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1)

T

he study aims to find out the development model of the
specific interest tourism in Cerme Cave area, Imogiri Subdistrict, Bantul Regency based on the potentials of the region.
The study used descriptive survey method, in which samples were determined by
purposive sampling. Questionnaires and field observation were conducted to collect
primary data, whereas documentation was done to obtain secondary data.
The questionnaires to obtain market characteristics consisting of social
demographic-based questions which comprise sex, age, education, occupation,
income, origin of the visitors. The psychographic-based questions consist of reason
and motivation of the visit, and courage for adventure. The documentation was used
to describe the real condition of the product, while the field observation was to
enhance the data collected from the questionnaires and the documentation.
The research findings suggest that the market characteristics are young
aged, mostly male, educated, and adventuresome, currently having no occupation,
in-group visit, low in expense, and coming from the nearby areas. Their main
activities are tracing the cave and having relaxation. The cave is well-known as a
sacred cave despite few visitors coming to the place for meditation.
The region has three highly valuable key tourism potentials which refer to
the activities of engaging in dry farming, tracing Cerme Cave and observing the
culture of the existing lake. Those three potentials are packaged into Karsadag
Tourism Model. This package serves as a combination of the agro-tourism and the
adventuring activities presenting high educational values. This package comprises
attended activities, location, and number of participants, time, needed equipment,
itinerary and cost.
The strategy for preparing Karsadag Tourism Model is conducted using the
sustainable development that focuses on the ethno conservation and the
exploitation of output. The empowerment strategy and community involvement
shall be performed to strengthen the strategy of the sustainable development. In
order to increase the targeted intended numbers of the visitors, linkage strategy
with other tourist resorts shall be implemented. To lengthen the occupancy of the
visitors, product diversification is worth implementing through preserving the local
culture and zoning policy.
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I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Dinamika perubahan dunia mengakibatkan perubahan terhadap selera berwisata, mendorong orang untuk melihat
yang berbeda dan asing sebagai obyek
keingintahuan (Azarya, 2004). Fenomena global dalam kepariwisataan
diikuti dengan munculnya wisata minat
khusus pada tahun 1990-an (Weiler and
Hall, 1992). Pariwisata minat khusus
pelakunya cenderung untuk memperluas pencariannya yang berbeda dengan mengamati orang, budaya,
pemandangan, kegiatan kehidupan
sehari-hari, nilai-nilai akrap lingkungan.
Perubahan profil demografi dunia
telah menggeser pasar wisatawan yang
implikasinya terjadi perubahan psikografi wisatawan. Perubahan selera,
minat, harapan dan konsumsi (Damanik,
2007) tak terelakkan. Karakteristik yang
menonjol adalah bahwa mereka tidak
menyukai lagi bentuk perjalanan dalam
kelompok besar. Mereka mempunyai
harapan tidak hanya sekedar melihat
pemadangan dan rekreasi saja. Nilai
keunikan suatu obyek yang tidak
ditemukan di tempat lain, otentisitas
atraksi serta bagaimana mengkonservasi lingkungan menjadi pertimbangan penting.
Wisata minat khusus bisa berupa
wisata petualangan, yang memerlukan
banyak tenaga dan keberanian yang
tinggi, misalnya tracking, hiking, caving,
rafting mountainering dan mancing di
laut serta berperahu (Inskeep,1991).
Wisata minat khusus dengan obyek alam
di antaranya wisata geologi, sedangkan

dengan obyek budaya di antaranya
dengan mengamati tradisi masyarakat
lokal (Fandeli, 2002).
Dari aspek keberlanjutan wisata
jenis ini akan lebih baik, karena
menempatkan masyarakat daerah
tujuan wisata bukan lagi sebagai obyek,
namun sebagai subyek yang mempunyai
posisi sejajar dengan wisatawan.
Pendekatan community based tourism
merupakan dasar dari sustainable
tourism development melalui pemberdayaan masyarakat.
Harapan wisatawan minat khusus
untuk memperoleh pengalaman perjalanan berkualitas adventure adalah
merupakan pasar yang memerlukan
destinasi yang sesuai dengan harapannya. Mereka memerlukan destinasi yang
menantang. Ini artinya pasar wisatawan
minat khusus belum banyak tergarap
dengan baik. Pasar yang berkarakteristik
khusus ini perlu dipertemukan dengan
produk yang khusus pula.
B.

