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arangtritis coastal area has been the main icon of Bantul Regency's 

tourism destination for both domestic and foreign tourists for the P last decade. The number of tourists, however, declined significantly 

since 2004 due to the mash and unhealthy condition of the area. Facing the 

problems, Bantul Local Government eager to conduct the program of area 

rehabilitation based on 127/2004 Regent's Decree about Technical Plan of 

Parangtritis Tourism Resort Development. The objectives of the program are; 

increasing the quality of physical-environment; endorsing environmental 

conservation as well as resources in the area; promoting investment climate as well 

as empowering the society; and developing tourism potential of the area. The thesis 

research aims to explore the effectiveness extent of the program.

The research conducted in a qualitative method using deductive approach, by 

means of interview, observation, questionnaire and documentation for gathering 

data. The objects of the research are tourism stakeholders specifically government 

agency, private sectors and society. Meanwhile descriptive-qualitative technique is 

applied to analyze the data collected.

The research results show that by using Gibson's (1993) three effectiveness 

indicators which are production, efficiency and satisfaction, the program of area 

rehabilitation has been effective since it reaches total score of 71,43. Partially, the 

program is effective in endorsing environmental conservation, resources 

preservation and developing tourism potential of the area as well as pursuing the 

quality of physical-environment, on the contrary, it is ineffective in promoting 

investment climate and empowering the society issues. The researcher 

recommends the need of promoting investment as well as empowering the society.
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Efektivitas  Program Penataan Kawasan Pariwisata 

bersifat multi-dimensional. Dalam  pers-

pektif ekonomi, kedudukan kawasan 

pariwisata ini sangat penting karena 

memberikan kontribusi signifikan bagi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupa-

ten Bantul melalui retribusi wisata dari 

kunjungan wisatawan yang selalu 

meningkat.

Namun dalam kurun waktu tiga 

tahun terakhir (2004-2006),  jumlah 

A.  PENDAHULUAN

Kawasan pariwisata Pantai Parang-

tritis adalah icon utama obyek pariwisata 

di  Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Daya tarik salah satu pantai 

di kawasan laut selatan yang telah lama 

memikat baik wisatawan asing maupun 

domestik untuk mengunjunginya ini, 

terletak pada peran dan posisinya yang 



Parangtritis; (2) Mendorong pelestarian 

dan konservasi lingkungan terhadap 

sumberdaya yang ada di kawasan obyek 

wisata Parangtritis; (3) Meningkatkan 

iklim investasi dan pemberdayaan ma-

syarakat; (4) Mengembangkan potensi 

kepariwisataan kawasan obyek wisata 

Parangtritis sehingga mampu tumbuh 

dan berkembang sebagai tujuan wisata 

yang mempunyai daya tarik khusus dan 

memiliki peran serta yang strategis bagi 

pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini hendak mengetahui 

tingkat efektivitas program penataan 

kawasan pariwisata pantai Parangtritis 

sampai dengan Juni 2008, mengingat 

program ini memiliki posisi strategis 

karena merupakan pilot project pena-

taan kawasan pantai selatan di Kabu-

paten Bantul. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah (1) Untuk mengkaji dan meng-

analisis tingkat efektivitas program 

penataan kawasan pariwisata Pantai 

Parangtritis Kabupaten Bantul; dan (2) 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat efektivitas pelak-

sanaannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1.   Konsep Pengembangan 

Kawasan Pariwisata

Konsep penataan kawasan sering 

disamakan dengan konsep pengem-

bangan kawasan. Hal ini logis karena pe-

ngembangan kawasan mengandung 

makna yang lebih luas dari sekedar pe-

nataan wilayah. Pengembangan kawa-

san adalah upaya pemerintah untuk 

mengembangkan suatu wilayah tertentu 

pengunjung Pantai Parangtritis menurun  

signifikan. Kecenderungan penurunan 

kunjungan wisatawan terjadi sejak 2004 

pasca gelombang tsunami melanda Aceh 

dan  diperparah dengan dampak Gempa 

Bumi 27 Mei 2006 serta pengaruh 

bencana gelombang tsunami yang 

melanda Pangandaran bulan Juli 2006.

