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KAJIAN DAMPAK DAN PENANGANAN
TERTUTUPNYA MUARA SUNGAI OPAK
Nindyo Cahyo Kresnanto dan Muharruddin
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email: nindyo_ck@staff.janabadra.ac.id
Tenaga Ahli Sumber Daya Air, 081328864671,
email: muharruddin@gmail.com

ABSTRACT
Throughout the year, estuary closure has occurred in the Opak River due to
sedimentation and due to the direction of the South Sea Java wind. The closure of the
Opak River estuary has a negative influence. Negative impacts received directly by
residents who live or own fields around the mouth of the river (west of the estuary). If the
Opak River estuary is covered with material sediments, then the Opak River water flow
cannot flow into the sea, as a result, the flow of water rises and overflows on the
riverside. To overcome this, the owners of fields and paddy fields will take turns in
opening the estuary by cornering the sediments that cover the estuary, however, the
position of the line that does not take into account the current velocity also impacts the
erosion of some of the east side of the river. This problem needs a study and treatment
recommendations so as not to harm the community both on the west side of the estuary or
east of the estuary, so the purpose of this study is to look at the impact and make
recommendations for handling.
Research in the form of field research / applied by using field data to analyze the
impact and create a handling scenario. Negative impacts that are taken into account
include crop failure due to river water losses and partial loss of land due to the scouring
of river flows.
The results of the research obtained were that there were several positive and
negative effects due to the closure of the Opak River estuary either on the right or left side
of the river. The biggest impact is the submergence of productive agricultural land on the
west side of the river and the erosion of part of the land on the east side of the river. The
main scenario for overcoming this is by creating a flood embankment in the agricultural
area and determining the position of the safe line for river morphology.
Keywords: benefit and cost, river estuary closure, Opak River
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PENDAHULUAN
Wilayah pertanian di sekitar Muara Sungai
Opak merupakan lahan yang cukup produktif
(Gambar 1). Wilayah pertanian ini sebagian
masuk dalam Kelurahan Srigading (area
pertanian sebelah barat Kali Winongo Kecil)
dan sebagian lagi masuk dalam Kelurahan
Tirtohargo (area pertanian sebelah timur Kali
Winongo Kecil). Lahan ini cukup produksi
dengan siklus tanam palawijo-palawijo-padi.
Diantara tanaman yang komoditasnya tinggi
adalah tanaman bawang.
Namun demikian, karena lokasi pertanian
ini berada di Muara Kali Opak yang memiliki
karakteristik yang unik, maka lahan pertanian
ini sering kali tergenang/terendam akibat rob
karena tertutupnya muara. Akibat tertutupnya
muara sungai Opak mengakibatkan air
meluap dan menggenangi lahan pertanian
yang berada di seputaran muara sungai Opak.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengakibat-

kan tanaman yang dibudidayakan oleh petani
setempat terganggu panenannya bahkan
terancam fuso. Luapan air akibat muara
sungai buntu merupakan bencana tahunan
sehingga perlu dikaji alternatif-alternatif
penanganannya. Sehingga perlu mengkaji
prilaku dan dampak yang timbul akibat
tertutupnya muara dan memberikan
rekomendasi penanganan permasalahan.
Tujuan kajian ini adalah menghitung/
memprediksi area yang terdampak luapan
akibat tertutupnya Muara Sungai Opak,
memprediksi kerugian akibat tertutupnya
Muara Sungai Opak, dan mengkaji alternatif
penanganan permasalahan tertutupnya Muara
Sungai Opak.
METODOLOGI
Agar hasil kajian sesuai dengan yang
diharapkan maka metodologi disusun seperti
pada Gambar 2.

Gambar 1 Lokasi pertanian di sekitar Muara Sungai Opak
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Gambar 2 Metodologi Kajian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sungai Opak
Sungai Opak merupakan salah satu sungai
yang mengalir di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Gambar 3). Sungai Opak
mempunyai hulu sungai di Kecamatan
Cangkringan, Kabupaten Sleman dan
mempunyai hilir sungai di Kelurahan

Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten
Bantul ( Gambar 4.2). Sungai Opak
mempunyai panjang aliran ± 65 km dan luas
daerah aliran sungai ± 1398,18 km2. Sungai
Opak memiliki beberapa anak sungai, antara
lain Sungai Oyo, Sungai Winongo, Sungai
Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai
Tambakbayan (Wardhana, 2015).

