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Mengenai C-BED 
 

Community-Based Enterprise Development (C-BED) adalah program pelatihan 

inovatif yang rendah biaya yang dirancang oleh International Labour Organization 

(ILO) untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pemberdayaan 

masyarakat lokal guna meningkatkan mata pencaharian, produktivitas dan kondisi 

kerja.  

 

C-BED merupakan pendekatan pelatihan yang unik sebagai sebuah program yang 

dibangun di atas kegiatan peer-to-peer, kegiatan ini merupakan kegiatan 

berdasarkan metode belajar yang tidak membutuhkan peran guru, ahli, atau 

konsultan eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang keterampilan yang 

hendak dikembangkan. Sebaliknya, peserta C-BED bekerja bersama melalui 

serangkaian kegiatan dan diskusi yang hanya dipandu dengan instruksi yang 

mengandung petunjuk untuk setiap langkah yang terdapat di dalam manual 

pelatihan. Peserta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah 

mereka miliki. Melalui interaksi inilah, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

baru dapat dikembangkan. Dengan cara ini, program ini hanya membutuhkan 

sedikit biaya, dan dapat menjadi pilihan berkelanjutan bagi setiap organisasi atau 

komunitas. 

 

Program C-BED mengandung struktur yang terdiri dari dua paket pelatihan utama 

yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi untuk mendirikan bisnis dan 

menjalankan bisnis melalui fokus dalam bidang pemasaran, manajemen finansial, 

dan perencanaan kegiatan. Paket pelatihan ini berjudul C-BED untuk Calon 

Wirausahawan (C-BED for Aspiring Entrepreneurs) dan C-BED untuk Operator Usaha 

Kecil (C-BED for Small Business Operators). Selain itu, sejumlah alat untuk 

menguatkan kompetensi bisnis dan meingkatkan keterampilan untuk sektor tertentu 

terus dikembangkan. Paket ini dapat diterapkan baik sebagai pelatihan tersendiri 

atau dalam format modular yang terintegrasi dalam program yang sudah ada.  

 

Mengenai Paket Homestay: 

 

Paket Pelatihan: 

Paket homestay sebaiknya digunakan untuk membantu calon pemilik dan para 

pemilik Homestay untuk memulai dan meningkatkan bisnis mereka. Paket ini 

berfokus pada prinsip bisnis utama untuk membangun dari apa yang sudah 

diketahui oleh para peserta dari pengalaman mereka dalam mengelola homestay 

dan membantu mereka untuk belajar lebih banyak lagi. Paket ini juga dapat 

dibangun dari pembelajaran dalam alat C-BED yang lainnya seperti SBO atau AE. 

Peserta membawa pengalaman yang telah diperoleh dan membagikannya dan di 
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akhir pelatihan akan membawa pulang rencana tindakkan prioritas (setidaknya 3 

tindakkan untuk memperkenalkan perbaikkan pada bisnis mereka). Pada akhir 

pelatihan, peserta akan telah: 

• Memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan homestay yang lebih 

meningkat dan maju  

• Menguatkan kompetensi yang penting untuk menganalisis prospek kerja atau 

kondisi kerja yang ada 

• Mengokohkan potensi pengembangan usaha  

• Mengidentifikasi langkah dan tindakkan untuk meningkatkan bisnis atau 

memulai ide bisnis 

• Membuat keputusan atas tindakkan yang perlu diambil di masa depan 

• Mengambil langkah awal dalam merencanakan kolaborasi dan asosiasi yang 

efektif 

 

Panduan Praktik yang Baik: 

Selama hari pelatihan, peserta akan diperkenalkan pada dan menjadi lebih 

terbiasa untuk menggunakan Panduan Praktik yang Baik / Good Practice Guide 

(GPG), yang di kemudian hari dapat digunakan untuk semakin memajukan 

pembelajaran mereka dan mendukung mereka dalam mendirikan atau 

meningkatkan bisnis mereka. GPG mengandung praktik terbaik, alat dan kegiatan 

tambahan yang melengkapi hal yang telah tercakup dalam pelatihan yang 

dimaksudkan untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta dalam 

rangka mendirikan atau meningkatkan bisnis mereka. Latihan ini mungkin memiliki 

ketergantungan hingga tingkat tertentu terhadap GPG tetapi jika peserta tidak 

memiliki panduan ini, sesungguhnya hal ini tidak akan menghalangi peserta untuk 

bergerak maju, jika perlu peserta dapat melewatkan kegiatan tersebut. Jika Anda 

memukan tanda ini: 

 

 

 

Pesan kepada Kelompok 

 

Pada akhir pelatihan C-BED ini, Anda akan memiliki rencana yang jelas terkait 

langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil guna memulai atau meningkatkan 

bisnis Anda. Pemahaman Anda terhadap prinsip dasar dalam menjalankan bisnis 

akan menjadi jauh lebih kuat dan Anda akan memiliki hubungan awal dengan 

pihak di komunitas Anda yang berpotensi untuk mendukung atau bekerja sama 

dengan Anda guna mencapai keberhasilan yang saling menguntungkan di masa 

depan.  

Tanda ini berarti Anda harus mengacu kepada Panduan Praktik yang 

Baik / Good Practice Guide guna mendapatkan informasi lebih. 
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Gaya pelatihan ini berbeda dari pendekatan pendidikan trandisional. Pelatihan ini 

tidak menyediakan guru, pelatih atau ahli untuk membantu Anda. Sebaliknya, Anda 

akan bekerja sama dalam kelompok untuk mengikuti instruksi sederhana yang 

menjabarkan langkah demi langkah yang perlu diterapkan dalam melaksanakan 

diskusi dan kegiatan yang terdapat dalam panduan pelatihan Anda. Karena tidak 

ada pemimpin kelompok, maka seluruh anggota kelompok, secara bergantian, 

harus membaca dengan lantang informasi dan instruksi kepada anggota yang lain, 

dan seluruh anggota kelompok berbagi tanggung jawab untuk mengawasi waktu. 

Pada pelatihan gaya baru ini, kita akan saling belajar dengan saling berbagi ide 

dan pendapat, keterampilan dan pengalaman. Agar pelatihan ini dapat berhasil, 

maka seluruh anggota harus ikut serta dalam diskusi.  

 

Anda akan diminta untuk mengisi survey di awal dan akhir pelatihan supaya dapat 

memahami dampak pelatihan. Informasi ini akan dijaga kerahasiaannya dan 

digunakan untuk meningkatkan materi pelatihan dan penyelenggaraan program di 

masa depan. Beberapa peserta pelatihan mungkin akan dihubungi di masa depan 

dalam jangka waktu 3, 6 atau 12 bulan setelah pelatihan untuk diminta mengisi 

survey lainnya guna menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk 

memahami rencana bisnis Anda. 

 

 

 

Instruksi dalam panduan pelatihan ini mudah diikuti dan telah disediakan juga 

durasi waktu untuk setiap langkah. Cermati tanda berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum memulai pelatihan, ikuti langkah sederhana berikut ini untuk 

mempersiapkan pelatihan. 

Gunakan flipchart sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1, jika 

Anda tidak memiliki flipchart gunakan kertas tambahan atau 

Ketika melihat tanda ini, Anda diminta untuk saling berbagi 

Ketika menemukan tanda ini, bacalah dengan lantang 

Ketika menemukan tanda ini, Anda membaca instruksi dan 

mengerjakan kegiatan 

Ketika melihat tanda ini, Anda diminta untuk saling berbagi 
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• Isi survey pra pelatihan. Mintalah kepada penyelenggara jika Anda belum 

mendapatkan salinan atau jika lembar yang Anda miliki telah terisi. 

• Bentuk kelompok kecil yang teridiri atas 5-7 orang. Penyelenggara akan 

memandu Anda mengenai cara terbaik untuk melakukan hal ini. 

• Tentukan satu anggota kelompok yang bersedia menjadi ‘Pembaca 

Kelompok’ di awal pelatihan. Peran ‘Pembaca Kelompok’ adalah membaca 

informasi dan instruksi dengan lantang bagi kelompok. Setiap anggota 

kelompok yang memiliki kemampuan baca tulis dasar dapat menjadi 

‘Pembaca Kelompok’ dan usahakan agar peran ini dapat dipegang secara 

bergantian oleh seluruh anggota kelompok selama pelatihan berlangsung.  

 

Seluruh anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengawasi waktu tetapi 

sebaiknya ada satu anggota yang ditunjuk untuk setiap sesi guna memberikan 

peringatan terkait sisa waktu pada setiap langkah yang sedang dilaksanakan. Anda 

tidak perlu mengikuti saran penggunaan waktu yang diberikan dengan kaku, tetapi 

Anda harus dapat mengelola waktu sedemikian rupa sehingga keseluruhan waktu 

pelatihan yang tersedia dapat mencakup seluruh sesi yang telah direncanakan. 

Jika satu kegiatan memakan waktu lebih lama dari yang disarankan, coba untuk 

memotong waktu kegiatan yang lain sehingga jumlah total waktu pelatihan tidak 

berubah, dan alokasi waktu untuk setiap sesi dapat dibuat cukup seimbang. 

 

Seluruh anggota kelompok akan memperoleh panduan pelatihan yang sama. Tugas 

individual dan kelompok dapat dikerjakan di panduan ini. Kelompok juga dapat 

mengerjakan kegiatan secara bersama-sama di kerta flipchart apabila tersedia. 