Rumusan Masalah

Di Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul, terdapat rangkaian pegunungan
kapur selatan yang mempunyai potensi
sebagai obyek wisata minat khusus
adventuring namun belum dikembangkan optimal. Daya tariknya adalah
keindahan dan keunikan bentang alam
pegunungan kapur, goa dengan pemandangan di dalam dan di luarnya, dan
living culture masyarakatnya. Kawasan
Goa Cerme mempunyai kontur yang
menantang untuk penjelajahan, baik di
sepanjang lorong goa maupun di
kawasan sekitarnya.
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Selama ini Kawasan Goa Cerme
belum mempunyai model pengembangan yang dibakukan bagi pengelolaan wisata minat khusus. Kegiatan
wisata selama ini berjalan begitu-begitu
saja, sehingga tidak terpola sedemikian
rupa sehingga mendatangkan manfaat
dari aspek ekonomi, kelestarian lingkungan dan memenuhi harapan pasar.
Berdasarkan fenomena di atas,
maka permasalahannya adalah: pertama, apa potensi kawasan Goa Cerme
untuk wisata minat khusus, kedua,
bagaimana model pengembangannya
dan ketiga bagaimana strategi pengelolaannya.
C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai secara
spesifik dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Pertama, untuk mengetahui potensi kawasan Goa Cerme sebagai wisata
minat khusus. Kedua, untuk mengetahui
model pengembangan yang sesuai, dan
ketiga untuk mengetahui strategi
pengelolaannya.
Adapun manfaatnya adalah dapat
digunakan sebagai masukan dan memberi kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengambil kebijakan khususnya untuk pengembangan
dan pemasaran obyek wisata yang sesuai potensi kawasan. Bagi pelaku bisnis
pariwisata, hasil penelitian ini dapat
memberikan informasi pasar dan produk
wisata untuk kepentingan investasi.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pariwisata Minat Khusus

Secara psikologis, manusia dalam
kegiatan berwisata ternyata dinamis.
Artinya selera dalam berwisata selalu
mengalami perubahan, pencariannya
tidak hanya sekedar melepas lelah/
relaksasi namun lebih pada sesuatu yang
berkualitas dan memberi pengalaman
batin yang unik.
Pariwisata minat khusus adalah
bentuk perjalanan wisata, di mana
wisatawan mengunjungi suatu tempat
karena memiliki minat atau tujuan
khusus mengenai suatu jenis obyek
atau kegiatan di daerah tujuan wisata.
Bentuk kegiatan maupun pengalaman
yang diharapkan sangat beragam,
sebagaimana pernyataan Weiler and Hall
(1992) :
“The special interest traveller wants
to experience something new,
wheither it is history, food, sport,
custom or the outdoor. Many
wish to appreciate the new sight,
sound, smells, tastes and to
understand the place and its
people”
Wisatawan minat khusus pada
umumnya memiliki latar belakang
intelektual yang lebih baik. Intelektualitas tersebut membawa pemahaman
dan kepekaan yang lebih terhadap etika,
moralitas dan niali-nilai tertentu. Sedangkan pelaksanaan wisata minat
khusus tidak harus dengan biaya yang
mahal, hal ini sebagaimana pendapat
Inskeep (1991), bahwa :
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“Special interest tourism and
adventure tourism doesnt require
large
scale or even greatly
expensive development of facilities
and infrastructure”
Dengan fenomena ini maka suatu
tempat yang kelihatannya biasa-biasa
saja jika dikaji secara mendalam sangat
mungkin mempunyai potensi atraksi
wisata minat khusus.
B.

d.
e.

Memberikan pengalaman yang baik
pada wisatawan
Memelihara kualitas lingkungan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan solusi atas dampak
negatif dari tumbuhnya pariwisata yang
mempunyai kecenderungan mengeksploitasi sumberdaya pariwisata.
C.

Pengembangan Produk
Pasar Pariwisata

dan

Pariwisata Berkelanjutan

Pengertian pariwisata berkelanjutan diturunkan dari pengertian pembangunan berkelanjutan, yang diartikan
sebagai paradigma pembangunan yang
diarahkan untuk tidak saja memenuhi
kebutuhan generasi saat ini melainkan
juga generasi mendatang. Ada isyarat
tidak boleh menghabiskan sumberdaya
yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang saja. Sumberdaya harus disisakan untuk generasi
selanjutnya (Sukarsa, 1999). Atas dasar
pemikiran tersebut maka sustainable
development = ecologycal sustainability
+ social and economical development
(Sukarsa, 1999).
Inskeep (1991) berpendapat,
bahwa tujuan pembangunan pariwisata
berkelanjutan adalah :
a.
Mengembangkan pengertian dan
kepedulian sehingga dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi.
b.
Menganjurkan keadilan dalam
pembangunan.
c.
Memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal

Sifat dasar produk wisata sebagai
adalah: intangibility, heterogenity,
perishability, inseparability (Holloway
and Robinson, 1995). Karena berupa
jasa, maka produk pariwisata tak bisa
disimpan atau mudah rusak. Produk
wisata tak bisa dipisahkan satu dengan
lainnya, merupakan produk terintegrasi
dari banyak elemen, dari perusahaan
penerbangan, hotel, rumah makan,
obyek wisata dan sebagainya.
Menurut Kotler, Brown dan Makens
(1999) seperti dikutip Fandeli (2002)
produk pariwisata adalah sesuatu yang
dapat ditawarkan kepada pasar agar
orang tertarik perhatiannya, ingin
memiliki, memanfaatkan dan mengkonsumsi untuk memenuhi keinginan dan
mendapatkan kepuasan. Produk pariwisata itu termasuk obyek fisik, pelayanan,
tempat, organisasi, dan bahkan termasuk ide untuk mengembangkan produk.
Untuk pariwisata minat khusus yang
berbasis alam, di dalam obyek fisik
termasuk bentang alam, proses geologis, kondisi vegetasi, jenis dan perilaku
satwa.
Analisis persediaan untuk pengembangan kepariwisataan meliputi 5 (lima)
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faktor : daya tarik obyek, transportasi,
akomodasi, fasilitas penunjang, infrastruktur (Pearce, 1981), Produk wisata
secara umum terdiri atas unsur 3 A
(atraksi, amenitas dan aksesibilitas).
Dari ketiga unsur itu yang paling
dominan adalah atraksi. Tanpa atraksi
niscaya tidak ada kegiatan pariwisata.
Dalam atraksi harus ada syarat : (1) apa
yang bisa dilihat (2) apa yang bisa
dilakukan dan (3) apa yang bisa dibeli
(Yoeti, 1997).
D.