Gambar 3 Aliran Sungai Opak di DIY dan Kabupaten Bantul
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Karakteristik Pantai-pantai Selatan Jawa
Sungai Opak mempunyai karakteristik
yang sama dengan kebanyakan sungai-sungai
di Pulau Jawa yang mempunyai muara di
selatan Pulau Jawa. Sungai-sungai yang
mempunyai muara di selatan Pulau Jawa
mempunyai muara sungai yang sering
berpindah. Berpindahnya muara sungai
tersebut disebabkan oleh sedimen yang
mengendap di muara sungai. Keberadaan
sedimen di muara dapat disebabkan oleh
sedimen yang terbawa oleh aliran sungai dan
sedimen yang bergerak sepanjang pantai
(longshore sediment transport). Keberadaan
sedimen yang mengendap di muara sungai
tersebut menyebabkan terjadi banjir di muara
sungai. Kejadian banjir juga sering terjadi di
muara Sungai Opak (Wardhana, 2015).
Angin yang bertiup dari tenggara dengan
intensitas dominan membentuk gelombang
laut ke arah pantai di dekat muara Sungai
Opak (Widayanti & Sunarto, 2013).
Gelombang itu pecah menghasilkan deburan
(swash), yang segera surut kembali ke laut
(backswash) karena gaya gravitasi. Pasang
surut laut ini mempengaruhi proses
sedimentasi. Endapan pasir yang terbawa oleh
ombak dari pinggir pantai mengendap
kembali ketika gerakan pasang surut
menghasilkan arah zigzag ke barat. Lama
kelamaan pasir yang diendapkan itu akan
menutupi aliran Sungai Opak, yang
normalnya lurus-lurus saja ketika bermuara
(Dewi, 2010). Akhirnya aliran sungai
membelok ke arah barat, meski nantinya tetap
bermuara ke arah selatan, seperti pada
Gambar 4.

Kondisi Sedimentasi Muara Sungai Opak
Pemanfaatan sumberdaya yang ada begitu
beragam, sehingga kompleksitas masalah
yang timbul di wilayah tersebut juga tinggi.
Masalah yang timbul dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu masalah yang terkait
dengan aspek lingkungan fisik dan masalah
yang berkaitan dengan aktivitas manusia atau
penduduk setempat. Proses utama yang
terjadi adalah adanya perubahan kenampakan
morfologis pantai yang disebabkan karena
proses hidrodinamik, proses aerodinamik,
dan proses morfodinamik. Pantai Depok
merupakan salah satu deretan pantai selatan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak
pada deretan kawasan lindung gumuk pasir
(sand dune). Pantai ini merupakan pantai yang
digunakan sebagai lokasi pelelangan ikan
hasil tangkapan nelayan setempat. Potensi
lainnya adalah keindahan panorama, sehingga
untuk tujuan wisata. Kawasan pantai selatan
Pulau Jawa mempunyai karakteristik arus dan
gelombang laut yang sangat intensif.
Garis pantai tidak selalu tetap dari tahun ke
tahun. Garis pantai ini mengalami perubahan
atau perkembangan. Perubahan ini dapat
semakin menuju ke arah daratan maupun
menuju ke arah lautan. Perubahan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
arus, gelombang, pasang surut air laut, angin,
sedimentasi, dll. Sejauh ini penelitian tentang
topik ini terbatas. Perubahan garis pantai di
Pulau Jawa khususnya di Pantai Depok, DIY.
Topik ini menarik karena fakta di lapangan
menunjukkan angin dari Samudra Hindia
besar, sehingga mengakibatkan arus dan
gelombang yang menuju ke daratan besar. Hal
inilah yang menjadi faktor utama adanya
perubahan garis pantai di Pantai Depok DIY.
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Gambar 4 Perilaku umum muara sungai Pantai Selatan Jawa