 

 

Selamat menjalankan pelatihan!  
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Sesi 1: 

Pendahuluan 
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Sesi 1: Pendahuluan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini Anda akan saling berkenalan dan akan diperkenalkan dengan gaya 

pelatihan yang digunakan. Pada pelatihan ini Anda akan belajar tanpa kehadiran 

guru. Anda akan saling membantu dengan cara saling berbagai pengalaman yang 

berbeda dan mengajukan pertanyaan ketika Anda kesulitan memahami kegiatan 

tertentu. Anda akan menyelesaikan satu kegiatan tunggal. Tujuan dari sesi ini 

adalah: 

• Menuliskan nama beberapa peserta pelatihan  

• Memahami gaya pembelajaran untuk kursus ini, termasuk kegiatan dan kerja 

kelompok  

• Memahami pentingnya berbagi ide dan saran 

 

 

Kegiatan 1A: Saling Berkenalan  

 
 

 
Pada Kegiatan 1A, Anda akan memperkenalkan diri secara singkat 

sehingga Anda dapat saling berkenalan  

 

 

 

 

 

1. Setiap peserta memperkenalkan diri dengan menyebutkan: 

• Nama lengkap dan nama panggilan yang hendak digunakan selama sesi 

• Alamat homestay 

• Berapa lama homestay telah berdiri (jika berlaku) 

• Tujuan menghadiri sesi ini dan apa yang hendak Anda peroleh supaya 

dapat membantu bisnis Anda 

2. Setiiap orang membagikan foto, kartu nama atau gambar homestay untuk 

dilihat peserta yang lain. Tempelkan di dinding atau di tengah meja, atau 

biarkan peserta yang lain untuk melihatnya di telefon genggam Anda. 

20 Menit 

 

Ikhtisar sesi: 

 

20 Menit 
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3. Isi lembar di bawah ini (jika tidak sekarang, bisa juga di saat jeda dan makan 

siang) 

 

 

  

  

Tabel 1A: Informasi Peserta 

Nama Peserta Alamat Homestay Nomor telefon / 

Alamat email 

   

   

   

   

   

   

   

   

Pada kegiatan ini Anda telah mengenal satu dengan yang lain, siapa rekan 

Anda dan sedikit mengenai bisnis mereka. 
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Sesi 2: 

Menciptakan 

Sistem 
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Sesi 2: Menciptakan Sistem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini Anda akan membaca dua kisah yang menunjukkan pada Anda nilai 

dari penggunaan sistem guna memastikan bahwa Anda memiliki sebuah homestay 

yang dikelola dengan baik sehingga para tamu Anda senang. Anda akan 

menyelesaikan 5 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk: 

• Mengidentifikasi manfaat pendekatan manajemen berbasis sistem 

• Memahami kekurangan yang terkait dengan bisnis yang tidak menggunakan 

pendekatan berbasis sistem 

• Semakin mengenal Panduan Praktik yang Baik / Good Practices Guide (GPG) 

• Mempelajari bahwa GPG akan membantu Anda menciptakan sistem untuk 

meningkatkan bisnis Anda 

 

 

Kegiatan 2A: Contoh 

 

Pada Kegiatan 2A Anda akan mendengar kisah dua homestay yang 

disampaikan oleh dua tamu yang baru menginap di homestay yang 

bersangkutan. Anda sebaiknya mendengarkan pengalaman mereka 

dengan cermat sehingga Anda dapat menggunakannya untuk 

melengkapi kegiatan berikutnya. Apakah ada yang bersedia 

membacakan kisah pertama? 

 

 

Kisah Homestay no 1: 

 

 

 

[5 Menit] Tuan dan Nyonya Kim, pasangan berusia pertengahan 30-an dari Seoul, 

Korea Selatan, pergi berlibur ke Indonesia, mereka merasa bahwa merasa tinggal di 

homestay merupakan cara yang paling sempurna untuk berpergian dan 

memperoleh pengalaman otentik di Negara tujuan. Mereka tiba di homestay dalam 

2 1, 2, & 3 45 Menit 

 

Ikhtisar sesi 
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keadaan lelah setelah melakukan perjalan jauh dan mereka disambut oleh seorang 

resepsionis. Sayangnya, resepsionis tersebut tidak memberikan informasi yang 

bermanfaat, sehingga mereka kebingungan untuk menemukan ruangan mereka, 

mereka juga tidak mendapatkan banyak informasi mengenai area di sekitar 

homestay yang dapat dikunjungi.  

 

Setelah berhasil menemukan ruangan mereka, pasangan tersebut menyadari 

bahwa ruangan tersebut kotor. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi 

berkeliling tetapi ketika hendak keluar Tuan Kim cidera karena terjatuh dari tanga 

yang rusak. Mereka terkejut karena tidak ada yang dapat membantu mereka 

memberikan P3K. Setelah membersihkan tangannya dan pergi berkeliling. Mereka 

kembali dalam keadaan lapar dan siap menyantap makan malam. Karena mereka 

tidak tahu kapan dan dimana makan malam akan disajikan, mereka mengetuk 

pintu dan menyadari bahwa makan malam mereka sedang disiapkan. Tuan dan 

Nyonya Kim khawatir karena sebagian kentang, yang kemungkinan akan disajikan 

bersama dengan makan malam mereka, diletakkan di lantai. Keluarga pemilik 

homestay menyampaikan bahwa makan malam akan sipa dalam waktu satu jam. 

Tidak tersedia makanan kecil yang dapat dibeli oleh tuan dan Nyonya Kim 

sehingga mereka merasa kelaparan sampai akhirnya makan malam tersaji dan 

dapat disantap.  

 

Setelah makan malam, mereka kembali ke ruangan dan siap untuk tidur, tetapi 

mereka menyadari bahwa ranjang mereka kotor. Karena mereka enggan untuk 

menghubungi tuan rumah mereka yang tidak ramah, mereka tidur di ranjang yang 

kotor itu. Besok paginya mereka menyadari bahwa selain tidak ada tisu toilet di 

kamar mandi, tuan rumah mereka juga tidak menyimpan tisu cadangan. Karena 

mereka tidak tahu cara untuk membatalkan pemesanan mereka maka mereka 

tetap tinggal di homestay selama durasi pemesanan mereka dan mereka merasa 

sangat menderita. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan 

pemesanan mereka di homestay kedua. 

  

 

Apakah ada peserta lain yang bersedia membacakan kisah berikutnya? 

 

 

 

Kisah Homestay no 2: 

 

 

 

[5 menit] Tuan dan Nyonya Kim tiba di homestay kedua dan lega karena berjumpa 

dengan resepsionis yang ramah dan tempat yang bersih. Mereka merasa disambut 

dengan sangat baik, mereka diajak mengelilingi tempat dan diberikan informasi 

mengenai tempat makanan ringan disimpan, sepeda untuk disewa dan kapan 
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makan malam akan disajikan. Resepsionis tersebut bahkan memberikan daftar 

tempat yang menarik untuk dikunjungi di kota.  

 

Resepsionis memberi tahu bahwa pasangan tersebut akan berbagi kamar mandi 

dengan keluarga tuan rumah tetapi meyakinkan mereka bahwa tuan rumah 

berharap Tuan dan Nyonya Kim dapat merasa nyaman dan akan memprioritaskan 

keduanya untuk menggunakan kamar mandi. Dengan segera, pasangan tersebut 

menyadari betapa bersihnya kamar mandi yang tersedia. Tuan dan Nyonya Kim 

diperkenalkan dengan anggota keluarga lainnya dan disambut dengan hangat. 

Kamare mereka telah dihias dengan bunga.  

 

Pada sore yang sama, beberapa anggota keluarga bergabung untuk menyantap 

makan malam bersama Tuan dan Nyonya Kim. Mereka sangat menikmati 

pengalaman mempelajari kata-kata baru dalam Bahasa ibu masing-masing dan 

mendengar informasi yang diberikan oleh keluarga tersebut mengenai tempat yang 

sebaiknya mereka kunjungi dan kegiatan yang ditawarkan oleh homestay tersebut. 

Kegiatan yang ditawarkan tersebut menjadi bagian terbaik dari liburan Tuan dan 

Nyonya Kim. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi memask dan membantu 

keluarga mempersiapkan sajian yang nikmat. Mereka juga pergi memancing dan 

mengikuti acara jalan-jalan selama dua jam yang dipandu oleh salah satu anggota 

keluarga. Ini merupakan cara yang menyenangkan bagi keduanya untuk belajar 

mengenai kehidupan di desa dan budayanya. Mereka sangat senang telah 

memutuskan untuk tidak membatalkan kunjungan mereka ke homestay kedua 

karena pengalaman buruk di homestay pertama. Keluarga di homestay kedua 

terlihat sangat menikmati menjamu tamu yang tinggal di homestay mereka dan 

mereka juga memiliki sistem untuk dipatuhi para staf guna memastikan segala 

sesuatunya tetap bersih dan tertata dengan baik.  

 

 

Pada kegiatan ini Anda telah mendengar mengenai dua, pengalaman 

yang sangat berbeda yang dialami Tuan dan Nyonya Kim. Kisah ini akan 

membantu Anda untuk memahami lebih mendalam lagi mengenai sistem 

pada beberapa kegiatan selanjutnya. 

 

 

 

Kegiatan 2B: Menciptakan Sistem  

 

Pada Kegiatan 2B Anda akan meninjau istilah staf dan sistem. Anda telah 

emndengar istilah ini digunakan pada contoh. Anda juga akan 

mencermati GPG. 
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[10 menit] Kita dapat mengacu pada Flipchart 1, if available. Flipchart 

tersebut menyatakan bahwa staf adalah semua orang yang bekerja di 

homestay Anda, termasuk anggota keluarga Anda, teman, pembantu 

sewaan, atau staf yang dioutsource bersama dengan homestay lainnya. 

 

Pada Flipchart 2 dinyatakan: sebuah sistem yang baik seringkali dimulai dengan 

daftar cek tertulis yang jelas dan mudah diikuti. Daftar cek tidak perlu rumit. 

Bahkan, daftar cek yang sederhana akan membuat staf Anda tahu pasti akan apa 

yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh diri mereka. Apakah sistem harus selalu 

rumit? Tidak.  