Identifikasi Lahan Kering

Lahan kering di kawasan kars Goa
Cerme dapat digunakan untuk kegiatan
bertani sekaligus sebagai potensi obyek
wisata minat khusus yang menantang.
Lahan kering yang kritis mempunyai
potensi erosi yang sangat besar. Penyebab utama terjadinya erosi adalah akibat
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, pengolahan tanah tidak berdasarkan kaidah-kaidah
pengawetan tanah dan air secara memadai. Perbaikan lahan kering yang
kritis dapat dilakukan melalui sistim
pertanian konservasi. Sistim pertanian
konservasi pada hakekatnya adalah
suatu budidaya pertanian yang menekankan pemanfataan lahan semaksimal
mungkin sepanjang tahun dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi
(Rukmana, 1995).
Lahan kering adalah lahan yang
dapat digunakan untuk usaha pertanian
dengan
memanfaatkan
air secara
terbatas dan biasanya tergantung pada
air hujan. Secara alamiah lahan kering
memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.

b.

c.

Peka terhadap erosi, terutama pada
tanah miring dan tidak tertutup
vegetasi.
Tingkat kesuburannya rendah, baik
kandungan unsur hara maupun
reaksi tanah (pH).
Sifat fisik tanahnya kurang baik,
seperti struktur yang padat, lapisan
atas dan bawah memiliki kelembaban rendah, sirkulasi udara
terhambat, kemampuan menyimpan air rendah (Rukmana, 1995).

Lahan kering akan menjadi kritis
jika ditanami terus-menerus tanpa
diikuti usaha konservasi tanah. Pengelolaan tanah dan air yang tidak baik akan
menurunkan produktivitas tanah sehingga lambat laun akan menjadi tanah
kritis. Lahan kritis juga bisa disebabkan
karena penggembalaan liar dan kebakaran hutan.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
survai, bersifat diskriptif, yang tujuannya adalah untuk membuat diskripsi secara sistematis mengenai fakta-fakta
serta hubungan antara fenomena yang
diteliti (Natzir, 1983). Ruang lingkup
substansi penelitian ini adalah kajian
pengembangan wisata minat khusus,
dengan lokasi
kawasan Goa Cerme,
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
A.

Populasi dan Sampel

Populasi berdasarkan jumlah pengunjung Goa Cerme selama tahun 2007
yaitu sebanyak 13.800 orang, kemudian
dicari rata-ratanya setiap bulan seba-
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nyak 1.150 orang. Penentuan sampel
menggunakan purposive sampling.
Sampel terdiri dari: pertama, pengunjung saat itu dan kedua, orang yang
pernah berkunjung yang mempunyai
perhatian pada kawasan menantang,
tapi saat itu tidak sedang berkunjung
(mahasiswa pecinta alam, caver,
hasher).
Besarnya sampel dengan berdasarkan rumus Slovin (Kusmayadi dan
Sugiarto, 2000), adalah :

n adalah besarnya sampel, N adalah
populasi, e adalah batas penyimpangan
yang ditolerir antara 5 % sampai 10 %,
dalam penelitian ini ditetapkan sebesar
10 %.
Atas dasar rumus tersebut maka
jumlah sampel diketemukan sebanyak
139 orang. Sampel sebanyak itu diambil
pada bulan Januari–Maret 2009, atau
rata-rata tiap bulan sebanyak 28 orang
pada saat mereka sedang berkunjung.
Realisasi dari kuesioner 139 yang
disebar dapat terkumpul 116 responden.

berisi
sejumlah daftar pertanyaan
tentang sosial-demografi serta
psikografi pengunjung.
2.

Wawancara
Wawancara digunakan untuk
memperdalam data primer pengunjung
yang sudah diperoleh melalui kuesioner
sebelumnya. Wawancara ditempuh karena dimungkinkan pengunjung kurang
bebas menjawab dengan kuesioner,
dilakukan setelah diberikan kuesioner.
Wawancara juga dilakukan kepada
beberapa masyarakat sekitar untuk
memperoleh pandangan mereka
terhadap keberadaan obyek wisata Goa
Cerme.