Di samping faktor bencana di atas, 

salah satu faktor utama penyebab me-

nurunnya jumlah pengunjung di kawa-

san obyek wisata Parangtritis adalah 

kondisi fisik lingkungan pantai yang 

kumuh sebagian kawasan menjadi lahan 

praktek prostitusi. Dalam kaitannya de-

ngan hal itu, Bupati Bantul Drs. HM 

Idham Samawi, menyatakan bahwa, di 

kawasan Pantai Selatan itu, kandungan 

bacterie E-colii sudah di ambang batas 

karena kesehatan lingkungan yang tidak 

mendapat perhatian. Selain itu, menurut 

Bupati, dari catatan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bantul, di Pantai Selatan ada 

12 pelacur yang positif AIDS (Harian 

Kedaulatan Rakyat, 17 September 

2007). 

Berangkat dari permasalahan ter-

sebut, Pemerintah Kabupaten Bantul 

menjalankan program Penataan Kawa-

san Pariwisata Parangtritis yang sudah 

dirancang sejak tahun 2004 berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 ten-

tang Tentang Rencana Induk Pengem-

bangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Ka-

bupaten Bantul, namun upaya penataan 

tersebut sempat tertunda karena bebe-

rapa kendala teknis dan non teknis. Ada-

pun tujuan program ini sebagaimana di-

jabarkan dalam Keputusan Bupati Bantul 

No, 127 Tahun 2004 tentang Rencana 

Teknik Obyek Wisata Parangtritis adalah 

untuk: (1) Meningkatkan kualitas fisik 

dan lingkungan kawasan obyek wisata 
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3. Konsep Efektivitas 

Sedangkan konsep efektivitas dapat 

diartikan sebagai pengukuran yang 

berkaitan dengan pencapaian tujuan 

(Barnard, 1982:117, Anoraga, 2000: 

178 dan Kisdarto,2002:139). De-

ngan demikian efektivitas program pe-

nataan kawasan dapat diartikan sebagai 

tingkat pencapaian sasaran program 

sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Guna mengukur tingkat efektivitas 

program dalam kurun waktu jangka 

pendek digunakan teori Gibson et.al 

(1984) yang menyatakan terdapat tiga 

tolok ukur efektivitas yaitu produktivi-

tas, efisiensi serta kepuasan stake-

holders. Selanjutnya pengukuran capai-

an efektivitas program juga dikaitkan 

dengan tujuan formal program penataan 

sebagaimana tercantum pada SK Bupati 

Bantul 127/2004  yang memuat 4 tujuan 

formal penataan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam studi ini ada-

lah kualitatif dengan menggunakan pen-

dekatan deduktif. Sedangkan teknik pe-

ngumpulan datanya adalah kuesioner, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan sasaran penelitian ini adalah 

stakeholders yang terdiri atas Peme-

rintah, Swasta dan masyarakat. Semen-

tara teknik analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif.

Selanjutnya untuk mengukur ke-

puasan stakeholders digunakan analisis 

indeks. Sedangkan untuk melakukan 

judgement tingkat efektvitas program 

secara keseluruhan maka dilakukan 

benchmarking terhadap keempat tujuan 

dengan tujuan memajukan kawasan 

tersebut (Rustiadi, 2001). 

Sementara itu apabila dikaitkan de-

ngan konsep kawasan pariwisata maka 

yang dimaksud dengan penataan kawa-

san pariwisata adalah upaya pengem-

bangan wilayah khusus yang ditujukan 

untuk aktivitas pariwisata (Undang-

undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepa-

riwisataan).

2. Konsep Implementasi Program

Howleyt dan Ramesh (1995: 

153) mendefinisikan implementasi 

program sebagai “the process whereby 

programs or policies are carried out; it 

donates the translation of plans into 

practice” (implementasi program adalah 

proses pelaksanaan program-program 

atau kebijakan, yang merupakan upaya 

penerjemahan dari rencana ke dalam 

praktek). 

Ada banyak faktor-faktor yang ber-

pengaruh terhadap implementasi pro-

gram. Namun setelah dilakukan pene-

lusuran teoretik melalui kajian terhadap 

delapan teori implementasi kebijakan 

diperoleh empat faktor teoretik utama 

yaitu sumberdaya, lingkungan, sikap 

pelaksana serta komunikasi dan koor-

dinasi (van Metter dan van Horn 

(1975), Grindle (1980), Edward III 

(1980), Mazmanian dan Paul A. 