Gambar 5 Gambaran Muara Sungai Opak

Sedimentasi adalah masuknya muatan
sedimen ke dalam suatu lingkungan perairan
tertentu melalui media air dan diendapkan di
dalam lingkungan tersebut. Sedimentasi yang
terjadi di lingkungan pantai menjadi
persoalan bila terjadi di lokasi-lokasi yang
terdapat aktifitas manusia yang membutuhkan kondisi perairan yang dalam seperti
pelabuhan, dan alur-alur pelayaran, atau yang
membutuhkan kondisi perairan yang jernih

seperti tempat wisata, ekosistem terumbu
karang atau padang lamun. Untuk daerahdaerah yang tidak terdapat kepentingan
seperti itu, sedimentasi memberikan
keuntungan, karena sedimentasi
menghasilkan pertambahan lahan pesisir ke
arah laut.
Garis pantai tidak selalu tetap dari tahun ke
tahun. Garis pantai ini mengalami perubahan
atau perkembangan. Perubahan ini bisa
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semakin menuju ke arah daratan maupun
menuju ke arah lautan. Perubahan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
arus, gelombang, pasang surut air laut, angin,
sedimentasi.
Pada musim kemarau angin cenderung
bertiup dari arah Tenggara, sedangkan pada
musim penghujan angin cenderung bertiup
dari Barat Daya. Angin Barat Daya
mengandung uap air tinggi atau kelembabannya tinggi. Kecepatan angin yang
bertiup dari arah laut ke arah daratan relatif
lebih tinggi daripada di lokasi. Menurut
Sukirman, (2003), kecepatan angin disekitar
lokasi Muara Sungai Opak berkisar antara 7
m/s pada kondisi cuaca cerah dan 1,5 m/s pada
kondisi mendung.
Gelombang dapat menimbulkan energi
untuk membentuk pantai, menimbulkan arus
dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus
dan sepanjang pantai. Hanyutan pantai adalah
salah satu proses perpindahan material pantai
sebagai akibat tenaga gelombang. Proses ini
terjadi di sepanjang pantai daerah penelitian.
Pergeseran material sesuai dengan penelitian
Verstappen (1957) dalam Sukirman, (2003),
terutama terjadi pada musim kemarau.
Material bergeser ke arah Barat sebagai akibat
datangnya gelombang yang berasal dari
Tenggara.
Kondisi sosial-ekonomi masyarakat
setempat pada umumnya adalah sebagai
nelayan dan pedagang. Namun, pekerjaan ini
bagi sebagian besar penduduk sekitar hanya
sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaan
lainnya antara lain sebagai; petani di sawah
atau di ladang, buruh bangunan, atau sebagai
peternak (sapi, kerbau, kambing). Alasan
mereka tidak menjadikan pekerjaan sebagai
nelayan atau pedagang sebagai mata
pencaharian utama karena hasilnya tidak
menentu. Maksudnya adalah ketika musim
mendukung untuk berlayar, maka mereka