Data yang dikumpulkan terdiri dari
data primer dan data sekunder, baik
yang menyangkut pasar maupun yang
produk. Pengumpulan data ditempuh
dengan cara :

Dokumentasi
Dokumentasi ditempuh untuk
memperoleh data sekunder, yang meliputi : kondisi geografis, kependudukan,
sosial ekonomi yang diperoleh dari
BAPPEDA Kabupaten Bantul, Kantor
Kecamatan Imogiri dan Kalurahan
Selopamioro. Jumlah pengunjung 5
tahun terakhir, kebijakan pengembangan yang sudah ada diperoleh dari
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Data
kegiatan caving diperoleh dari club-club
pecinta alam.
Hasil-hasil penelitian terdahulu
yang relevan
dengan permasalahan
digunakan untuk kajian pustaka, baik
berupa fisik maupun web di internet.
Data tentang lanskap goa kars diperoleh
dari ahli goa Fakultas Geografi UGM.

1.

4.

B.

Pengumpulan Data

Kuesioner
Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer tentang profil dan
karakteristik responden. Kuesioner

3.

Observasi
Observasi dengan cara pengamatan langsung digunakan untuk mendapatkan informasi riil tentang kondisi
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obyek wisata Goa Cerme dan lingkungannya, sarana-prasarana, aksesibilitas serta kegiatan pengunjung yang
dilakukan. Observasi juga dilakukan
terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat sekitar yang mempunyai kaitan
dengan keberadaan Goa Cerme.
IV. HASIL ANALISIS DAN
PEMBAHASAN
A.

Karakteristik Pasar

Analisis diawali dengan men-scan
profil dan katakteristik pasar riil
berdasarkan data dari kuesioner.
Variabel sosial-demografi dan psikografi
ditabulasi dengan distribusi frekuensi
untuk mencari kecenderungannya.
Variabel psikografi di-crosstab untuk
mempertegas karakteristik pasar.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa profil dan karakteristik pasar
wisata minat khusus Kawasan Goa
Cerme adalah berumur muda, terpelajar,
motif utama kegiatan adalah petualangan, pengeluaran masih sedikit,
datang berombongan. Jumlah wisatawan masih jauh dari kapasitas efektifnya. Walaupun jumlahnya tidak dominan sebagian pengunjung melakukan
kegiatan semedi, yang membentuk citra
sebagai goa sakral.
B.

Potensi Kawasan

1.

Zonasi Kawasan

Untuk menyusun model pengembangan
maka diperlukan zonasi kawasan. Zonasi
dapat memperkaya atraksi dan menekan
dampak tekanan kunjungan. Dengan
zonasi atraksi wisata di kawasan ini tidak
hanya sebatas penelusuran goa saja,
namun meliputi beberapa zona potensial
sebagai atraksi secara keseluruhan.
Zonasi adalah metode untuk
menyebarkan kunjungan wisatawan
(Fandeli, 2005), dengan demikian akan
menyeimbangkan kunjungan pada
masing-masing area. Zonasi ditempuh
dengan membagi kawasan ke dalam
beberapa pemanfaatan. Pengelompokan
terdiri dari untuk pemanfaatan khusus,
untuk aktivitas manusia dan untuk
konservasi. Untuk lebih jelasnya zonasi
bisa dilihat pada gambar 1. Zonasi
Pengembangan Kawasan Goa Cerme.
Memperhatikan gambar zonasi di
atas, pengembangan kawasan sudah
dimulai sejak Pertigaan Siluk, sebagai
welcome area bagi wisatawan. Kemudian ke selatan sampai Pertigaan Ringin
wisatawan bisa melewati jalan utama
atau jalan alternatif menuju Goa Cerme.
Zona-zona pemukiman penduduk, area
produktif, kawasan hutan, pelataran goa
dan Telaga Ploso adalah merupakan
zona-zona potensial untuk dikembangkan.
2.

Lahan di Kawasan Goa Cerme ini
secara umum digunakan untuk kepentingan pertanian, pemukiman, konservasi dan untuk kepentingan wisata.

Skoring Potensi yang Dimiliki
Kawasan

Untuk mengetahui suatu kawasan
mempunyai potensi wisata dilihat
dengan skoring atraksi, aksesibilitas dan
fasilitas pendukungnya. Skoring atraksi
diukur dengan 9 variabel dan sub
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Gambar 1. Zonasi Pengembangan Kawasan Goa Cerme

variable. Rentang skor terendah 13 dan
skor tertinggi 43. Interval 30 dibagi ke
dalam tiga kelas :
13 - 23 : potensi rendah
23 - 33 : potensi sedang
34 - 43 : potensi tinggi
Hasil pengukuran terdapat pada tabel 1.
Unsur Atraksi.
Skoring aksesibilitas diukur dengan
3 variabel. Rentang skor terendah 3
dan skor tertinggi 9. Interval 6 dibagi ke
dalam tiga kelas :
3 - 5 : potensi rendah
6 - 8 : potensi sedang
9
: potensi tinggi
Hasil pengukuran terdapat pada tabel 2.
Unsur Aksesibilitas.

