jering sebagai desa tujuan wisata yang 

bercirikan budaya. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah yakni para tokoh masyarakat 

Desa dan pengurus Pokdarwis Teluk Jering serta tokoh masyarakat. Hasil Pengabdian 

masyarakat bahwa: penyuluhan yang disampaikan menambah pengetahuan bagi peserta 

dalam mengenal berbagai potensi SDA dan SDM yang dapat dikembangkan dalam 

mengelola kawasan wisata.  

Penyuluhan yang diberikan ini merupakan salah satu upaya untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan peserta mengenai cara yang tepat dan benar dalam mengembangkan potensi 

wisata lokal berbasis Culture.  Penyuluhan diberikan untuk memberikan untuk 

meningkatkan pemahaman terkait dengan pengaruh budaya dan kearifan lokal dalam 

pengembangan kawasan wisata.  
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PENDAHULUAN 

Daerah-daerah di Indonesia termasuk Provinsi Riau banyak memiliki 

potensi wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan, baik domestik maupun 

mancanegara. Sayangnya, potensi yang menjadi kekayaan lokal tersebut belum 

sepenuhnya digarap dan dikembangkan dengan baik oleh pemda setempat. Salah 

satu potensi wisata tersebut adalah Daerah Aliran Sungai yang memiliki keunikan 

dan kearifan local serta nilai estetik dan eksotik tersendiri dilihat dari originalitas 

dan keunikannya. Nilai-nilai inilah yang dapat dijual kepada wisatawan sebagai 

potensi asli daerahnya. Mengingat pada tahun-tahun terakhir, ternyata wisata alam 

sangat diminati wisatawan, disamping agrotourism dan ekowisatanya. Hal inilah 

mailto:syafrizal@unri.ac.id


P a g e  | 597 

 

================================================================================================= 
Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  FISIP Universitas Riau 
Pekanbaru, 06 Desember 2018 
 

yang menjadi latar belakang dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat tentang 

model pengembangan potensi daerah wisata Desa Teluk Jering di Daerah Aliran 

Sungai Kampar, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  

Permasalahan yang dihadapi Desa Teluk Jering saat ini adalah:  

a. Belum ada dan belum memadainya fasilitas wisata, seperti akses jalan yang 

masih susah dilalui dan berbagai fasilitas untuk obyek wisata belum 

tersedia. 

b. yang menjadi penghambat dan menjadi kendala adalah kurang mumpuninya 

SDM yang berada di sana dalam pengembangan sebagai desa wisata. 

c. Faktor penghambat external dalam pengembngan Desa wisata Teluk Jering 

adalah pemerintah belum mampu mendukung pengelolaan Desa sebagai 

desa 

d. wisata karena keterbatasan dana dari Pemerintah Kabupaten Kampar. 

e. Dinas Pariwisata juga belum mampu menggandeng pihak ketiga dalam hal 

ini adalah pihak swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan desa 

wisata Teluk Jering  

f. Pengembangan Desa Wisata Teluk Jering terkendala dengan infrastuktur 

jalan 

g. Belum ada pengaspalan dan sangat rawan, sehingga dibutuhkan perbaikan 

untuk mendukung pengembangan Desa sebagai desa wisata.  

h. Transportasi menuju Desa Wisata Teluk Jering juga belum bisa dijangkau 

dengan angkutan umum sehingga wisatawan yang hendak menuju desa 

i. Teluk Jering harus menggunakan kendaraan pribadi baik mobil atau sepeda 

motor, 

j. Kendala lainnya adalah sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, toilet 

yang bersih dan baik, masih belum terealisasi sampai dengan saat ini karena 

keterbatasan dana 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata, yaitu 

akomodasi, dan atraksi.  Akomodasi maksudnya adalah sebagian dari tempat 

tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep 
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tempat tinggal penduduk. Sedangkan atraksi meliputi seluruh kehidupan keseharian 

penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan 

berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan 

lain-lain yang spesifik (Nuryanti, 1993). Sedangkan Edward Inskeep, dalam 

bukunya Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach, 

memberikan definisi : Village Tourism, where small groups of tourist stay in or 

near traditional, often remote villages and learn about village life and the local 

environment, artinya bahwa wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan 

tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang 

terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.  

Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata  

Pendekatan ini memiliki dua jenis, yaitu (1) Interaksi tidak langsung artinya 

model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa 

interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: 

penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur 

tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya; (2) 

Interaksi setengah langsung, yaitu bentuk-bentuk one day trip yang dilakukan oleh 

wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk 

dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model 

tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan 

penduduk; (3) Interaksi langsung, yaitu wisatawan dimungkinkan untuk 

tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang 

terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan 

potensi masyarakat setempat.  

Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan 

kedua. Pada pendekatan pasar ini diperlukan beberapa kriteria, yaitu atraksi wisata, 

jarak tempuh, besaran desa, sistem kepercayaan dan kemasyarakatn, serta 

ketersediaan infrastruktur.  

Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata  

Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan 

sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus 

dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. 
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Pendekatan ini dapat ditempuh dengan cara: (1) Mengonservasi sejumlah rumah 

yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah 

tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan 

dari rumah tersebut. Dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan rumah-

rumah tersebut, penduduk desa menempuh cara memuseumkan rumah tinggal 

penduduk yang masih ditinggali; (2) Mengonservasi keseluruhan desa dan 

menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut 

dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan 

fasilitas-fasilitas wisata; (3) Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam 

wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai 

industri skala kecil.  