Sabatier (1980), Cheema dan 

Rondinelli (1983:28), Hogwood dan 

Lewis Gunn (1984), Jones (1996) 

dan Thompson (1999).
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1. Indikator Produktivitas

Capaian produktivitas program pe-

nataan ditentukan melalui perbandingan 

antara kondisi sebelum penataan de-

ngan sesudah penataan. Data seleng-

kapnya dapat dilihat pada tabel 2 

2. Indikator Efisiensi

Indikator efektivitas program yang 

kedua adalah ukuran efisiensi pelaksa-

naan program. Guna mengukur tingkat 

efisiensi pelaksanaan program maka 

digunakan dua tolok ukur, yaitu: (1) 

Penggunaan alokasi anggaran/dana, dan 

formal program. Benchmarking didasar-

kan pada preferensi/prioritas stake-

holders terhadap keempat tujuan formal 

program tersebut.Adapun hasil bench-

marking dapat dilihat pada tabel 1 

berikut:

D. PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan mengacu 

pada indikator efektivitas yang dikemu-

kakan Gibson et.al (1983)  yang terdiri 

atas indikator produktivitas, efisiensi 

dan kepuasan stakeholders.
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Tabel 1 
Benchmarking Tujuan Penataan Melalui Pembobotan Item 

Berdasarkan Tingkat Preferensi Stakeholders

1.   Peningkatan 
      Kualitas Fisik 
      Lingkungan

2.   Konservasi 
      Lingkungan dan 
      Sumberdaya

3.   Peningkatan 
      iklim investasi 
      & pemberdayaan 
      masyarakat

4.   Pengembangan 
      potensi kepari-
      wisataan OW 
      Parangtritis

TUJUAN

PROGRAM

3

1

2

4

Pro 
DIY

4

3

2

1

Kab 
Btl

1

2

4

3

Ds
Prts

2

1

3

4

Pelaku 
Wst

2

1

4

3

Peda-
gang

4

2

1

3

Wisata-
wan

1

2

4

3

Pen-
duduk

17

12

20

21

Jumlah  
Total

24,29%

17,14%

28,57%

30,00%

Bobot
(*)

Total

PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT

70 100%

(*) Bobot ditentukan secara proporsional  berdasar jumlah  total



Tabel 2
Matriks Faktor-faktor Determinan Efektivitas Pencapaian Tujuan 

Program Penataan Kawasan Pantai Parangtritis 
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TUJUAN 
PROGRAM

1. Meningkatkan 
    kualitas fisik dan
    lingkungan 
    kawasan 
    obyek wisata 
    Parangtritis.

2. Mendorong
    pelestarian dan 
    konservasi lingku-
    ngan dan sumber-
    daya yang ada di 
    obyek wisata 
    Parangtritis.

Reduksi 
bangunan liar

Reduksi potensi 
pencemaran 
bakteri E colii

Reduksi 
sampah padat

Ketersediaan 
sumber air 
bersih

Aspek visual  
keruangan 

Terlestarikannya 
zona konservasi 
(zona rekreasi 
publik & budaya)

Terlestarikannya 
zona preservasi 
(pantai & gumuk 
pasir)

TOLOK UKUR

CAPAIAN/OUTPUT PROGRAM

SEBELUM 
PENATAAN

SETELAH 
PENATAAN

IMMEDIATE 
OUTCOMES

HASIL

Terdapat 326 
bangunan liar 

Sistem peresap-
an limbah indivi-
dual & mengabai-
kan syarat 
kesehatan
Terdapat 480 
jamban

Pengelolaan 
sampah dengan 
membuang ke 
TPA & membakar 
di tempat. 
Pengangkutan 
2 x seminggu

Ketersediaan air 
bersih mencukupi 
untuk MCK

Kondisi kawasan 
kumuh & semrawut

Zona rekreasi pu-
blik  jenuh dengan 
bangunan liar 
Zona budaya 
(Makam Maghribi, 
Bela-Belu dan 
Cepuri) tersusupi 
PSK

Zona preservasi 
gumuk pasir dan 
pantai  seluas 
48,913 Ha.

Tidak ada 
bangunan liar  

Dibangun sistem 
peresapan komu-
nal yang sesuai 
syarat kesehatan
Terdapat 120 jam-
ban di area 
relokasi

Kondisi sama. 
Pengangkutan 
meningkat menjadi 
3 kali seminggu 
dengan kapasitas 
per shift sama.

Kondisi ketercu-
kupan sama, 
namun suhu air 
di relokasi panas.

Kondisi kawasan 
cukup tertata

Zona rekreasi 
publik bebas dari 
bangunan liar 
Zona budaya tetap 
tak berubah, 
kegiatan PSK 
berkurang

Zona preservasi 
gumuk pasir dan 
pantai tidak 
berubah

Kawasan 
sempadan pantai 
tertata. Capaian 
reduksi bangunan 
liar 100%

Pencemaran 
bacteri E colii 
berkurang.
Kuantitas jamban 
berkurang 360 
buah (75%)

Pengelolaan 
sampah meningkat 
50%

Ketersediaan air 
bersih tidak banyak 
berubah. 