Skoring fasilitas penunjang diukur
dengan 4 variabel. Skor terendah 4 dan
skor tertinggi 12, interval 8 dibagi ke
dalam tiga kelas :
4-6
: potensi rendah
7-9
: potensi sedang
10 - 12 : potensi tinggi
Hasil pengukuran terdapat pada Tabel 3.
Unsur Fasilitas
Dengan demikian maka hasil
skoring adalah :
Unsur atraksi dengan skor
: 38 (kategori potensi tinggi)
Unsur aksesibilitas dengan skor
: 6 (kategori potensi sedang)
Unsur fasilitas dengan skor
: 6 (kategori potensi rendah)
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Makna skor di atas mengindikasikan bahwa Kawasan Goa Cerme
mempunyai potensi atraksi wisata minat
khusus kategori tinggi. Skor rendah
pada fasilitas mengindikasikan perlunya
penambahan fasilitas penunjang. Adapun skor sedang pada aksesibilitas
mengindikasikan bahwa akses pencapaian masih bisa ditingkatkan.
C.

Model Pengembangan

Dengan memperhatikan zonasi
kawasan di atas dan karakteristik pasar
sebagaimana pembahasan sebelumnya
maka model pengembangan Kawasan
Goa Cerme yang sesuai adalah
Karsadag Tourism Model (KTM).
Maksudnya wisata di kawasan kars
dengan muatan adventure dan
agroculture. Pengelolaan KTM dengan
memadukan atraksi bertani di lahan
kering, penelusuran Goa Cerme dan
pengamatan Budaya Telaga Ploso. Model
ini dimaksudkan sebagai bentuk
pengembangan wisata yang ideal berdasarkan karakteristik pasar dan potensi
produknya.
Kegiatan diawali dengan keterlibatan pada bertani di lahan kering,
kemudian dilanjutkan dengan penelusuran Goa Cerme, setelah keluar goa lalu
ke Telaga Ploso untuk melihat budaya
telaga Antara kegiatan satu dengan yang
lainnya ditempuh dengan jalan kaki atau
tracking.
1.

Kegiatan
Kering.

Bertani

di

Lahan

Justifikasinya adalah tersedia lahan
seluas 11, 70 Ha, kegiatannya bertanam

tumpangsari tembakau/palawija, pemandangan indah, adat bertani masih
berjalan, bernilai edukatif dan masyarakat menerima. Untuk menanam
tembakau pilihan waktu kegiatan antara
Bulan April sampai September. Pada
Bulan April kegiatan dimulai dengan
persiapan lahan berupa mencangkul
mbedah dan nyacah. Kegiatan Bulan Mei
sampai Juni berupa kegiatan menanam
dan pemeliharaan, sejak lobang, menanam, memupuk, menyiram, menyaiangi,
semprot hama dan munggel.
Pada Bulan Juli sampai Agustus
kegiatan yang bisa dilakukan adalah
memanen hasil berupa mepel kapalan
sampai mepel kitir. Setelah memanen,
pada bulan Agustus juga ada kegiatan
mengolah hasil, sejak rowek sampai
emplek. Terakhir pada bulan September
berupa kegiatan persiapan menanam
jagung, berupa pembersihan tonggak
tembakau.
Untuk menanam jagung setelah kegiatan persiapan adalah berupa kegiatan
menanam dan memelihara, sejak uwur,
menyaiangi dan merabuk yang dilakukan pada Bulan Oktober sampai
Nopember. Terakhir kegiatan memanen,
yang dilakukan pada Bulan Desember
yang kemudian disambung dengan
persiapan untuk menanam padi rendengan.
2.

Penelusuran goa yang aman

Justifikasinya adalah bahwa Goa
Cerme merupakan goa aktif yang unik
dengan sungai mengalir, pemandangan
di dalam goa : stalaktit, stalakmit,
canopy, gourdam, satwa goa, masih
utuh, jarak dari kota tidak jauh. Kegiatan
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yang bisa dilakukan : olah raga penelusuran goa, kegiatan ilmiah, kegiatan
wisata dan kegiatan spiritual. Agar penelusuran goa dapat aman (baik bagi penelusur maupun bagi pelestarian goa)
maka penelusur goa wajib memperhatikan teknik menelusur, memperlengkapi
peralatan menelusur, mentaati peraturan dan etika penelusuran goa serta
memperhatikan daya dukung goa. Semua kegiatan penelusuran goa mengandung nilai edukatif dan petualangan
sebagaimana wisata minat khusus.
Daya dukung konvensional dengan
memperhatikan jarak antar penelusur
dan waktu yang diperlukan setiap kali
menelusur adalah sebanyak 935 orang /
hari. Sedangkan daya dukung dengan
Discomfort Index (Indeks Ketidaknyamanan) adalah 120 sd 130 orang / sekali
penelusuran.

3.

Pengamatan budaya telaga

Telaga ini mempunyai potensi sebagai atraksi wisata. Justifikasinya adalah : luas 1 km2, pemandangan lepas,
satu jalur dengan penelusuran Goa
Cerme, kehidupan masyarakat sekitar
unik, bernilai edukatif-konservasi,
adventuring. Selain itu kemampuan masyarakat mengatasi kesulitan lingkungan kars telah teruji, merupakan sarana menjalin hubungan sosial dalam beraktivitas di telaga. Daya dukung menerima kunjungan wisatawan adalah 330
orang / hari.
KTM membidik pasar terutama
wisatawan yang memang mempunyai
jiwa petualangan, ingin belajajar pada
alam kars, dan belajar pada budaya
pertaniannya. Berikut adalah tabel
kegiatan KTM.

