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Desa Wisata Kandri merupakan salah satu dari tiga desa wisata yang ada di Kota Semarang dan
diresmikan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/ 407 pada 21 Desember 2012
berbasis keindahan alam dan budaya dengan keunggulan potensi-potensi lokal yang dimiliki. Desa
wisata dibangun dengan konsep memperkenal kebudayaan dan gaya hidup masyarakat lokal kepada
wisata. Guna mencapai tujuan ini, Desa Wisata Kandri mengembangkan program homestay sebagai
akomodasi utama dan jalan untuk mengenalkan wisatawan lebih dekat dengan lokasi wisata ini.
Demi suksesnya pengembangan program homestay, Desa Wisata Kandri harus memiliki 3 (tiga)
komponen utama yaitu Kelembagaan, Pelaku, dan Produk. Hingga penelitian ini dilakukan,
terdapat 35 unit homestay yang tersebar di tiga Dusun. Namun, sejauh ini program homestay hanya
diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengadakan kegiatan tertentu di lokasi tersebut.
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti tentang bagaimana pengembangan program
homestay di Desa Wisata Kandri? Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk
menganalisis pengembangan program homestay sebagai usaha pengembangan Desa Wisata Kandri
dilihat dari tiga komponen utama, yaitu kelembagaan, pelaku, dan produk. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara
mendalam yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Data yang dikumpulkan kemudian diolah
dengan melakukan reduksi data, pengkodean data, dan pengelompokan data ke dalam tema-tema
sesuai sasaran yang ingin dicapai. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa Desa
Wisata Kandri telah memiliki kelembagaan desa yang mengatur kegiatan wisata yaitu Pokdarwis
Pandanaran dan Sukomakmur. Pokdarwis ini membawahi pelaku program homestay baik itu
pemilik rumah maupun pelaku kegiatan wisata. Kelembagaan desa dan pelaku program homestay
ini memiliki produk yang ditawarkan berupa rumah yang ditawarkan sebagai penginapan bagi
wisatawan dan kegiatan wisata yang menjadi atraksi bagi wisatawan untuk berkunjung dan
bermalam di lokasi wisata ini. Dari hasil analisis, peneliti merumuskan rekomendasi bagi ketiga
komponen pengembangan program homestay untuk pengembangan Desa Wisata Kandri.
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