Kondisi kawasan 
tertata 

Kelestarian zona 
rekreasi &  budaya 
terjaga

Kelestarian zona 
preservasi terjaga

Efektif
    

Efektif
    

Efektif
    

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektivitas  Program Penataan Kawasan Pariwisata 
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TUJUAN 
PROGRAM

3. Meningkatkan 
    iklim investasi 
    dan pemberdaya-
    an masyarakat.

4.  Mengembangkan 
     potensi kepariwi-
     sataan  kawasan 
     obyek wisata 
     Parangtritis

Tumbuhnya kegia-
tan usaha di areal 
relokasi ditandai 
dgn dipakainya 
los dan kios 
dagang

Meningkatnya 
pendapatan 
pedagang

Meningkatnya 
kuantitas obyek & 
daya tarik wisata

Meningkatnya 
kualitas obyek & 
daya tarik  wisata

Meningkatnya 
kuantitas fasilitas  
dan prasarana 
wisata. 

TOLOK UKUR

CAPAIAN/OUTPUT PROGRAM

SEBELUM 
PENATAAN

SETELAH 
PENATAAN

IMMEDIATE 
OUTCOMES

HASIL

Terdapat 326 
pedagang di 
sempadan pantai

Pendapatan 
Rp.100 ribu s/d
Rp 500 ribu,-  
per hari.

Terbatasnya obyek 
/daya tarik wisata 
(alam dan budaya)

Tradisi
Penyelenggaraan 
event tradisi 
sebanyak 6 event. 

Insidental: 
Baik event hiburan, 
lomba maupun 
olahraga frekuensi 
terbatas

Obyek wisata 
kumuh dengan 
bangunan liar di 
sempadan pantai
Lomba layang-
layang berskala 
nasional

Panggung hiburan 
tidak ada.
Masjid ada 3 buah

Kios cenderamata 
dan warung makan 
non permanen di 
sempadan pantai
Jalan lingkungan 
terbatas

Ada 326 pedagang 
direlokasi,  namun 
belum  semua aktif 
berdagang

Pendapatan 
menurun 40%

Bertambah dengan 
Parangtritis Baru/
relokasi

Tradisi
Penyelenggaraan 
event tradisi seba-
nyak 6 kali (tetap)

Insidental: 
Baik event hiburan, 
lomba maupun 
olahraga mening-
kat > 50%

Obyek wisata 
bersih dari 
bangunan liar 

Lomba layang-
layang berskala 
nasional dan inter-
nasional

Ada 2 panggung 
hiburan 
Dibangun satu 
masjid baru
Kios cenderamata 
dan warung makan 
dibangun perma-
nen dan aman
Jalan lingkungan 
diperpanjang 
dengan konblok

Penuruan kuantitas 
pedagang 

Penurunan penda-
patan pedagang 

Peningkatan 
kuantitas obyek 
dan daya tarik 
wisata

Peningkatan 
kualitas obyek 
dan daya tarik 
wisata 

Peningkatan 
kuantitas fasilitas 
dan prasarana 
wisata

Tidak 
efektif

Tidak 
efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektivitas  Program Penataan Kawasan Pariwisata 
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TUJUAN 
PROGRAM

Meningkatnya 
kualitas fasilitas 
dan prasarana 
wisata.

Meningkatnya 
jumlah 
pengunjung

Meningkatnya 
jumlah penda-
patan daerah dari 
retribusi obyek 
wisata

TOLOK UKUR

CAPAIAN/OUTPUT PROGRAM

SEBELUM 
PENATAAN

SETELAH 
PENATAAN

IMMEDIATE 
OUTCOMES

HASIL

parkir mahal 
karena dikelola 
perseorangan

Fasilitas pene-
rangan listrik 
terbatas

795.432 orang
(tahun 2006)

Rp.1.256.262.100 
(pada tahun 2006)

parkir murah   
karena dikelola 
pemerintah desa/
kelompok
Fasilitas pene-
rangan  memadai

948.871 orang
(tahun 2007)
676.346 orang
(sd Juli 2008)

Rp. 1.533.095.400 
(tahun 2007)
Rp. 1.062.154.600
(sd. Juli 2008)

Peningkatan 
kualitas sarana 
dan prasarana 
wisata

Ada peningkatan 
jumlah pengunjung

Ada peningkatan  
pendapatan 
daerah dari 
retribusi obyek 
wisata

Efektif

Efektif

Efektif

Efektivitas  Program Penataan Kawasan Pariwisata 

Parangtritis, dan (3) Swasta, yang me-

liputi para pedagang yang terkena relo-

kasi.  