Tabel 4. Kegiatan KTM
Nama
Kegiatan

Lokasi

Kegiatan bertani Area pertanian
di lahan kering
Goa Cerme
Menelusur goa
Telaga Ploso
Melihat
budaya telaga

Jumlah Peserta

Waktu

100 m²/orang,
lahan yang tersedia
117.000 m²,
daya dukung efektif
1.080 orang/hari

Dua shift :
pagi jam 07.00-11.00
dan
sore jam 15.00-17.00

136 orang /
penelusuran, daya
dukung efektif 544
orang / hari
83 orang per shift,
daya dukung
efektif 330 orang/hari

3 jam / penelusuran,
operasi 12 jam / hari
(4 shift)
4 shift / hari
(mengikuti shift
penelusuran goa),
operasi 12 jam / hari

Sumber : Data primer
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Peralatan /
Perlengkapan
yang Dibutuhkan
Cangkul, sabit,
ember, caping
keranjang, papan
petunjuk, gubug,
homestay
Lampu senter,
helm, kompas,
kotak P-3 K, jam,
wearpag, camera,
catatan,
pemandu, air
dan permen
Camera, catatan,
shelter, toilet,
warung

Karsadag Tourism Model
Agar wisatawan mempunyai kejelasan kegiatan, waktu dan harga paketnya
maka disusun itinerary dan tarip sebagai berikut.

Tabel 5. Itinerary dan Tarip KTM
Waktu jam

Lokasi

Kegiatan

Tarip /orang
(Rp)

06.00 - 06.30

Tiba di homestay
penduduk

Wellcome party, sarapan nasi
sayur lodeh, tempe garit lalu
persiapan dengan pakaian tani,
membawa dari rumah

06.30 - 06.45

Homestay - tegalan

Menuju ke tegalan,
sudah membawa alat yang
disediakan

06.45 - 08.45

Tegalan

Mencangkul / menyiangi /
menyiram / merabuk / pepel

10.000

08.45 - 09.00

Tegalan

Macit dengan singkong / jagung /
kacang rebus dan teh

5.000

09.00 - 09.15

Tegalan - homestay

Kembali ke homestay,
persiapan ke Goa Cerme

09.15 - 10.00

Jalan trap

Tracking melalui jalan trap menuju
goa, membawa air botol dan
permen dari rumah

10.00 - 10.10

Pelataran goa

Briefing sebelum menelusur goa,
persiapan alat menelusur

10.10 - 12.10

Goa Cerme

Menelusur goa, mencatat, foto

12.10 - 12.15

Jalan makadam

Menuju Telaga Ploso

12.15 - 13.30

Telaga Ploso

Istirahat di pinggir telaga, makan
nasi lombok ijo, ikan asin,
pengamatan budaya telaga,
mencatat, foto

13.30 - 14.00

Jalan makadam

Menuju ke pelataran goa

14.00 - 16.00

Pelataran goa

Relaksasi, melihat
pemandangan, foto

16.00

Pelataran goa

Sayonara
TOTAL HARGA PAKET

Sumber : Data primer
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8.000

5.000

8.000

9.000

45.000

Karsadag Tourism Model
Paket KTM ini untuk 10 orang
peserta. Total harga paket sebesar Rp
45.000 / orang posisi wisatawan on site,
artinya wisatawan sampai ke destinasi
ditangani oleh agen travel.
Pengelolaan KTM melibatkan beberapa stakeholder sebagaimana diagram
berikut.

Adapun uraian fungsi masingmasing stakeholder dapat dilihat pada
tabel Tabel 6. Fungsi Unsur Jejaring
Kemitraan Penyelenggaraan KTM.

Warung
Makan

Dinas PU
Kab. Bantul

ASITA
PHRI
HPI

Disbudpar
Kab Bantul
& Kab. Gnkidul

Petani/
Pemilik
Homestay

Pokdarwis

Pengelola
Paket

Wisatawan

Gambar 1. Diagram Jejaring KTP
Keterangan :
adalah fungsi pelayanan
adalah fungsi koordinasi
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Tabel 6. Fungsi Unsur Jejaring Kemitraan Penyelenggaraan KTM
Sifat
Kemitraan

Fungsi

Disbudpar Kab. Bantul
Disbudpar Kab. Gnkidul

Berkelanjutan

1. Sebagai regulator, penentuan retribusi, distribusi
hasil retribusi
2. Penyedia prasarana akses jalan lingkungan
3. Melakukan fungsi promosi
4. Koordinasi dengan Dinas PU
5. Memberi pembinaan kepada Pokdarwis, pengelola
paket, warung makan dan petani
6. Mengkoordinir event tertentu

Dinas PU. Kab Bantul

Berkelanjutan

Sebagai penyedia akses jalan yang lebih luas

Petani / pemilik homestay

Berkelanjutan

1. Penyedia lahan dan membimbing bertani
2. Menyediakan makan pagi,
3. Menyediakan pacitan di tegal
4. Menyediakan alat-alat tani