 

Sistem dapat membantu homestay Anda beroperasi dengan efisien. Bahkan jika 

staf Anda hanya terdiri dari anggota keluarga Anda, paling baik untuk memiliki 

sistem sehingga homestay Anda dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Anda 

dapat mencermati GPG untuk mendapatkan bantuan mengenai cara menerapkan 

sistem, terutama Sesi 2. Anda dapat meluangkan 2 hingga 3 menti untuk membaca 

keseluruhannya. Hal ini dapat membantu Anda membuat sistem yang dapat 

meningkatkan keterampilan manajerial Anda, melatih staf Anda, dan menjaga 

tamu Anda tetap senang.  

 

 

Pada Kegiatan 2B, kita meninjau arti staf dan sistem dan apa yang dapat 

diberikan keduanya bagi homestay Anda. 
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Kegiatan 2C: Sistem Homestay 

 

Pada Kegiatan 2C Anda akan bersama-sama membahas dalam 

kelompok kecil, sistem apa yang telah Anda miliki, sistem apa yang perlu 

ditingkatkan dan sistem apa yang berlu dibuat. Tentu saja, jika Anda 

belum memulai sebuah homestay, Anda harus membuat keseluruhan 

sistem. 

 

 

30 menit 

 

 

 

1. Masing-masing isi Tabel 2C dengan informasi mengenai homestay Anda 

sesuai dengan informasi di bawah ini: 

• Pada kolom 1 tuliskan beberapa sistem yang paling penting yang 

diperlukan untuk menoperasikan sebuah homestay 

• Pada kolom 2, nilai setiap sistem (1, 2, atau 3). 

o 1 = Sudah ada sistem yang baik 

o 2 = Sistem yang ada memerlukan perbaikkan 

o 3 = Belum ada sistem 

• Pada kolom 3 identifikasi siapa yang akan memegang tangugng jawab 

utama atas sistem ini (Anda, pasangan Anda, salah satu anak Anda, 

saudara lelaki Anda, saudara perempuan Anda, tante Anda, paman 

Anda, teman, dll.). Kemudian tuliskan nama-nama orang yang akan 

membantu Anda dengan sistem ini. 

• Pada kolom 4 gambarkan tindakkan yang akan Anda ambil guna 

memperbaiki atau menciptakan sistem ini.  

• Pada kolom 5 pilih tanggal tertentu untuk memastikan setiap sistem telah 

ditata dan dipasang dengan baik.  

2. Bahas tabel Anda dengan kelompok 
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Tabel 2C: Sistem Homestay 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

Sistem Homestay  Nilai  

1, 2, atau 

3 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? Siapa 

yang akan 

membantu? 

Rencana Tindakan Tanggal 

Reservasi – Menjawab 

telefon dan reservasi 

online; bekerja 

dengan agen 

perjalanan. 

    

 

 

 

Check-in dan check-

out tamu – Termasuk 

menerima 

pembayaran dari 

tamu. 

    

 

 

Housekeeping – 

Membersihkan kamar 

tamu, kamar mandi, 

dan ruang bersama. 

    

Pembukuan dan 

keuangan - 

Mencatat 

pendapatan, 

pengeluaran, dan 

tabungan untuk biaya 

perbaikan. 

    

 

 

Penyelesaian masalah 

– Menangani masalah 

yang terjadi dengan 

tamu atau antar staf. 

    

Meningkatkan 

pelayanan – Harus 

dilakukan terus-

menerus pada 

homestay yang 

sukses. 
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Makanan untuk tamu 

– Berbelanja, 

memasak, 

menyajikan, 

membersihkan dan 

mempersiapkan 

dapur dan ruang 

makan. 

    

 

 

 

Pasokan – Membeli 

atau membuat 

pasokan dan 

menyimpannya 

dalam tempat 

penyimpanan. 

    

Pemeliharaan – 

Memperbaiki dan 

meningkatkan 

bangunan, halaman, 

dan perlengkapan.  

    

Bagian lain – Merawat 

tempat berdoa, 

kebun, dll. 

    

Pemasaran – 

Mempromosikan 

homestay (Internet, 

agen perjalanan, biro 

pariwisata, dll.). 

Menemukan dan 

bekerjasama dengan 

mitra pemasaran. 

    

 

 

Pada kegiatan ini Anda mencermati sistem apa yang telah Anda miliki 

dan apa yang perlu diperbaiki serta sistem baru apa yang Anda 

perlukan.  
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Kegiatan 2D: Sistem dan Persepsi Pelanggan 

 

Pada Kegiatan 2D Anda akan menggunakan kisah Homestay 1 dan 2 

untuk membahas sistem apa yang digunakan pada homemstay ini. Anda 

akan membahas dalam kelompok sistem-sistem yang berkontribusi dalam 

pengelolaan homestay dan bagaimana pelanggan akan 

mempersepsikannya. 

 

 

30 mins 

 

 

 

1. Pada Tabel 2D, Anda mengetahui bahwa Kolom 1 disediakan supaya Anda 

dapat membuat daftar sistem yang biasa digunakan di homestay. Dua 

contoh (housekeeping dan layanan pelanggan) sudah dicantumkan.  

2. Bersama dengan kelompok Anda, coba untuk mengidentifikasi 3 atau 4 

sistem lainnya yang diacu pada kisah Homestays 1 dan 2. Terakhir, coba 

untuk mengidentifikasi satu sistem lagi yang belum disebutkan dalam cerita 

tersebut. 

3. Pada Kolom 2, bahas bagaimana tidak adanya sistem pada Homestay 1 

menghasilkan keluhan dari para tamu. Pada Kolom 3, bahas bagaimana 

keberadaan sistem di Homestay 2 menghasilkan pujian dari para tamu.  
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Tabel 2D: Diskusi Kelompok – Sistem dan Nilai 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 

Sistem Nilai persepsi pelanggan terhadap. 

(Dilihat dari sudut pandang pelanggan.) 

Homestay 1 Homestay 2 

Contoh 1: 

Housekeeping 

Sarang laba-laba: 

tempat tidak dibersihkan 

secara teratur. 

Keranjang di kamar 

mandi belum 

dibersihkan, terdapat 

rambut di sekitar shower. 

Kamar mandi 

sederhana dan bersih 

Contoh 2: 

Layanan Pelanggan 

Tidak ada yang 

membawakan tas ke 

kamar, tidak ada yang 

menunjukkan kamar 

atau tempat makan 

Tersenyum, memberikan 

informasi yang 

dibutuhkan 

Lain-lain (Diisi sendiri)   

   

Lain-lain   

Lain-lain   

Lain-lain   
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Pada kegiatan ini, Anda mencermati berbagai sistem yang berbeda di 

homestay dan bagaimana pelanggan mempersepsikan homestay 

berdasarkan sistem yang digunakan. Untuk melakukan hal ini, Anda 

mengacu pada kisah Homestay 1 dan 2.  

 

 

Kegiatan 2E: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

Pada kegiatan akhir dari sesi ini Anda akan memutuskan beberapa 

tindakkan kongkrit untuk meningkatkan atau menciptakan sistem di 

homestay Anda. Ingatlah semua hal yang telah Anda bahas hingga saat 

ini terkait pembuatan sistem, luangkan beberapa menit untuk mencatat 

pikiran Anda.   

 
   10 Menit 

 

 

1. Masing-masing menggunakan Tabel 2E: Rencana Tindakkan Pribadi untuk 

menuliskan perubahan yang hendak Anda buat untuk meningkatkan sistem 

di bisnis Anda. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat 

berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan apa sistem yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 
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Tabel 2E: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 Anda telah menyelesaikan kegiatan terakhir dari sesi 2. Pada sesi ini Anda 

mencermati sistem apa yang Anda butuhkan di homestay dan peranan 

penting yang mereka mainkan dalama pengalaman tamu. Untuk informasi 

lebih lanjut lihat Sesi 2 dari GPG Anda. 
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Program Daya Saing Usaha Kecil ILO – ASEAN 17

  

Sesi 3: 

Memasarkan 

Homestay Anda 
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Sesi 3: Memasarkan Homestay 

Anda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi 3, Anda akan memahami pentingnya pemasaran dari sebuah homestay, 

dan cara untuk mengidentifikasi hal yang akan membuat homestay Anda istimewa 

atau unik dan membantu Anda untuk mempromosikannya kepada tamu yang 

potensial. Anda akan menyelesaikan 2 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk: 

• Memahami tujuan rencana pemasaran 

• Menekankan pentingnya mengetahui siapa pelanggan Anda 

• Mencermati kegiatan apa yang dapat Anda tawarkan guna meningkatkan 

pengalaman tamu 

 

 

Kegiatan 3A: Kegiatan Homestay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 45 Menit 

 

Ikhtisar Sesi: 

 

Pada Kegiatan 3A Anda akan membahas cara menciptakan 

kegiatan untuk para pelanggan yang akan membantu Anda 

menjual atau mempromosikan homestay Anda. Anda juga akan 

berusaha memahami apa yang membuat homestay Anda unik 

 
Semua bisnis harus menemukan pelanggan. Tanpa pelanggan, 

homestay Anda tidak akan bertahan. Bagaimana Anda dapat 

menemukan tamu untuk homestay Anda? Penting untuk membuat 

sebuah rencana untuk menyebarkan informasi mengenai homestay 

Anda pada tamu potensial. Kita menyebut ini sebagai rencana 

pemasaran. Pada Sesi 3 dari GPG Anda. Anda akan menemukan 

bagian mengenai pemasarn homestay Anda dengan beberapa 

masukkan yang berguna untuk menciptakan rencana pemasaran. 

Agar berhasil Anda harus bersaing dengan homestay yang lain, 

hostels, guesthouses, hotels, dll. Apa yang dapat Anda lakukan 

guna memastikan homestay Anda cukup istimewa untuk menarik 

tamu untuk menginap di tempat Anda? 
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Pertama, penting untuk mengetahui jenis wisatawan yang akan tertarik untuk 

menginap di homestay. Seringkali, wisatawan ini menginginkan pengalaman 

istimewa yang tidak dapat mereka peroleh ketika menginap di hotel biasa. Mereka 

biasanya ingin mempelajari dan mengalami secara langsung budaya dan cara 

hidup Anda—seperti halnya pasangan muda dari Korea yang terdapat dalam 

cerita. 