akan melaut atau menjala ikan di pantai.
Selain itu, jika tiba musim liburan mereka
beralih profesi sebagai pedagang di sekitar
Pantai Depok.
Menurut Widayanti & Sunarto, (2013),
pengukuran parameter gelombang yang
penting dilakukan pada saat lapangan adalah
periode gelombang. Dengan menghitung
periode gelombang yang terjadi dengan
menggunakan stop watch, maka akan dapat
mengetahui parameter gelombang yang lain.
Koefisien empasan pada titik pengambilan
sampel Barat (1) rata-rata sebesar 0,003. Pada
titik sampel Tengah (2), koefisien
empasannya adalah 0,003, sedangkan titik
pengambilan sampel Timur (3), koefisien
empasan gelombang adalah 0,004. Nilai ratarata koefisien ketiga titik tesebut adalah
0,0033. Berdasarkan Tabel 2.2 tipe empasan
pada lokasi penelitian adalah plunging, 0,003
< Bb (indeks pecah gelombang) < 0,068. Tipe
ini termasuk dalam tipe gelombang yang
tinggi. Hal ini dikarenakan angin tang bertiup
dari laut memiliki kecepatan tinggi
dikarenakan angin tersebut tidak ada
hambatan (daratan) sehingga kecepatan yang
tinggi menyebabkan gelombang yang
terbentuk juga tinggi.
Kecepatan gelombang di perairan dangkal
di sekitar lokasi penelitian berdasarkan atas
kedalaman perairan sekitarnya juga.
Kedalaman perairan bervariasi antara 0,5
hingga 3 meter. Dalam hal ini tiap hari pada
masingmasing titik pengukuran berbeda nilai
kecepatan gelombangnya. Setelah kecepatan
gelombang diketahui nilainya, maka besar
energi gelombang dapat diketahui dengan
menggunakan rumus 16. Besar energi
gelombang disekitar titik 1 (barat) berkisar
antara 512 hingga 2006 kg m/s². Pada titik 2
(tengah) sebesar 81 hingga 1070 kg m/s²,
sedangkan pada titik paling timur (titik 3)
memiliki energi gelombang sebesar 205
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hingga 1393 kg m/s². Komponen fluks energi
gelombang sepanjang pantai pada saat pecah
(P1) dari hasil perhitungan juga bervariasi
nilainya. Titik 1 memiliki nilai P1 berkisar
antara 5,7 Nm/d/m hingga 21,9 Nm/d/m. Titik
2 (tengah) nilai P1 berkisar antara 1 Nm/d/m
hingga 16,5 Nm/d/m. Dan titik 3 (timur)
memiliki nilai P1 antara 4,2 Nm/d/m hingga
20,8 Nm/d/m. Selanjutnya, jika nilai P1 telah
diketahui, maka parameter gelombang yang
terakhir yang dihitung adalah total angkutan
sedimen (Qs).
Dampak Penutupan Muara Sungai Opak
a. Dampak di Sisi Barat Muara Sungai
Opak
Selain faktor-faktor geografis tersebut

diatas, adanya dinamika penutupan muara
Sungai Opak juga berpengaruh terhadap
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
sekitar. Dampak yang dihasilkan dapat
menguntungkan (dampak positif) dan dapat
merugikan (dampak negatif). Dampak positif
adanya penutupan muara Sungai Opak antara
lain adalah penduduk dapat memanfaatkan
bura atau muara sungai tersebut untuk
membuat tambak-tambak ikan atau
memanfaatkannya untuk menangkap ikan
karena permukaan airnya dangkal. Dengan
permukaan air yang dangkal, maka
masyarakat dapat menyeberangi sungai
dengan aman tanpa melewati jembatan
(mempermudah akses warga untuk
mobilisasi).

Gambar Muara Sungai Opak yang tertutup sedimentasi sedang di sudet oleh penduduk
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Dinamika penutupan muara Sungai Opak
juga memiliki dampak negatif. Dampak
negatif ini dirasakan langsung oleh penduduk
yang tinggal atau memiliki ladang di sekitar
muara sungai. Apabila muara Sungai Opak
tertutup material sedimen, maka air Sungai
Opak tidak bisa bermuara ke laut, akibatnya
muka air sungai meningkat dan meluap di sisi
sungai. Salah satu wilayah yang terkena banjir
adalah Dusun Karang, dimana ladang-ladang,
sawah mereka tergenang air. Untuk mengatasi
hal tersebut, maka para pemilik ladang dan
sawah akan bergantian bertugas membuka
bura. Prosesi pembukaan bura atau muara
sungai, tidak begitu saja dilakukan. Menurut

kepercayaan warga sekitar, apabila ingin
membuka atau menutup muara sungai harus
diawali dengan prosesi adat terlebih dulu. Hal
ini menyangkut kepercayaan masyarakat
sekitar yang masih menganut adat istiadat
Jawa kuno yang kental. Terbukti dari sisa-sisa
sesaji yang dilarung ke laut oleh warga pada
malam hari. Apabila prosesi ini telah
dilakukan, maka warga akan bergotong
royong membuka bura dengan menggunakan
cangkul maupun dengan alat berat.
Permasalahan yang sering terjadi adalah
maraknya penambangan pasir sungai secara
ilegal untuk tujuan ekonomis yang tidak
hanya dilakukan oleh warga sekitar, namun
warga di daerah lain yang melihat potensi