Secara ringkas indikator kepuasan 

stakeholders dalam pencapaian tujuan 

program penataan kawasan Parangtritis 

dapat dilihat dalam bentuk tabel 4. 

(2) Penggunaan alokasi waktu pelaksa-

naan program. 

Secara formal laporan menunjukkan 

tidak adanya pembengkakan dana  juga 

tidak adanya pelanggaran batas waktu 

yang ditetapkan. Adapun secara ringkas 

capaian efisiensi program penataan da-

pat dilihat pada tabel 3 .

3. Indikator Kepuasan

Stakeholders

Indikator efektivitas program yang 

ketiga adalah ukuran kepuasan stake-

holders terhadap pencapaian program. 

Guna mengukurnya maka di digunakan 

tolok ukur kepuasan tiga pihak yang 

terkait, yaitu: (1) Masyarakat yang 

mencakup wisatawan, tokoh masyarakat 

dan penduduk setempat, (2) Pemerintah 

yang mencakup Pemerintah Kabupaten 

Bantul maupun Pemerintah Desa 



2.  EFISIENSI a. Meningkatkan 
    kualitas fisik dan 
    lingkungan kawa-
    san obyek wisata 
    pantai Parangtritis.

b. Mendorong peles-
    tarian dan konser-
    vasi lingkungan 
    dan sumberdaya 
    yang ada di obyek 
    wisata Parangtritis.

c. Meningkatkan 
    iklim investasi dan 
    pemberdayaan 
    masyarakat.

d. Mengembangkan 
    potensi kepariwi-
    sataan kawasan 
    obyek wisata 
    pantai Parangtritis

HASIL

Tabel 3
Matriks Indikator Efisiensi dalam Efektivitas Pencapaian Tujuan 

Program Penataan Kawasan Pariwisata Parangtritis 

INDIKATOR 
EFEKTIVITAS 

PROGRAM

TUJUAN 
PROGRAM

TOLOK UKUR URAIAN

Ketepatan Alokasi 
Dana

Ketepatan Alokasi 
Waktu

Ketepatan Alokasi 
Dana

Ketepatan Alokasi 
Waktu

Ketepatan Alokasi 
Dana

Ketepatan Alokasi 
Waktu

Ketepatan Alokasi 
Dana

Ketepatan Alokasi 
Waktu

Total dana yang digunakan untuk pening-
katan kualitas fisik dan lingkungan ini 
masíh dalam plafon anggaran yang dialo-
kasikan, sehingga tidak memerlukan 
anggaran tambahan.

Waktu yang digunakan untuk pencapaian
tujuan ini juga tepat sesuai dengan batas 
waktu proyek yang ditetapkan.

Total dana yang digunakan untuk mendo-
rong pelestarian dan konservasi lingku-
ngan dan sumberdaya yang ada di obyek 
wisata Parangtritis ini masíh dalam plafon 
anggaran yang dialokasikan, sehingga 
tidak memerlukan anggaran tambahan 
sampai dengan berakhirnya tahap III 
pembangunan di areal relokasi.

Waktu yang digunakan untuk penca-
paian tujuan ini juga tepat sesuai 
dengan batas waktu proyek yang 
ditetapkan.

Total dana yang digunakan untuk mening-
katkan iklim investasi dan pemberdayaan 
masyarakat ini masíh dalam plafon 
anggaran yang dialokasikan, sehingga 
tidak memerlukan anggaran tambahan.

Waktu yang digunakan untuk pencapaian 
tujuan ini juga tepat sesuai dengan batas 
waktu proyek yang ditetapkan.

Total dana yang digunakan untuk me-
ngembangkan potensi kepariwisataan 
kawasan obyek wisata pantai Parangtritis 
ini penggunaannya masíh dalam plafon 
anggaran yang dialokasikan, namun fre-
kuensi atraksi perlu peningkatan sehingga 
diajukan Anggaran Belanja Tambahan  
2008 (sebagai usulan) .

Waktu yang digunakan untuk pencapaian 
tujuan ini juga tepat sesuai dengan batas 
waktu proyek yang ditetapkan.