 

Jadi, salah satu cara untuk membuat homestay Anda menjadi lebih menarik bagi 

para wisatawan adalah untuk menawarkan mereka kegiatan yang akan 

mengajarkan mereka mengenai budaya dan cara hidup Anda. Para wisatawan 

akan bersedia untuk membayar lebih untuk kegiatan ini, jadi kegiatan ini tidak 

hanya akan membantu Anda menjaga dan memperkenalkan budaya Anda, tetapi 

sekaligus membantu Anda memperoleh pendapatan tambahan. Di bawah ini, 

Anda dapat melihat sebuah daftar kegiatan yang dapat Anda pertimbangkan. 

Untuk kegiatan kita yang berikutnya, Anda akan meninjau daftar ini, dan 

menentukan apa yang dapat Anda tambahkan.  

 

 

 
 

1. Tinjau daftar kegiatan ini: 

• Demonstrasi memasak (mempersiapkan makanan tradisional bersama 

dengan tamu) 

• Demonstrasi menenun 

• Demonstrasi kerajinan lainnya (memahat kayu, melukis, dll.) 

• Demonstrasi pertanian tradisional 

• Pertunjukan pakaian tradisional 

• Diskusi dan pertunjukan upacara pernikahan tradisional 

• Memancing 

• Hiking atau trekking (mungkin termasuk paket makan siang) 

• Diskusi mengenai hari libur atau festival istimewa dan bagaimana 

perayaan tersebut dilaksanakan dalam budaya Anda 

• Cara memainkan permainan tradisional  

• Pertunjukkan musik dan/atau tarian 

2. Apakah ada yang dapat Anda tambahkan pada daftar tersebut? 

3. Bahas dengan kelompook, kegiatan apa yang sesuai dengan homestay 

Anda dan bagaimana Anda akan mengelola kegiatan tersebut 

4. Ingatlah bahwa tamu bersedia membayar lebih untuk kegiatan ini, jadi 

kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik 

5. Tulis ide Anda pada tempat yang tersedia di Tabel 3A. 

  

30 Menit 

 



Program Daya Saing Usaha Kecil ILO – ASEAN 20

Tabel 3A: Ide Kegiatan Homestay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kegiatan 3B: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

 

 

 

 
 

Pada kegiatan ini Anda telah menuliskan beberapa ide kegiatan 

yang mungkin sesuai dengan homestay dan tamu Anda. 

 

Pada kegiatan terakhir di sesi ini, Anda akan menentukan 

tindakkan kongkrit untuk memasarkan homestay Anda. Ingatlah 

semua yang telah Anda bahas terkait pemasaran dan kegiatan, 

luangkan beberapa menit untuk mencatat pemikiran Anda.  
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1. Setiap peserta menggunakan Tabel 3B: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat untuk memasarkan bisnis 

Anda dengan lebih baik. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat 

berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan perubahan pemasaran apa yang akan Anda terapkan 

atau tingkatkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

 

Tabel 3B: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

 

 

10 Menit 

Pada sesi ini, Anda telah mempelajari cara memasarkan homestay 

Anda dan kegiatan yang dapat membuat homestay Anda istimewa 

atau unik. Untuk informasi lebih lanjut lihat Sesi 3 dari GPG Anda. 
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Sesi 4: 

Menentukan 

Anggaran dan 

Harga 
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Sesi 4: Menentukan Anggaran dan 

Harga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini, Anda akan mempertimbangkan biaya pengelolaan sebuah homestay. 

Hal ini akan meliputi biaya pendirian, biaya operasional dan penentuan harga yang 

akan dikenakan oleh homestay Anda. Anda akan memahami biaya dasar untuk 

memulai dan memelihara sebuah homestay. Anda akan menyelesaikan 5 kegiatan. 

Tujuan dari sesi ini adalah untuko:  

• Mengembangkan kesadaran atas kekompleksan usaha memulai sebuah 

homestay 

• Memahami biaya dasar terkait pendirian dan pemeliharaan homestay 

• Mulai memikirkan penentuan harga 

 

 

Kegiatan 4A: Memperkirakan Biaya 

 

 

 

 

Silahkan buka Panduan Praktik yang Baik / Good Practices Guide (GPG) pada sesi 

2. Pada halaman pertama di sesi ini, Anda dapat melihat 4 daftar. Sebelum kita 

mulai, berikan sedikit waktu untuk membaca seluruh Sesi 2 di GPG Anda. jika Anda 

belum memulai homestay Anda, sesi ini akan menjadi sangat penting untuk Anda. 

Setelah lokakarya hari ini, kami mendorong Anda untuk membaca seluruh sesi ini 

bersama dengan keluarga Anda guna membantu Anda untuk mulai berpikir 

mengenai jumlah biaya yang harus Anda keluarkan untuk memulai homestay Abda.  

 

Sebagian dari Anda mungkin memutuskan bahwa biaya yang akan dikeluarkan 

jauh lebih besar daripada yang siap Anda keluarkan, dan ini bukanlah waktu yang 

4 70 Menit 

 

Ikhtisar sesi 

 

Pada kegiatan ini, kita akan membahas apa yang Anda perlukan 

untuk homestay Anda, apa yang sudah Anda miliki dan berapa 

biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan item atau 

melakukan perbaikkan. Hal ini akan memberikan gambaran pada 

Anda mengenai besar biaya yang dibutuhkan untuk memulai atau 

mempersiapkan homestay Anda. 
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tepat untuk memulai sebuah homestay. Yang lain mungkin memutuskan bahwa 

Anda hampir memiliki seluruh hal yang diperlukan untuk memulai sebuah homestay, 

dan jumlahnya tidak terlalu memberatkan untuk Anda. Ini merupakan sebuah 

keputusan pribadi yang hanya dapat diambil oleh Anda dan keluarga Anda.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Perkirakan biaya untuk item pada Tabel 4A dengan menggunakan 4 definisi 

biaya berikut ini: 

• Nol (Rp0): hal ini berlaku jika Anda telah memiliki item dan kondisinya 

cukup baik untuk segera digunakan. 

• Perkirakan biaya perbaikkan: hal ini berlaku jika Anda memiliki item 

tersebut tetapi harus diperbaiki sebelum dapat digunakan. 

• Perkiraan biaya untuk membeli item baik yang masih baru atau bekas: hal 

ini berlaku jika Anda harus membeli. 

• Perkirakan biaya bahan baku dan pekerja untuk membuat item: hal ini 

berlaku jika Anda harus menyewa seseorang untuk membantu membuat, 

membangun, atau memasang item. 

2. Bagikan ide Anda mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli, 

memperbaiki, atau membuat item tersebut dengan kelompok Anda 

3. Ketika Anda telah selesai mengisi biaya, luangkan beberapa menit untuk 

mengidentifikasi hal yang suatu saat nanti akan Anda perlukan untuk 

homestay Anda. 

  

30 Menit 
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Tabel 4A: Memperkirakan Biaya 

Kamar Tamu Perkiraan 

Biaya 

Kamar Tamu Perkiraan 

Biaya 

Satu atau dua kamar tamu   Lampu di langit-langit atau 

dinding 

 

Ranjang dengan kasur  Lampu baca di sebelah 

ranjang 

 

Bantal  Lemari  

Selimut  Kaitan di dinding untuk jaket  

Seprai dan sarang bantal  Gorden jendela  

Kelambu  Keset di depan pintu  

Meja kecil  Keranjang sampah  

Bangku  Hiasan (benda seni, bunga)  

Colokan listrik  Kunci untuk pintu  

Kamar Mandi Perkiraan 

Biaya 

Kamar Mandi Perkiraan 

Biaya 

Toilet duduk  Meja  

Shower dengan air panas 

& dingin 

 Bangku dan/atau bangku 

panjang 

 

Wastafel  Taplak meja(s)  

Lampu di langit-langit atau 

dinding 

 Piring  

Handuk untuk tamu  Mangkuk  

Keset di depan shower  Cangkir   

Rak dinding dan kaitan  Gelas  

Cermin di atas wastafel  Garpu, pisau, sendok  

Colokan listrik di dinding  Sumpit  

Tisu toilet  Tempat garam dan lada  

Sabun  Dispenser air panas  
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Keranjang sampah  Teh, gula, krim  

Gorden jendela  Serbet (kain atau kertas)  

Kunci untuk pintu  Hiasan (benda seni, bunga)  

Tuliskan item lain yang 

mungkin Anda ingin miliki 

(suatu saat nanti) untuk 

homestay Anda: 

   

 
 

 

 

 

Kegiatan 4B: Memperkirakan Biaya menjadi Tuan 

Rumah 

 

 

 

 

1. Dalam kelompok Anda, putuskan biaya untuk setiap item pada Tabel 4B. 

2. Pikirkan mengenai berapa biaya item ini untuk satu tamu selama satu malam. 

Ini adalah biaya operasional Anda.  

  

Pada Kegiatan 4B, Anda akan mencermati biaya mengelola 

homestay. Yaitu, besar biaya yang perlu Anda tanggung untuk 

menampung satu tamu untuk satu malam.   

10 Menit 

Pada kegiatan ini Anda membahas beberapa biaya yang terkait 

dengan usaha untuk memulai atau mempersiapkan homestay 

Anda agar siap dikunjungi tamu. 
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Tabel 4B: Perkirakan Biaya Menjamu Satu Tamu untuk Satu Malam 

Biaya Tamu Tambahan (untuk satu tamu / untuk satu malam) Perkiraan Biaya 

Listrik tambahan (untuk lampu di kamar tamu, dll.)  

Gas tambahan (untuk memasak makanan untuk tamu, dll.)  

Air tambahan (untuk membersihkan, memasak, air mandi 

tamu, dll.) 

 

Makanan untuk makanan tamu (termasuk garam, lada, 

bumbu, dll.) 

 

Air botolan untuk tamu  

Minuman lain (teh, kopi, krim, dll.)  