 

METODE PENERAPAN 

Metode pengembangan dan penerapan yang akan dilaksanakan merupakan 

sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, diantaranya: 

1. Persiapan 

a.    Membentuk kerja sama dengan aparat desa setempat. 

b.   Membentuk kerjasama dengan pengisi materi (dari pihak akademisi-

Universitas/Dosen).  

c.    Menyiapkan materi pelatihan. 

2.  Pelaksanaan  

a.    Sosialisasi kepada masyarakat Desa Teluk Jering Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar mengenai pentingnya mengidentifikasi potensi 

desa yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata. 

b.  Rekomendasi dalam bentuk model desain umum potensi obyek wisata 

berbasiskan kultur Daerah Aliran Sungai  

3. Evaluasi 

4.  Laporan akhir 
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HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Dusun III Teluk Jering, 

dengan judul:” Pengembangan potensi Dusun Teluk jering menjadi Desa wisata berbasis 

Culture”, ditemukan beberapa hasil sebagai berikut : 

1. Hasil Pengabdian 

a) Kemampuan pemahaman peserta akan materi yang disampaikan sangat 

baik terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada sesi 

diskusi. Dimana peserta mampu menyerap dan menanggapi materi 

yang disampaikan oleh tim penyuluhan terkait dengan potensi SDA dan 

SDM yang dimiliki dan bisa dikembangkan untuk mendudukung 

terwujudnya Dusun III Teluk Jering menjadi destinasi wisata.  

b) Setiap peserta menunjukkan keingintahuannya secara kongkrit 

bagaimana meningkatkan kualitas SDM dalam kegiatan wisata.  

c) Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada peserta, bagaimana 

keterkaitan antara potensi SDA, SDM, budaya dan kearifan lokal dalam 

pengembangan kawasan wisata.   

d) Kegiatan ini juga memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai 

cara yang tepat dan benar dalam mengembangkan potensi wisata lokal 

berbasis Culture. 

e) Kegiatan ini memberikan pemahaman terkait dengan berbagai bentuk 

kerjasama yang bisa dilakukan pengelola wisata lokal bersama dinas 

pariwisata dan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan potensi wisata 

unggulan daerah.  

 

Faktor Pendukung  Dan Penghambat 

 Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pengabdian ini 

adalah: 

 1. Faktor pendukung  

a) Penyuluhan yang disampaikan menambah pengetahuan bagi peserta 

dalam mengenal berbagai potensi SDA dan SDM yang dapat 

dikembangkan dalam mengelola kawasan wisata.  
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b) Penyuluhan yang diberikan ini merupakan salah satu upaya untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan peserta mengenai cara yang tepat 

dan benar dalam mengembangkan potensi wisata lokal berbasis 

Culture.  

c) Penyuluhan diberikan untuk memberikan untuk meningkatkan 

pemahaman terkait dengan pengaruh budaya dan kearifan lokal dalam 

pengembangan kawasan wisata.  

d) Materi penyuluhan yang diberikan menarik untuk diikuti sehingga 

frekuensi yang hadir dalam kegiatan tersebut cukup banyak dan 

diantaranya yang hadir mempunyai sikap dan rasa ingin tahu yang 

tinggi, serta antusias dalam diskusi. 

2. Faktor penghambat 

a) Keterbatasan waktu mengakibatkan tim penyuluhan tidak dapat 

melaksanakan kegiatan ini secara lebih intensif sehingga masih ada 

pertanyaan-pertanyaan peserta yang masih dibatasi jumlahnya.  

b) Motivasi para peserta bervariasi serta masih ada yang belum memahami 

seberapa besar pengaruh culture dalam pengembangan kawasan wisata.  

c) Daya tangkap para peserta yang bervariasi, ada yang cepat dan ada juga 

yang lambat sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal. 

 

Evaluasi 

Dilakukan setelah kegiatan ini berlangsung dengan metode sebagai berikut: 

1) Wawancara langsung kepada peserta pengabdian 

2) Pengamatan langsung 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap para 

peserta penyuluhan, ternyata materi yang disampaikan memberikan manfaat yang 

sangat besar serta sangat dibutuhkan oleh peserta penyuluhan tersebut. Karena 

materi terkait langsung dengan upaya pengembangan kawasan wisata Teluk Jering 

yang saat ini sedang digalakkan. Sehingga masyarakat terutama pengelola atau 

kelompok sadarwisata merasakan dampak positif berupa pengembangan 

pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan potensi SDA dan SDM dalam 
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menunjang wisata Teluk Jering serta pengaruh aspek Culture dan kearifan lokal 

dalam pengembangan wisata Teluk Jering.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil pengabdian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan ini 

berjalan dengan baik. Antusias peserta cukup tinggi, dimana dapat dilihat dari 

tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan sudah sangat baik. Kemampuan peserta 

dalam memahami materi dan mengikuti semua bentuk kegiatan juga baik dan 

kemampuan tim pengabdian dalam menyajikan materi dan memberikan materi 

terkait dengan potensi Dusun Teluk jering menjadi Desa wisata berbasis Culture sudah 

sangat baik, hal ini dapat dilihat dari ketertarikan dan antusias peserta pada sesi 

diskusi dimana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta 

dan diskusi berjalan dengan baik. 

Materi penyuluhan dan diskusi sangat menarik yakni Pengembangan potensi 

Dusun Teluk Jering menjadi Desa wisata berbasis Culture dimana sebahagian besar 

masyarakat atau kelompok pengembangan wisata seringkali mengalami kesulitan 

dalam menggali dan mengembangkan potensi SDA dan SDM yang ada guna 

menunjang kemajuan wisata lokal yang berbasiskan Culture. Ditambah dengan 

permasalahan minimnya  kerjasama dengan instansi terkait pengembangan wisata 

seperti dinas pariwisata dan perguruan tinggi. 
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