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif
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a. Meningkatkan 
    kualitas fisik dan 
    lingkungan kawa-
    san obyek wisata 
    pantai Parangtritis.

b. Pelestarian dan 
    konservasi lingku-
    ngan dan sumber-
    daya yang ada di  
    obyek wisata 
    pantai Parangtritis.

c. Meningkatkan 
    iklim investasi dan 
    pemberdayaan 
    masyarakat.

d. Mengembangkan 
    potensi kepariwi-
    sataan  kawasan 
    obyek wisata pan-
    tai Parangtritis

HASILTUJUAN PROGRAM TOLOK UKUR URAIAN

Tingkat kepuasan 
wisatawan

Tingkat kepuasan 
masyarakat

Tingkat kepuasan 
pedagang

Tingkat kepuasan 
masyarakat

Tingkat kepuasan 
pemerintah

Tingkat kepuasan 
wisatawan

Tingkat Kepuasan 
pedagang

Tingkat Kepuasan 
masyarakat

Tingkat kepuasan 
pemerintah

Tingkat kepuasan 
pedagang

Tingkat kepuasan 
masyarakat

Tingkat kepuasan 
wisatawan

Hasil analisis indeks menunjukkan skor indeks 3,43. Karena 
lebih dari 3,01 maka berarti wisatawan merasa puas terhadap 
kualitas fisik dan lingkungan di Parangtritis

Warga dan tokoh masyarakat yang diwawancarai menunjuk-
kan kepuasannya terhadap peningkatan kualitas fisik dan
lingkungan di Parangtritis pasca penataan.

Pedagang yang diwawancarai menunjukkan ketidakpuasan-
nya terhadap peningkatan kualitas fisik dan lingkungan di 
Parangtritis pasca penataan saat ini. (Areal relokasi yang tak 
sesuai harapan, banyak rusak).

Warga dan tokoh masyarakat yang diwawancarai menunjuk-
kan kepuasannya terhadap pelestarian dan konservasi 
lingkungan di Parangtritis pasca penataan.

Pejabat pemerintah yang diwawancarai menunjukkan ke-
puasannya terhadap pelestarian dan konservasi lingkungan 
di Parangtritis pasca penataan.

Hasil analisis indeks atas kuesioner kepuasan terhadap 93 
wisatawan menunjukkan skor 3,16. Karena lebih dari 3,01 
maka berarti wisatawan puas terhadap pelestarian dan kon-
servasi lingkungan di Parangtritis pasca penataan. 

Pedagang yang diwawancarai menunjukkan ketidakpuasan-
nya terhadap peningkatan iklim investasi dan pemberdayaan 
masyarakat pasca penataan saat ini. (pendapatan berku-
rang, pembeli sepi).

Warga dan tokoh masyarakat yang diwawancarai menunjuk-
kan ketidakpuasannya terhadap peningkatan iklim investasi 
dan pemberdayaan masyarakat pasca penataan saat ini. 

Pejabat pemerintah yang diwawancarai menunjukkan ke-
puasannya terhadap peningkatan iklim investasi dan pember-
dayaan masyarakat pasca penataan saat ini. 

Pedagang yang diwawancarai menunjukkan kepuasannya 
terhadap pengembangan potensi kepariwisataan pasca pena-
taan di Parangtritis.

Warga dan tokoh masyarakat yang diwawancarai menunjuk-
kan kepuasannya terhadap pengembangan potensi kepari-
wisataan pasca penataan di Parangtritis.

Hasil analisis indeks atas kuesioner kepuasan terhadap 93 wi-
satawan menunjukkan skor 3,12. Karena lebih dari 3,01 berarti
wisatawan puas terhadap  pengembangan potensi kepariwisa
taan pasca penataan di Parangtritis

Efektif

Efektif

Belum 
efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Belum 
Efektif

Belum 
Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Efektif

Tabel 4
Matriks Indikator Kepuasan Stakeholders dalam Efektivitas Pencapaian Tujuan 

Program Penataan Kawasan Pariwisata Parangtritis 



pengembamgan potensi kepariwisataan. 

Sedangkan penataan yang berkaitan 

dengan aspek manusia menunjukkan 

hasil yang tidak efektif yang terlihat dari 

belum efektifnya pencapaian tujuan 

peningkatan iklim investasi dan pember-

dayaan masyarakat. Dari temuan ter-

sebut tampak bahwa penataan kawasan 

dalam aspek fisik lebih mudah dilakukan 

dibandingkan penataan yang berkaitan 

dengan manusia. Oleh sebab itu perlu 

ada pendekatan yang berbeda dalam pe-

laksanaan penataan kawasan ini berda-

sarkan aspeknya.