Tisu toilet  

Sabun  

Sabun laundry  

Perlengkapan Pembersih (pembersih, sikat toilet, dll.)  

Lain-lain  

Lain-lain  

Total Biaya Tamu Tambahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini Anda mencermati biaya operasional yang akan 

Anda tanggung ketika Anda memiliki tamu yang bermalam.  
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Kegiatan 4C: Memperkirakan Biaya Pemeliharaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dalam kelompok, tentukan besar biaya untuk setiap item yang tercantum 

dalam Tabel 4C 

2. Pikirkan besar biaya item ini untuk satu tamu untuk satu malam. Ini adalah 

biaya operasional Anda.  

  

Tabel 4C: Perkirakan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikkan 

Biaya Pemeliharaan Operasional Tambahan Perkiraan Biaya 

Bola lampu  

Baterai  

Cat untuk bangunan  

Kayu untuk perbaikan  

Hardware (paku, skrup, dll.) untuk perbaikan  

Bahan baku untuk perbaikan atap  

Lain-lain  

Lain-lain  

Biaya Pemeliharaan Operasional Total  

10 Menit 

 

Kegiatan ini akan membantu Anda untuk mencermati dan 

memperkirakan biaya operasional yang dikeluarkan dalam mengelola 

homestay. 

Sekarang, pikirkan mengenai berbagai jenis biaya operasional 

berbeda. Contohnya, hal yang perlu diperbaiki atau dipelihara 

terus-menerus. Anda akan mencermati biaya-biaya tersebut pada 

kegiatan ini.  
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Kegiatan 4D: Menentukan Harga 

 

 

 

 

 

 

1. Bekerja dalam kelompok, simpan biaya yang Anda telah tetapkan dan 

berdiskusilah dalam hati saja. 

2. Perkirakan besar biaya untuk menjamu satu tamu untuk satu malam. Catat 

dalam Tabel 4D. 

3. Perkirakan berapa biaya yang dikenakan oleh homestays lain, guesthouses or 

hotel kecil. Bagikan informasi yang Anda miliki dengan yang lain. Catat 

dalam tabel.  

4. Perkirakan jumlah yang dapat Anda kenakan, berdasarkan besar biaya yang 

akan dikeluarkan, harga yang dikenakan orang lain dan apa yang Anda 

tawarkan pada tamu yang sudah termasuk dalam harga yang dikenakan, 

seperti makanan.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4D: Besar Harga yang akan Dikenakan 

Perkirakan hal berikut ini Jumlah 

Biaya menjamu satu tamu selama satu malam  

Harga yang dikenakan homestays, guesthouses, hotel kecil lainnya 

(untuk 1 malam) 

 

Harga yang dapat saya kenakan untuk 1 orang untuk 1 malam  

10 Menit 

 

Pada kegiatan ini Anda memperkirakan besar harga yang dapat Anda 

kenakan pada homestay Anda berdasarkan biaya yang dikeluarkan 

ketika menjamu tamu dan yang dikenakan akomodasi yang lainnya  

Setelah Anda mendapatkan kesempatan untuk memikirkan 

mengenai biaya memulai dan memelihara homestay, mari kita 

mulai memikirkan berapa banyak yang harus kita kenakan ke 

setiap tamu per malamnya. Pada Kegiatan 4D Anda akan 

menjajaki cara menetapkan harga untuk kamar Anda.  
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Kegiatan 4E: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

 

 

1. Setiap peserta menggunakan Tabel 2E: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat terhadap penentuan 

anggaran dan harga Anda. apakah ada perbaikkan yang ingin Anda buat 

berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, putuskan perubahan apa yang hendak Anda buat. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 

Tabel 4E: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

 

Pada kegiatan terakhir di sesi ini, Anda akan menentukan tindakkan 

kongkrit yang terkait dengan penentuan anggaran dan harga untuk 

homestay Anda. Ingatlah seluruh hal yang telah Anda bahas hingga 

saat ini terkait biaya dan harga, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pikiran Anda. 

10 Menit 

Pada sesi 4, Anda belajar mengenai biaya yang terkait dalam memulai 

dan menjalankan sebuah homestay serta mencermati besar harga 

yang dapat Anda kenakan pada homestay Anda. Anda dapat melihat 

pada Sesi 4 di GPG Anda untuk mendapatkan informasi tambahan.  
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Sesi 5: 

Penyelesaian 

Masalah Bersama 

dan 

Pengembangan 

Staf 
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Sesi 5: Penyelesaian Masalah 

Bersama dan Pengembangan Staf 

Anda 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini, Anda akan mencermati diskusi dan penyelesaian masalah. Hal ini 

akan membantu Anda untuk melibatkan staf Anda dalam menyelesaikan masalah 

di homestay Anda. Anda akan mencermati cara memperlakukan staf Anda guna 

membuat homestay Anda lebih baik. Staf yang senang, dan terlatih baik akan 

membuat pelanggan Anda senang. Anda akan menyelesaikan 5 kegiatan. Tujuan 

dari sesi ini adalah untuk:  

• Daftar prinsip disikusi yang efektif 

• Melakukan sesi diskusi 

• Memahami nilai yang melibatkan staf dalam menyelesaikan masalah yang 

terkait dengan pekerjaan 

• Menilai cara memperlakukan staf saat ini 

• Mengidentifikasi tindakkan khusus yang akan diambil untuk memperlakukan 

staf dengan baik dan memperkuat profesionnalisme 

 

 

Kegiatan 5A: Masalah 

 

 

Setiap bisnis memiliki masalah. Jadi, ketika Anda mengoperasikan homestay, sangat 

penting untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah. Pada Sesi 5 di GPG anda 

akan menemukan beberapa ide yang baik terkait diskusi dengan staf Anda untuk 

5 55 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 

 

Pada Kegiatan 5A Anda akan berdiskusi emngenai beberapa 

masalah yang dapat terjadi di homestay. Dapat berupa masalah 

reguler atau yang tidak biasa.  
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mendapatkan solusi dari masalah. Luangkan satu atau dua menit untuk membaca 

sesi ini. 

 

Sebagai manajer homestay Anda, penting bagi Anda untuk memahami manfaat 

melibatkan staf Anda dalam penyelesaian masalah. Satu cara yang baik untuk 

mengembangkan staf adalah untuk meminta masukkan Anda dalam 

menyelesaikan masalah terkait homestay Anda. Lagipula, mereka bekerja di 

homestay Anda, jadi, mereka memiliki banyak pengetahuan mengenai homestay 

Anda. mereka mungkin tahu lebih banyak mengenai aspek tertentu dari homestay 

Anda.   

 

 

 

 

1. Dalam kelompok Anda, buat sebuah daftar masalah yang dapat terjadi di 

homestay Anda.  

2. Coba untuk memikirkan beberapa masalah yang tidak biasa juga. 

3. Patuhi 3 aturan dalam berdiskusi: 

• Mendorong setiap orang untuk menyumbangkan ide. 

• Minta ide sebanyak mungkin, bahkan yang tidak biasa. 

• Buat setiap orang merasa aman dan nyaman untuk menyumbangkan ide. 

4. Catat daftar dalam Tabel 5A. Pada tahap ini, fokuskan pada masalah saja.  

  

Tabel 5A: Diskusi Masalah Homestay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

Pada kegiatan ini Anda berdiskusi emngenai masalah potensial 

homestay. Pada kegiatan berikut Anda akan semakin mencermati hal 

ini.  
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Kegiatan 5B: Menyelesaikan Masalah  

 

 

 

1. Bayangkan bahwa kelompok Anda bekerja di homestay yang sama 

2. Bahkan jika Anda tidak memiliki orang lain yang bekerja di homestay Anda, 

ingatlah Anda juga bisa bertanya pada tetangga dan teman Anda untuk 

mencari solusi. 

3. Pilih satu masalah untuk diselesaikan. 

4. Diskusikan ide untuk menyelesaikan masalah yang terpilih dan catat di sni. 

Berikan solusi sebanyak mungkin. 

5. Ingat untuk mematuhi 3 peraturan diskusi 

 

 

 

Tabel 5B: Penyelesaian Masalah 

Pilih satu masalah dari daftar Anda, dan tuliskan di sini: 

 

 

 

 

 

Tuliskan ide untuk menyelesaikan masalah di sini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Kegiatan 5B, anda akan mencermati daftar masalah dan 

memilih satu masalah untuk diselesaikan. Selanjutnya Anda akan 

belajar cara menyelesaikan masalah bersama-sama  

 

10 Menit 

 

Pada kegiatan ini, bersama-sama Anda dapat mengidentifikasi 

sejumlah solusi untuk satu masalah. Sekarang Anda dapat 

mengevaluasi solusi ini.   
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Kegiatan 5C: Mengevaluasi Solusi 

 

 

 

 

1. Pilih 3 pilihan dari daftar yang baru Anda buat. 

2. Bersama-sama, identiifkasi pro dan kontra dari solusi yang ada di daftar. 

3. Catat informasi ini pada Tabel 5C. 

4. Ketika Anda telah melakukan hal ini untuk ketiga pilihan, pilih solusi yang 

menurut Anda terbaik. 

 

Tabel 5C: Mengevaluasi Solusi 

 Pro Kontra 

Pilihan 1   

Pilihan 2  
 

 

Pilihan 3   

Tentukan pilihan terbaik dan tuliskan di sini: 

 

 

 

 

  

Pada kegiatan ini, Anda akan mengevaluasi solusi yang telah Anda 

temukan dari kegiatan sebelumnya.  

 

Pada kegiatan ini, Anda berfokus pada penentuan solusi 

berdasarkan hasil diskusi pada kegiatan sebelumnya. 