Pengelola paket

Berkelanjutan

1. Mengemas paket
2. Menjalin hubungan dengan agen travel, Dispar,
Pokdarwis, petani, warung
3. Melakukan promosi

POKDARWIS

Berkelanjutan

1. Bertugas melayani wisatawan dalam
penelusuran goa
2. Membimbing tracking dari tegal ke goa dan
dari goa ke telaga

Warung makan

Berkelanjutan

Memasok makan siang di Telaga Ploso

ASITA, PHRI,
Himpunan Pramuwisata
Indonesia (HPI)

Berkelanjutan

1. Memberi pelatihan ketrampilan kepada
POKDARWIS, pengelola paket, petani,
warung makan
2. Melakukan fungsi promosi

Wisatawan

Berkelanjutan

Menikmati jasa wisata yang disediakan pengelola
paket/Dispar, termasuk pemanduan oleh
POKDARWIS, jasa fasilitas yang disediakan
Dispar dan petani

Mitra Kerja

Sumber : Data primer
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D.

Penyusunan Strategi Pengembangan

Adapun strategi yang diperlukan
sebagai dasar operasional KTM meliputi :
1.

Pemberdayaan Masyarakat

lah dan potensinya. Di samping itu akan
lebih efektif jika pada tahan awal ada fihak luar (volunteer) untuk mendampingi
dalam peningkatan kemampuan mereka.
2.

Strategi ini ditempuh dengan
justifikasi bahwa mayoritas penduduk
sekitar masih miskin. Implikasinya
pengembangan harus dapat memberdayakan masyarakat sekitar dalam
mengentaskan dari kemiskinan. Pengembangan wisata minat khusus di
Kawasan Goa Cerme diarahkan untuk
menaikkan pertumbuhan pendapatan,
mengatasi pengangguran dan mempersempit celah ketimpangan sebagaimana
ciri khas masyarakat di negara kurang
dan sedang berkembang (Korten dan
Sjahrir, 1988).

Pelibatan Masyarakat

Strategi keterlibatan masyarakat
dalam pengembangan model wisata
sangat diperlukan. Justifikasinya adalah
bahwa selama ini pengembangan wisata
Goa Cerme masih sangat minim dalam
melibatkan masyarakat.
Adapun pelibatan masyarakat meliputi kegiatan : (a) pengelolaan paket
(b) pengelolaan sumberdaya wisata (c)
pemasaran dan (d) pelayanan terhadap
wisatawan. Perhatikan gambar model
pelibatan masyarakat berikut.

Pariwisata Berkelanjutan

Pengelolaan
Paket

Pengelolaan
Sumberdaya
Pariwisata

Pemasaran

Tujuan

Pelayanan
thd.
Wisatawan

Pemberdayaan Masyarakat

Masalah akan muncul ketika masyarakat merumuskan masalahnya sendiri dan memisahkan antara masalah
personal dengan masalah sosial
(Purwanto, 2004). Solusinya adalah dengan peningkatan pendidikan mereka
sehingga mampu menemukenali masa-

Pelibatan

Dasar

Pelibatan dalam KTP meliputi sejak
program disusun, kemudian dilaksanakan dan pengawasannya. Pelibatan warga dimaksimalkan melalui berbagai tingkatan, dimulai dari lingkungan yang
lebih kecil (Sumarto, 2004). Sebelum
keputusan diambil dan masalah dicari
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solusinya, pemahaman atas suatu masalah perlu ditingkatkan terlebih dahulu,
antara lain melalui pertemuan di mana
setiap pihak ditanya pendapatnya dan
setiap pendapat diperlakukan secara
adil.
3.

Pemanfaatan Hasil Pariwisata

Tarip KTP sebesar Rp 45.000
dengan distribusi sebagai berikut :
1. Kas dusun .................... Rp 3.000
(Dusun Srunggo
Rp 2.000,
Dusun Ploso
Rp 1.000)
2. Dispar.
Kab. Bantul .................. Rp 2.500
(termasuk
asuransi)
3. Dispar.
Kab. Gunungkidul ........ Rp 1.500
4. Pemilik
homestsay .................. Rp 23.500
5. Pemandu
penelusur ................... Rp 5.000
6. Pengelola
paket ......................... Rp 8.500
7. P-3 K ...........................Rp 1.000
------------Total
Rp 45.000
Bahwa hasil pariwisata sebesarbesarnya untuk kemakmuran masyarakat setempat yang memang masih
miskin. Untuk kas dusun 7 %, untuk
pemilik homestay yang dimiliki warga
setempat 52 % dan untuk pengelola
paket dan pemandu penelusuran goa
yang personalnya warga setempat
sebesar 30 %.

4.