Selanjutnya untuk menentukan 

tingkat efektivitas program secara kese-

luruhan digunakan analisis terhadap 

keseluruhan tujuan program menggu-

nakan benchmarking  seperti pada tabel 

1. Adapun hasilnya  ditunjukkan pada 

tabel 6  berikut:

4. Pembahasan Efektivitas Pro-

gram Penataan Kawasan Pariwi-

sata Pantai Parangtritis

Berdasarkan analisis indikator di 

muka, dapat ditentukan hasil akhir dari 

pencapaian masing-masing tujuan pro-

gram. Adapun hasil analisis efektivitas 

tujuan program berdasarkan indikator 

produktivitas, efisiensi dan kepuasan 

stakeholders tampak pada tabel berikut:

Dari paparan di atas dapat disarikan 

adanya dua aspek dalam penataan 

kawasan, yaitu penataan yang hanya 

berkaitan dengan aspek alam atau fisik 

saja serta penataan yang berkaitan 

dengan aspek manusia.  Penataan yang 

berkaitan dengan aspek fisik menun-

jukkan adanya efektivitas yang tinggi 

yang terlihat dari capaian tujuan 

peningkatan kualitas fisik & lingkungan, 

konservasi alam dan sumberdaya serta 
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Tabel 5
Hasil Akhir Efektivitas Pencapaian Tujuan Program 
Penataan Kawasan Pariwisata Pantai Parangtritis 

1. Peningkatan Kualitas  
    Fisik Lingkungan

2. Konservasi Lingkungan 
    dan Sumberdaya

3. Peningkatan iklim usaha 
    dan pemberdayaan 
    masyarakat

4. Pengembangan potensi 
    kepariwisataan  
    Parang tritis

INDIKATOR EFEKTIVITAS

PRODUK-
TIVITAS

EFEKTIF
(100%)

EFEKTIF
(100%)

BELUM
 EFEKTIF

(0%)

EFEKTIF
(100%)

EFEKTIF
(100%)

EFEKTIF
(100%)

EFEKTIF
(100%)

EFEKTIF
(100%)

EFISIENSI

EFEKTIF
(100%)

EFEKTIF
(100%)

BELUM 
EFEKTIF

(0%)

EFEKTIF
(100%)

KEPUASAN
STAKEHOLDERS

EFEKTIF
(300% : 3 = 100%)  > 50%

EFEKTIF
(300% : 3 = 100%)  > 50%

BELUM EFEKTIF
(100% : 3= 33,33%)  < 50%

EFEKTIF
(300% : 3 = 100%)  > 50%)

HASIL
AKHIR



E. HASIL PENELITIAN

1. Faktor-faktor Teoritik Yang 

Diduga Mempengaruhi 

Efektivitas Program

Berdasarkan uraian sebelumnya di-

ketahui bahwa pelaksanaan program pe-

nataan kawasan pariwisata Pantai Pa-

rangtritis sampai dengan Tahap II telah 

efektif dalam pencapaian tujuan pro-

gram secara keseluruhan.  Ketercapain 

tingkat efektivitas program tersebut 

tentunya tidak lepas dari adanya sejum-

lah faktor-faktor determinan,  baik yang 

mendukung maupun faktor yang meng-

hambat. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa total 

skor yang diperoleh atas pencapaian 

tujuan program secara keseluruhan 

adalah 71,43%. Sementara itu kriteria 

program secara keseluruhan dinyatakan 

efektif apabila skornya lebih dari 50%. 

Dengan demikian karena skor yang 

diperoleh (71,43%) adalah lebih besar 

dari batas minimal (50%), maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pro-

gram penataan kawasan pariwisata 

Pantai Parangtritis secara keselu-

ruhan telah EFEKTIF.
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1. Peningkatan Kualitas  
    Fisik Lingkungan

2. Konservasi Lingkungan 
    dan Sumber-daya

3. Peningkatan iklim usaha 
    dan pemberdayaan 
    masyarakat

4. Pengembangan potensi 
    kepariwisataan  
    Parang tritis

Tabel 6
Hasil Akhir Efektivitas Program 
Penataan Kawasan Parangtritis

24,29%

17,14%

28,57%

30,00%

BOBOT

1

1

0

1

HASIL

24,29%

17,14%

0

30,00%

SKOR

TOTAL 71,43%

Keterangan Kolom Hasil :  
        (0)  = Tidak Efektif     (1) = Efektif



F.  KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1.1. Secara keseluruhan pelaksanaan 

program penataan kawasan pariwi-

sata Pantai Parangtritis yang sedang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Ka-

bupaten Bantul efektif dalam penca-

paian tujuannya. Secara parsial 

pencapaian tujuan program berupa: 

1). peningkatan kualitas fisik & 

lingkungan, 2). konservasi sumber-

daya serta 4). pengembangan 

potensi kepariwisataan Parangtritis 

telah efektif.  Sedangkan pencapai-

an tujuan 3). peningkatkan iklim 

investasi dan pemberdayaan 

masyarakat  serta belum efektif.