 

10 Menit 
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Kegiatan 5D: Kontribusi Staf 

 

 

Mempromosikan suasana yang positif adalah salah satu kunci untuk keberhasilan 

homestay Anda. pada Sesi 5 di GPG, terdapat daftar cek yang disebut Homestay 

yang Sukses adalah Homestay yang Ceria. Kami telah menyalin daftar cek di 

bawah. Silahkan memikirkan bagaimana Anda telah memperlakukan orang yang 

bekerja dengan Anda. tanyakan pada diri Anda sendiri jika ada hal yang dapat 

Anda lakukan untuk membuat homestay Anda menjadi tempat kerja yang lebih 

positif. 

 

 

1. Tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan di bawah berikut ini. 

2. Letakkan tanda “X” pada kolom “Ya” atau “Tidak”. 

3. Diskusikan dengan kelompok Anda mengenai apa yang dapat Anda lakukan 

untuk menciptakan tempat kerja yang positif sehingga setiap orang yang 

bekerja di homestay Anda (termasuk Anda sendiri) tetap positif dan senang. 

4. Patuhi 3 peraturan diskusi.  

5. Coba untuk menemukan ide sebanyak mungkin. 

  

Pada Kegiatan 5D Anda akan berfokus pada kontribusi staf terhadap 

homestay. Memiliki staf yang positif dan senang akan meningkatkan 

jumlah tamu merasa puass.  

 

15 Menit 
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Tabel 5D: Homestay yang Sukses adalah Homestay yang Ceria 

Evaluasi mandiri Ya Tida

k 

Apakah seluruh staf saya sungguh memahami apa yang saya 

harapkan dari mereka? 

   

Jika mereka tidak mengerti, apakah saya telah menjelaskan dengan 

ramah? 

   

Apakah saya memuji mereka setiap hari?    

Apakah saya marah jika mereka melakukan kesalahan?    

Apakah saya menggunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk 

belajar secara positif? 

   

Apakah saya memperlakukan setiap orang dengan adil?   

Apakah saya memperlakukan setiap orang dengan hormat?   

Apakah saya meminta ide dan saran dan sungguh 

mendengarkannya? 

  

Apakah saya memberikan cukup waktu untuk bersantai dan menikmati 

keberadaan satu sama lain? 

  

Apakah mereka memiliki alasan untuk merasa tidak senang?    

Jika demikian, adakah yang bisa saya lakukan?    

Apakah saya pernah berlaku kejam dan tidak adil pada mereka?   

Apakah saya pernah berteriak dan mengejek mereka?   

 

Buat daftar hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan staf Anda merasa 

positif dan senang saat bekerja di homestay Anda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda befokus pada apa yang dapat Anda 

lakukan untuk menjaga suasana tetap ceria dan positif di antara 

orang yang bekerja di homestay Anda guna meningkatkan layanan 

pelanggan. 
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Kegiatan 5E: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

 

 

 

 

1. Setiap peserta menggunakan Tabel 5E: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat dalam penyelesaian 

masalah Anda. Apakah ada perubahan yang hendak Anda buat 

berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan apa perubahan yang akan Anda wujudkan. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 

 

Tabel 5E: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

 

Pada kegiatan akhir di sesi ini, Anda akan menentukan beberapa 

tindakkan kongkrit yang terkait dengan penyelesaian masalah di 

homestay Anda dan pengembangan staf Anda. Ingatlah semua hal 

yang telah Anda bahas hingga saat ini terkait penyelesaian 

masalah, luangkan beberapa menit untuk mencatat pemikiran 

Anda. 

10 Menit 

Pada sesi ini, Anda belajar mengenai kekuatan penyelesaian 

masalah bersama dan pengembangan staf Anda. Lihat Sesi 5 di 

GPG Anda untuk mendapatkan informasi lebih lengkap 
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Sesi 6: 

Meningkatkan 

Layanan 
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Sesi 6: Meningkatkan Layanan 
 

 

 

 

  

 

 

 

Tujuan dari sesi ini adalah untuk menyadari pentingnya peningkatan yang 

berkelanjutan dan belajar cara menentukan apa yang membutuhkan 

perningkatan. Setelah sesi ini, Anda akan memahami nilai staf yang berinteraksi 

dengan tamu, menentukan apa yang disukai dan tidak disukai, dan cara 

menggunakan kartu komentar tamu. Anda akan menyelesaikan 2 kegiatan. Tujuan 

dari sesi ini adalah untuk: 

• Memahami pentingnya interansi antara anggota staf dengan tamu 

• Mampu menentukan apa yang disukai dan tidak disukai tamu 

• Belajar cara menggunakan kartu komentar tamu 

• Memahami bahwa daftar cek dan formulir di GPG dapat disesuaikan  

 

Terus memikirkan cara meningkatkan layanan akan membuat bisnis Anda lebih 

sukses. Pelanggan mengharapkan layanan yang baik, dan jika mereka merasa tidak 

mendapatkannya, mereka dapat memberikan komentar negatif mengenai 

homestay Anda melalui berbagai forum. 

 

Penting untuk selalu tahu apa yang disukai dan tidak disukai tamu Anda. Jika hanya 

sedikit tamu Anda yang tidak menyukai hal tertentu, kemungkinan ketidaksukaan ini 

berasal dari preferensi mereka yang berbeda dan bukan merupakan sebuah pola 

berkelanjutan dari hal yang tidak disukai tamu dari homestay Anda, penting bagi 

Anda untuk mengetahui hal ini supaya Anda dapat membuat perubahan. 

 

Bagaimana cara mencari tahu apa yang disukai dan tidak disukai tamu Anda? Jika 

staf Anda ramah, tamu Anda akan ingin berkomunikasi dengan mereka. Bahkan jika 

mereka tidak menggunakan Bahasa yang sama, tamu akan selalu mencari cara 

menunjukkan hal yang mereka sukai dan tidak sukai kepada staf Anda. 

Mendapatkan informasi tersebut dari staf Anda akan membantu Anda 

meningkatkan layanan karena ini akan memberi tahu Anda apa tepatnya yang 

mereka sukai dan tidak sukai.  

 

6 30 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 
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Silahkan buka GPG di Sesi 6. Ambil jeda singkat melalui sesi ini. Hal ini meliputi 

formulir komentar tamu. Hal ini hanya merupakan sebuah contoh dan Anda dapat 

membuat perubahan sehingga sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat 

menyesuaikan seluruh daftar cek dan formulir dalam GPG hingga sesuai untuk 

homestay Anda. Sesi 6 adalah salah satu sesi terpenting dalam GPG.  

Kegiatan 6A: Peningkatan Berkelanjutan 

 

 

 

 

1. Anda akan membuat dua daftar. 

2. Daftar pertama harus mencermati apa yang tidak disukai tamu dari 

homestay yang tidak dikelola dengan baik. 

3. Daftar kedua akna mencermati apa yang akan disukai tamu dari homestay 

yang dikelola dengna baik. 

4. Silahkan membuat daftar yang sekreatif mungkin. 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda akan belajar cara menggunakan daftar 

untuk peningkatan berkelanjutan di homestay Anda 

 

20 Menit 
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Tabel 6A: Diskusi Kelompok Kecil 

Daftar 1: buat sebuah dafat mengenai seluruh jenis hal yang mungkin tidak disukai 

tamu dari homestay yang dikelola dengan buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar 2: buat sebuah dafar mengenai seluruh jenis hal yang mungkin disukai oleh 

tamu dari homestay yang dikelola dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Kegiatan 6A kita mencermati apa yang disukai dan tidak disukai 

oleh tamu dari sebuah homestay 
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Kegiatan 6B: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

 

 

 

1. Setiap peserta menggunakan Tabel 6B: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat pada layanan Anda.  

service. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat berdasarkan apa 

yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika demikian, tentukan 

apa perubahan yang perlu Anda buat. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 

 

Tabel 6B: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

Pada kegiatan terakhir di sesi ini, Anda akan menentukan tindakkan 

terkait peningkatan layanan. Ingatlah semua hal yang telah Anda bahas 

hingga saat ini mengenai peningkatan layanan, luangkan beberapa 

menit untuk mencatat pemikiran Anda. 

 

10 Menit 

 

Pada sesi ini Anda telah belajar mengenai peningkatan layanan dna 

cara menggunakan daftar untuk memastikan layanan yang konsisten. 

Ingatlah Sesi 6 di GPG Anda memiliki informasi yang lebih lengkap. 
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Sesi 7: 

Keselamatan dan 

Kesehatan 
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Sesi 7: Keselamatan dan Kesehatan 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pada sesi ini Anda akan belajar mengenai cara menciptakan lingkungan kerja yang 

aman, cara mencegah kecelakaan dan hal yang dapat dilakukan saat terjadi 

kecelakaan. Sehingga, hal ini dapat memberikan rasa kepercayaan pada tamu 

dan staf Anda atas standar keselamatan dan kesehatan di homestay Anda. Anda 

akan menyelesaikan 2 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk: 

• Mempertahankan standar keselamatan dan kesehatan yang baik  

• Mengidentifikasi kegagalan sistemik yang menyebabkan kecelakaan 

• Mempromosikan kebersihan dasar, keselamatan dari kebakaran, dan pengendalian 

hama 

• Memberikan P3K dan memastikan staf mampu mengikuti teknik dasar untuk 

memberikan P3K 

• Menanggapi kebakaran dan melatih staf untuk memastikan keselamatan 

seluruh tamu selama keadaan darurat 

 

 

Kegiatan 7A: Standar Keselamatan dan Kesehatan 

 

 

Buka GPG Anda pada Sesi 7: Keselamatan dan Kesehatan. Ketika Anda 

menjalankan sebuah homestay, Anda bertanggung jawab atas keselamatan dan 

kesehatan tamu serta staf Anda. Mempertahankan standar keselamatan dan 

kesehatan yang baik di homestay Anda akan membantu menarik tamu, 

menumbuhkan bisnis, dan memberikan ketenangan pada pikiran Anda. Luangkan 

beberapa menit untuk membaca Sesi 7 pada GPG Anda. 