Strategi Etno-Konservasi

Kawasan Goa Cerme adalah termasuk kawasan kritis, bahkan di atas goa
tingkat kemiringan lebih dari 90° .
Dengan kondisi alam seperti ini fungsi
pohon menjadi sangat penting, sebagai
penahan tanah agar tidak longsor dan
menjaga kesuburan sekaligus sebagai
peneduh kawasan. Pentingnya fungsi
pohon memerlukan usaha penghijauan
terus-menerus. Usaha pelestarian lingkungan melalui penghijauan harus lebih
banyak tumbuh atas prakarsa masyarakat sendiri dari pada atas prakarsa
pemerintah.
Pelestarian ini tidak sebatas pada
lingkungan alam (fisik) kawasan saja,
namun juga pelestarian kehidupan sosial
budayanya. Di sekitar Kawasan Goa
Cerme ini terdapat kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya, bertani
di lahan kering. Selain itu masyarakat
dusun masih memegang tradisi kebudayaan Jawa. Di antaranya tradisi upacara
siklus kehidupan, sejak kelahiran sampai
kematian. Demikian juga tradisi selamatan dalam siklus penggarapan pertanian. Kemudian kehidupan seni budaya
yang masih dipelihara oleh masyarakat
dusun adalah jathilan, slawatan, gejog
lesung, laras madya, karawitan dan
wayang kulit. Kesenian itu masih sering
ditampilkan pada hajatan warga dusun.
Kuatnya citra Goa Cerme sebagai
goa tempat bersemedi perlu dipertahankan. Bersemedi dengan ritual rangkaiannya akan membangun kesan sakral, berarti akan membatasi jumlah
pengunjung secara otomatis.
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5.

Strategi Linkage dengan
Obyek Lain

Pengembangan model dirumuskan
diarahkan sebagai bagian dari wisata
lain yang telah berkembang di Kawasan
Imogiri dan sekitarnya. Justifikasinya
adalah bahwa Kawasan Imogiri memiliki
area wisata yang dapat dikunjungi dan
telah berkembang. Hal ini dapat memberikan banyak alternatif. Selama ini wisata di kawasan Goa Cerme belum
mengkait dengan obyek lain secara melembaga. Kerjasama dengan membangun jejaring kemitraan yang sinergis
akan lebih bermanfaat.
Implikasinya adalah diperlukan
citra khusus untuk menguatkan eksistensi Kawasan Goa Cerme, agar tidak
sama dengan obyek lain. Citra destinasi
akan memainkan peran penting, baik
dalam menarik ataupun menahan
wisatawan (Andreassen and Lindestad,
1998). Citra yang diusulkan untuk dibangun adalah kars-adventureagroculture atau karsadag.
V.

2.

3.

KESIMPULAN DAN SARAN
4.

A.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas maka
dapat disusun kesimpulan sebagai
berikut :
1.
Bahwa pasar wisata minat khusus
Kawasan Goa Cerme adalah berumur muda, terpelajar, motif utama kegiatan adalah petualangan,
pengeluaran masih sedikit, datang
berombongan. Jumlah wisatawan
masih jauh dari kapasitas efektifnya. Walaupun jumlahnya tidak

5.

dominan sebagian pengunjung
melakukan kegiatan semedi, yang
membentuk citra sebagai goa
sakral.
Dengan karakteristik pasar yang
menginginkan perjalanan berkualitas maka potensi wisata minat
khusus yang sesuai untuk dikembangkan adalah atraksi bertani di
lahan kering, penelusuran goa dan
pengamatan budaya telaga. Ketiga
atraksi mempunyai nilai pembelajaran, petualangan dan konservasi. Skor potensi ketiga atraksi
termasuk kategori tinggi.
Memperhatikan karakteristik pasar
dan potensi kawasan maka bentuk
pengembangan wisata minat khusus yang direkomendasikan adalah dengan memadukan ketiga potensi atraksi sebagai KMP. Bentuk
pengembangan ini memadukan
kegiatan bertani di lahan kering,
penelusuran Goa Cerme dan pengamatan budaya telaga. Bentuk
wisata ini mengandung nilai pembelajaran, petualangan dan konservasi di kawasan kars.
Pengembangan berbasis pada masyarakat, dengan taktik pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat dan pemanfaatan hasil
pariwisata bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan pelibatannya dalam setiap program ditempuh untuk mengurangi kemiskinan dan kemampuan pengelolaan
wisata.
Bahwa pengembangan wisata berbasis pada masyarakat meliputi
kepedulian pada adat, living culture
/budaya masyarakat setempat tetap harus terpelihara bersama
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6.

B.

dengan usaha konservasi fisik
dalam kerangka besar etnokonservasi.
Bahwa jumlah wisatawan minat
khusus masih jauh dari kapasitas
efektif yang tersedia. Untuk menaikkan jumlah pengunjung ditempuh dengan strategi linkage dengan
obyek wisata lain di Kawasan
Imogiri yang sudah berkembang.
Bentuk linkage dengan obyek wisata lain ini adalah pemasaran bersama.

3.

4.

Hendaknya program-program
pariwisata melibatkan masyarakat
sebanyak mungkin secara nyata
agar rasa melu handarbeni terpatri
di hati masyarakat.
Pengelolaan KTM perlu koordinasi
dengan Dinas Kabupaten Gunung-kidul, karena kawasan Goa Cerme
meliputi wilayah administratif
Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Gunungkidul.

Saran

Beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran adalah :
1.
Peningkatan pendidikan masyarakat untuk mempertajam kemampuan menemukenali sumberdaya
wisata yang dimiliki dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.
2.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada bidang
pariwisata saja namun juga pada
bidang-bidang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
akan menimbulkan persepsi positif
terhadap pariwisata.
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