1.2. Faktor-faktor   yang   berpengaruh    

signifikan terhadap efektivitas pro-

gram penataan kawasan pariwisata 

Pantai Parangtritis adalah sumber-

daya, sikap pelaksana, dan koor-

dinasi dan komunikasi, sedangkan 

faktor yang menghambat adalah 

koordinasi dan komunikasi (pada 

awalnya) serta faktor lingkungan 

(masyarakat banyak yang tidak se-

tuju pada awal penataan). Di sam-

ping itu ditemukan tiga faktor deter-

minan lain yaitu status tanah relo-

kasi (tanah SG/Tanah Kesultanan / 

Sultaanaat Ground); faktor bencana 

Gempa Bumi turut mempercepat 

pelaksanaan penataan, serta  faktor 

kuatnya kepemimpinan Bupati 

Bantul Drs. Idham Samawi yang 

sukses menjabat selama dua pe-

riode.

Terdapat empat faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap efektivitas pro-

gram penataan kawasan, yaitu: (1) Fak-

tor sumber daya yang mencakup tiga 

aspek, yaitu aspek ketercukupan dana,  

aspek kuantitas alokasi sumberdaya 

manusia serta aspek fasilitas.  (2)  Fak-

tor lingkungan, yang mencakup bebe-

rapa aspek, yaitu kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat serta ketercukup-

an infrastruktur fisik. (3) Faktor deter-

minan efektivitas program lainnya ada-

lah faktor sikap implementor yang diindi-

kasikan dari dukungan dan komitmen 

para pelaksana program. Dan (4) Faktor 

komunikasi dan koordinasi antar organi-

siasi yang meliputi aspek koordinasi 

internal dan eksternal 

2. Kronologi Faktor Empirik Yang 

Mempengaruhi Efektivitas Pro-

gram Penataan Kawasan Pariwi-

sata Pantai Parangtritis

Disamping faktor determinan teo-

retik, hasil penelitian juga menemukan 

beberapa faktor determinan efektivitas 

program yang berasal dari temuan em-

pirik. Terdapat tiga faktor temuan 

empirik, yaitu: (1). Faktor Kedudukan 

Tanah Kesultanan / Sultaanaat Ground 

(SG) yang memperlancar proses pena-

taan; (2). Faktor Bencana Gempa Bumi 

27 Mei 1996 dan bencana tsunami Pa-

ngandaran yang telah menjadi “berkah” 

percepatan pelaksanaan program pena-

taan kawasan dengan turunnya dana 

rekonstruksi/rehabilitasi; serta (.3). 

Faktor gaya kepemimpinan Bupati Ban-

tul Drs. HM. Idham Samawi yang kuat 

dan disegani turut memperlancar pelak-

sanaan program penataan kawasan pan-

tai Parangtritis ini.
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2.  Saran

2.1.Untuk mengefektifkan pencapaian 

tujuan peningkatan iklim usaha dan 

pemberdayaan masyarakat maka 

perlu diupayakan: (a) program 

pemberdayaan masyarakat; (b) 

Menawarkan peluang investasi 

kepada investor untuk melengkapi 

sarana-prasarana yang belum ada;              

(c) Mendorong pemakaian los/kios 

bagi pedagang yang telah memiliki 

legalitas sebagai pemiliknya; (d) 

Penegakkan aturan terhadap 

mereka yang memiliki kios/los tapi 

memilih mengasong di sempadan 

pantai. 

2.2. Perlu segera ditindaklanjuti temuan-

temuan kasus pada tahap I dan II 

dalam program penataan kawasan 

pariwisata Parangtritis ini. Diantara-

nya yang mendesak adalah mene-

tapkan sistem pengelolaan areal 

relokasi ini termasuk di dalamnya 

mendorong pembentukan satuan-

satuan tugas ketertiban, keamanan 

dan kebersihan di masing-masing 

kelompok los/kios agar aset-aset 

tidak cepat rusak dan hilang.

2.3. Karena penelitian ini merupakan 

evaluasi dalam masa program 

berjalan (Ongoing Program) maka 

kelanjutan program diharapkan 

memperhatikan saran penelitian ini.
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