 

  

7 45 Menit 

 

Ikhtisar Sesi 

 

Pada kegiatan ini Anda akan mencermati keselamatan dan 

kesehatan di homestay Anda. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 

bagian 



Program Daya Saing Usaha Kecil ILO – ASEAN 49

 

 

 

 

 

1. Kegiatan ini dibagi ke dalam tiga bagian. Anda akan: 

• Membahas masalah keselamatan dan kesehatan yang dapat terjadi di 

homestay (bagian 1a) 

• Pilih 2 masalah dan diskusikan cara untuk mencegahnya (bagian 1b)  

• Tinjau dan bahas Alat OSH 1 di GPG (bagian 2) 

2. Anda akan melakukan 3 diskusi kelompok terkait topik ini.  

3. Bagian 1a: diskusikan masalah keselamatan dan kesehatan yang dapat 

terjadi di homestay. Patuhi 3 aturan diskusi yang efektif. [10 menit] 

4. Bagian 1b: pilih 2 masalah dan diskusikan cara menyelesaikan masalah 

tersebut. Jika Anda membutuhkan dari kelompok Anda dalam membuat 

pilihan, jangan ragu untuk meminta bantuan. Tuliskan ide Anda di tempat 

yang tersedia di bawah pada Tabel 7A Bagian 2. [10 menit] 

5. Bagian 2: Tinjau Sesi 7: Keselamatan dan Kesehatan di GPG Anda. Bahas 

berbagai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terkait 

keselamatan dan kesehatan kerja (OSH) yang Anda temukan di sesi ini. Jika 

Ada yang hendak Anda tambahkan ke dalam daftar, jangan ragu untuk 

menambahkan. Jika menurut Anda ada yang perlu diubah, kemukanan 

dalam diskusi dan buat perubahan di GPG sesuai dengan kehendak Anda. 

(15 menit) 

 

 

Tabel 7A: Bagian 1a: Daftar Masalah Keselamatan dan Kesehatan 

Tuliskan daftar Anda di sini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Menit 
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Kegiatan 7B: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

 

Tabel 7A: Bagian 1b: Ide mengenai Cara Mencegah Masalah. 

Tulis ide Anda di sini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini Anda menggunakan diskusi dan penyelesaian 

masalah untuk membantu Anda mendapatkan solusi dari 

tantangan keselamatan dan kesehatan di homestays.  

Pada kegiatan akhir di sesi ini, Anda akan menentukan beberapa 

tindakkan kongkrit terkait keselamatan dan kesehatan. Ingatlah 

seluruh hal yang telah Anda bahas hingga saat ini terkait 

keselamatan dan kesehatan, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pemikiran Anda 

10 Menit 
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1. Setiap peserta menggunakan Tabel 7B: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat terhadap standar 

keselamatan dan kesehatan Anda. Apakah ada peningkatan yang hendak 

Anda buat berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan 

sebelumnya? Jika demikian, tentukan perubahan apa yang akan Anda buat. 

2. Catat cara Anda membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 

 

Tabel 7B: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

  

Pada sesi, Anda telah belajar mengenai keselamatan dan kesehatan 

dan mencermati beberapa alat yang dapat membantu Anda 

meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan Anda. Anda 

dapat mengacu pada sesi 7 dari GPG Anda jika Anda menginginkan 

informasi tambahan. 
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Sesi 8: 

Rencana 

Tindakkan Prioritas 
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Sesi 8: Rencana Tindakkan Prioritas 
 

 

 

 

 

Dengan beban kerja dari pengoperasian usaha kecil, terkadang tidak mudah untuk 

menerapkan perubahan yang diharapkan. Pada sesi ini, Anda akan mencermati 

pekerjaan yang telah Anda selesaikan selama pelatihan dan membuat rencana 

tindakkan sederhana untuk meningkatkan bisnis Anda. Anda akan menyelesaikan 

satu kegiatan 

 

 

Kegiatan 8A: Tindakkan Prioritas 

 

 

 

1. Anda berdiskusi dalam kelompok. Setiap orang menyatakan temuannya dari 

setiap kegiatan. Anda mulai dari kegiatan pertama.  

2. Untuk langkah selanjutnya Anda menggunakan Tabel 8A: Rencana tindakkan 

prioritas. Secara individual Anda melihat rencana tindakkan yang telah Anda 

selesaikan untuk setiap sesi dan memilih yang mana yang akan Anda 

lansanakan terlebih dahulu dan kapan, dalam waktu satu minggu, satu 

bulan, dua bulan? Tuliskan setidaknya 3 tindakkan [15 menit] 

3. Setiap peserta menyampaikan Rencana Tindakkan Prioritas masing-masing 

dalam kelompok dan berbagi ide terkait prioritas tindakkan yang sebaiknya 

diubah atau tidak perlu diubah karena telah cukup baik. Setiap peserta 

memiliki waktu 5 menit. [25 menit] 

4. Dalam kelompok, Anda dapat menggunakan waktu tambahan untuk 

memutuskan apakah Anda akan berkumpul kembali, setelah pelatihan, untuk 

berlatih beberapa kegiatan, seperti penentuan biaya. Anda dapat 

40 Menit 

 

Ikhtisar sesi: 

 

Anda akan bekerja selangkah demi selangkah, sesi demi sesi, untuk 

memprioritaskan tindakkan yang telah Anda tuliskan di sesi 

sebelumnya. 

40 Menit 
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merencanakan pertemuan secara teratur dan membahas keadaan Anda 

setelah menerapkan perubahan  

 

 

 

Tabel 8A: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan prioritas 

saya 

Bagaimana saya 

akan membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Ini adalah akhir pelatihan. Anda sekarang dapat melengkapi evaluasi. Dalam 

beberapa bulan akan ada tindak lanjut. 

 

Memprioritaskan tindakkan, kegiatan yang Anda selesaikan di akhir 

pelatihan adalah langkah yang sangat penting. Langkah ini 

mendorong Anda untuk menentukan cara menerapkan apa yang 

telah Anda pelajari di pelatihan ini ke dalam pekerjaan dan tempat 

tinggal Anda. Anda dapat menggunakan hal ini bersamaan 

dengan Panduan Pelatihan dan GPG untuk melakukan revisi dan 

memotivasi diri Anda sendiri untuk mengambil tindakkan.  
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Sesi Pilihan: 

Membentuk 

Homestay 

Pariwisata 

Berbasis 

Masyarakat 
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Sesi pilihan: membentuk homestay 

pariwisata berbasis masyarakat 

(CBT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini, Anda akan mempelajari pro dan kontra pendirian program homestay 

CBT. Anda akan mempertimbangkan manfaat dari asosiasi atau kerjasama, dan 

belajar cara mengurangi upaya manajemen dan meghapuskan persaingan yang 

tidak sehat. Anda akan menyelesaikan 4 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk: 

• Mempertimbangkan manfaat membuat asoisasi atau kerjasama antar 

pemilik homestay, yang bermanfaat untuk mengurangi biaya (misal., 

membeli makanan dalam jumlah besar atau membayar layanan internet 

bersama-sama); 

• Belajar cara mengurangi upaya manajemen (misal,, menunjuk satu orang 

utama untuk melakukan pemasaran untuk seluruh rumah tanga dalam 

homestay CBT, menunjuk satu orang untuk menangani pembayaran, 

menunjuk satu orang untuk menempatkan wisatawan); 

• Menghapuskan persaingan tidak sehat antar pemilik homestay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 90 Menit 

 

Ikhtisar sesi 
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Kegiatan A: Dampak Pariwisatan terhadap 

Masyarakat 

 

 

 
 

 

 

 

 

[5 Menit] Ida adalah perempuan Indonesia berusia 37 tahun, yang hidup dengan 

suami dan tiga anaknya di desa di dekat kuil yang indah yang menarik banyak 

pengunjung. Ida ingat bahwa ketika ia masih muda, penduduk sering memberikan 

bantuan satu dengan yang lain, dan daerahnya merupakan tempat yang 

menyenangkan untuk bertumbuh. Sekarang, ia merasa sedih melihat perubahan 

yang telah terjadi di desanya.  

 

Sepuluh tahun yang lalu, delapan keluarga desa memutuskan untuk membuka 

rumah mereka bagi para wisatawan guna menciptakan apa yang mereka sebut 

“homestays.” Itu adalah cara mereka untuk menghaslkan pendapatan dari para 

wisatawan yang datang untuk mengunjungi kuil. Para keluarga ini semuanya saling 

bersaudara, dan mereka memutuskan untuk membuat sebuah asosiasi yang 

mencakup kedelapan rumah tangga. Mereka mampu mendapatkan donor yang 

bersedia memberikan bantuan dana untuk memperbaiki rumah mereka. Mereka 

membangun kamar mandi modern dan membeli perabotan kamar tidur, cat, 

bahan baku atap, dll dengan bantuan yang mereka peroleh tersebut.  

 

Kedelapan keluarga tersebut bekerja dengan sangat giat dan menciptakan 

Homestay CBT (Pariwisata Berbasis Masyarakat) yang sukses. Sekarang beberapa 

dari anak mereka pergi kuliah ke universitas di kota, dan keluarga mereka membeli 

lebih banyak lagi barang yang tidak dapat dibeli oleh penduduk desa yang lain. 

 

Dua tahun yang lalu, keluarga yang lain berusaha untuk bergabung dengan 

Homestay CBT, tetapi kedelapan anggota awal menolak. Seringkali, setiap rumah 

dalam asosiasi CBT tersebut penuh dengan wisatawan, dan para turis yang ingin 

tinggal di desa terpaksa untuk mencari tempat menginap yang lain. Tetapi, tetap 

saja CBT menolak unutk menerima anggota yang baru. 

 

Pada Kegiatan, Anda akan membaca beberapa kisah yang 

menggambarkan berbagai bentuk pariwisata yang berbeda di 

tengah masyarakat dan dampaknya terhadap masyarakat. 

Kisah Desa Ida 
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Salah satu tetua desa berusaha membujuk kedelapan keluarga untuk berbagi rezeki 

dengan tetangga mereka, tetapi mereka menolak. Sekarang, tercipta suasana 

yang tidak menyenangkan di desa. Keluarga yang sebelumnya berteman tidak lagi 

saling berbicara satu dengan yang lain. Anak-anak dari satu keluarga dilarang 

bermain dengan anak-anak dari keluarga yang lain. Rasa kebersamaan dalam satu 

komunitas yang dulu dimiliki desa tersebut telah pudar.  

 

Semakin banyak wisatawan yang datang ke desa menyadari mengenai situasi yang 

tidak menyenangkan di desa tersebut. Beberapa menulis hal ini di internet. 

Sekarang para turis mulai mencari tempat lain untuk menginap di tempat lain 

karena mereka telah mendengar keadaan yang kurang menyenangkan tentang 

desa tersebut, dan mereka menilai desa tersebut tidak lagi menjadi tempat yang 

menyenangkan untuk menginap. Mereka berkata: Siapa yang ingin menginap di 

desa yang penduduknya tidak akur dan tidak bersedia saling menolong? Kami akan 

mencari tempat lain untuk menginap.” 

 

Ida merasa sedih para wisatawan mulai berpindah ke tempat lain, dan ia berharap 

desanya dapat kembali menjadi tempat yang rukun seperti halnya ketika ia masih 

muda.  

 

Kisah Desa Suri 

 

Suri sangat senang. Hari ini, desanya akan merayakan hari jadi ke-5 homestay CBT 

mereka. Lima tahun yang lalu, 8 keluarga dari desa tersebut memulai program 

homestay CBT, saat ini terdapat 14 keluarga yang telah bergabung. Keluarga Suri 

tidak tergabung dalam program homestay CBT—Suri dan suaminya terlalu pemalu 

untuk membuka rumah mereka bagi orang asing—tetapi mereka telah 

mendapatkan banyak manfaat dari program tersebut. 

 

Suri dipekerjakan oleh para keluarga untuk berbelanja pasokan di kota. Setiap 

minggu ia dan kedua temannya pergi untuk membeli makanan dan pasokan 

lainnya yang diperlukan (sabun, tisu toilet, cat, paku, dll.). Karena Ia membeli 

pasokan untuk 14 keluarga, ia dapat membeli kebutuhan tersebut dalam jumlah 

yang besar, yang mana berhasil memberikan penghematan bagi anggota CBT. Ini 

merupakan cara yang baik bagi Suri dan kedua temannya untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. Suami Suri bekerja sebagai pemandu memancing untuk 

program homestay CBT. Suaminya gemar memancing, dan mengetahui tempat 

terbaik untuk menangkap ikan sepanjang tahun. Ia sangat menikmati 

pekerjaannya. Bahkan kedua anak remaja Suri mendapatkan penghasilan dari 

program homestay CBT dengan membantu di kebun komunitas CBT. 

 

Hari ini, Suri membawa sepiring besar nasi goreng ke pusat komunitas (dibangun 

untuk desa oleh program homestay CBT). Seluruh penduduk desa berkumpul di 

sana, dan mereka semua tertawa dan tersenyum. Suri merasa sangat bahagia 
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hidup di sana! Ia melihat beberapa orang asing di pusat komunitas, dan ia 

tersenyum kepada semuanya dengan hangat. Mereka sepertinya tampak begitu 

menikmati suasana, dan Suri merasa senang karenanya. Ia merasa bangga bahwa 

desanya dapat berbagi hal yang istimewa dengan berbagai orang dari seluruh 

dunia.  

 

Kemudian Suri duduk di sebelah Paman Praba, salah satu tetua di komunitas yang 

membantu program homestay CBT 5 tahun yang lalu. Ia mengucapkan terima kasih 

padanya atas apa yang telah diberikan oleh program homestay CBT pada dirinya 

dan desanya dan bertanya mengapa ia begitu murah hati. Paman Praba berpikir 

sejenak sebelum menjawab, kemudian ia berkata, “Ketika kami mulai, beberapa 

keluarga tidak ingin berbagi keuntungan, tetapi beberapa dari kami berkata 

bahwa kita harus memikirkan seluruh masyarakat jika ingin menjaga desa kita tetap 

bahagia. Pada akhirnya, kami membuat kontrak, bahwa seluruh anggota keluarga 

CBT harus menandatangani kontrak Kontrak tersebut menyatakan bahwa kami 

harus berbagi persentase dari keuntungan kami (melalui gaji atau donasi) dengan 

seluruh anggota masyarakat yang lain—faktanya, donasi kami diberikan untuk 

membiayai atap sekolah yang baru. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan 

hasilnya membuat desa kita lebih kuat.” Ia melanjutkan, “Selain itu, kami 

menyatakan di kontrak bahwa setiap 6 bulan kami harus bertemu untuk berdiskusi 

apakah kita punya cukup pengunjung untuk anggota CBT tambahan. Kita telah 

bertumbuh secara perlahan namun konstan selama 5 tahun terakhir, dan sekarang 

telah ada 14 keluarga yang menjadi anggota dan menjadi tuan rumah untuk para 

pengunjung.” 

 

Paman Praba memandang berkeliling ruangan dan melihat seluruh wajah yang 

bahagia dan kembali tersenyum. “Saya senang kami memulai CBT yang memikirkan 

keseluruhan masyarakat. Saya tahu ketika saya telah tiada, desa ini akan tetap 

bersatu dan kuat, dan hal ini membuat saya sangat senang.” 

 

Kemudian Paman Praba berkata, “Permisi Suri. Saya melihat Ari dan Lia di sebelah 

sana yang masih berusia muda. Ari sangat pandai mengelola penjualan dan 

pemasaran CBT kita, dan Lia menangani pembukuan dan penganggaran seorang 

diri. Dia bahkan menerima pembayaran dari seluruh tamu. Kedua orang ini adalah 

aset yang sesungguhnya bagi komunitas kita, dan saya ingin berterima kasih pada 

mereka.” 

 

Suri tersenyum dan berkata, “Tolong sampaikan terima kasih saya pada mereka 

juga Paman Praba!” Dan kemudian Ia bergabung untuk mengikuti salah satu tarian 

tradisional yang sedang dipertunjukkan oleh para perempuan. 
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Kegiatan B: Manfaat CBT 

 

 

 

 
 

1. Diskusikan keunggulan program CBT dibandingkan dengan memiliki 

beberapa homestay perorangan yang tidak saling terhubung di sebuah 

desa atau kota. 

2. Catat hasil diskusi Anda di Tabel B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In this activity you heard the stories of two communities and their 

different experiences of CBT homestay programmes. 

Pada Kegiatan B Anda akan mencermati manfaat dan kerugian 

pariwisata berbasis masyarakat. 

30 Menit 
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Tabel B: Manfaat pembentukkan Program Homestay CBT 

 

 

 

Pada kegiatan ini Anda menuliskan beberapa manfaat 

pembentukkan program homestay CBT 
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Kegiatan C: Memastikan Dampak yang Positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bekerja dalam kelompok untuk membahas apa yang diperlukan sehingga 

homestay CBT memiliki dampak positif terhadap masyarakat.  

2. Ingatlah kisah Desa Ida dan Desa Suri 

3. Diskusikan hal yang perlu dipertimbangkan guna memastikan program 

homestay CBT memiliki dampak positif terhadap desa atau kota tempat 

mereka dibentuk.  

 

 

  

Tabel C: Pembentukkan program homestay CBT yang positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini Anda akan mencermati cara memastikan program 

homestay CBT memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat.  

30 Menit 

 

Kegiatan ini menekankan hal yang dapat dilakukan guna memastikan 

CBT mempengaruhi masyarakat secara positif 
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Kegiatan D: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

 

 

1. Setiap kali Anda menggunakan Tabel D: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menulis 1-3 perubahan yang hendak Anda buat untuk memastikan CBT 

memiliki dampak positif. Apakah ada peningkatan yang hendak Anda buat 

berdasarkan hal yang telah Anda pelajari pada kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan perubahan apa yang perlu Anda buat. 

2. Catat bagaimana Anda kaan membuat perubahan tersebut. 

3. Catat kapan Anda akan membuat perubahan. 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang bertanggung jawab atas perubahan ini. 

 

Tabel D: Rencana Tindakkan Pribadi 

Perubahan Saya Bagaimana saya 

membuat 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang  

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

 

 

  

Pada kegiatan terakhir di sesi ini, Anda akan memutuskan 

tindakkan kongkrit terkait CBT. Ingatlah seluruh hal yang telah Anda 

bahas sejauh ini, luangkan beberapa menit untuk mencatat 

pemikiran Anda.   

 

10 Menit 

Pada sesi ini, Anda belajar mengenai CBT dan mencermati faktor-

faktor yang dapat memastikan CBT berpengaruh positif terhadap 

masyarakat. Lihat Sesi 8 di GPG Anda untuk mendapatkan informasi 

yang lebih lengkap atau untuk meninjau CBT secara mendalam. 
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Lampiran 1: 

Flipcharts 
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Lampiran 1: Flipcharts 
 

Pada flipcharts tuliskan hal berikut ini:  

 

 

Flipcharts untuk Kegiatan 2B 

 

 

 

 

• Staf = Seluruh orang yang bekerja di homestay Anda, termasuk anggota 

keluarga Anda, teman, pekerja sewaan, atau staf outsource yang 

dipekerjakan bersama homestays yang lain. 

• Sistem = Seperangkap prosedur terinci yang dibuat untuk: 

− Melakukan kegiatan khusus 

− Melakukan sebuah tugas  

− Menyelesaikan masalah dengan efisien dan dengan kualitas yang konsisten 

 
 
 

 
 

 

 

Sebuah sistem yang baik sering kali dimulai dengan sebuah DAFTAR CEK yang: 

• Jelas 

• Mudah diikuti 

• Tertulis 

 

 

 

 
 

Flipchart 1: Staf dan Sistem 

Flipchart 2: Sistem dan Daftar Cek 