Gambar 7 Luapan air di area pertanian di Desa Srigading (Kecamatan Sanden)
dan Tirtohargo (Kecamatan Kretek) di Muara Sungai Opak akibat penutupan muara
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besar dari profesi penambang pasir.
Luas area pertanian yang tergenang dapat
mencapai 51,46% (74,5 ha) dari total lahan
pertanian yang ada (144,75 ha). Area yang
tergenang dapat dilihat pada Gambar 8 (warna
merah). Sehingga area yang tergenang tidak
dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk
bertani.
b. Dampak di Sisi Timur Muara Sungai
Opak
Sementara itu, luapan banjir di aliran
Sungai Opak telah menyebabkan erosi dan

menggerus tebing sungai di sisi timur. Kondisi
erosi sungai di sisi timur sungai dalam kondisi
yang sangat parah. Dua bangunan
DITPOLAIR yang difungsikan untuk kantin,
rumah dinas, dan beberapa lahan penduduk
ambrol/habis digerus arus sungai.
Dari hasil analisis, tercatat dari tahun dari
Tahun 2010 hingga 2017 lahan di sisi timur
muara sungai telah berkurang hingga 21,77
ha. Sementara di sisi barat berkurang hingga
24,02 ha. Namun demikian hal ini tentu
dinamis sesuai dengan prilaku sungai dan

Gambar 8 Area pertanian di Muara Sungai Opak dan area yang terdampak
akibat meluapnya Sungai Opak (warna merah)

Gambar 9 Lahan Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Polda DIY yang erosi/ambrol
akibat banjir Muara Sungai Opak – 1 (sumber: Kedaulatan Rakyat, 2016)
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Gambar 10 Lahan Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Polda DIY yang erosi/ambrol
akibat banjir Muara Sungai Opak – 2 (sumber: Kedaulatan Rakyat, 2016)

Gambar 11 Daerah rawan terendam di sisi timur Muara Sungai Opak akibat banjir
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debit air yang melawati sungai, juga
tergantung kondisi hulu sungai.
Kemungkinan Penanganan Dampak
(Benefit dan Cost)
Permasalahan di Muara Sungai Opak
tentunya tidak hanya bisa di atasi di lokasi
muara namun terkait dengan kondisi sungai
dari hulu sampai hilir. Namun penanganan di
bagian hilir secara sederhana dapat dilakukan
untuk mengurangi dampak. Dari hasil
pengamatan di lapangan, dapat diperoleh
hasil adalah:
1. Luapan terjadi karena sebagian batas area
pertanian belum/tidak di batasi dengan
tanggul, sehingga jika terjadi luapan, air
sungai akan menggenangi area pertanian
melalui jalan tersebut.
2. Akibat pembuatan sudetan yang
sejajar/lurus dengan garis sungai utama,

maka aliran air menjadi semakin cepat,
dan berdampak menggerus badan sungai
(kanan-kiri) yang mengakibatkan
hilangnya sebagian lahan warga.
Dari dampak yang bisa teridentifikasi,
maka diusulkan dua buah solusi yaitu: (1).
Pembuatan tanggul perlindungan banjir; (2).
Mengatur jarak sudeten terhadap garis tengah
sungai.
Perhitungan Biaya (Cost) Pembuatan
Tanggul
Tanggul yang diusulkan adalah tanggul
dengan konstruksi urugan tanah pilihan sesuai
dengan tanggul-tanggul eksisting yang di
atasnya diberikan konstruksi jalan akses.
Tipikal tanggul dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Luas area terdampak, lahan hilang, dan lokasi yang belum bertanggul
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Gambar 13 Tipikal tanggul perlindungan
banjir Muara Sungai Opak

Gambar 14 Panjang tanggul
perlindungan banjir

Perhitungan biaya pembuatan tanggul pada
Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Perkiraan perhitungan biaya
pembuatan tanggul banjir (Tahun 2018)

dapat diatasi. Perhitungan benefit diskenario
dengan beberapa jenis tanaman pertanian
yang biasa ditanam di area pertanian tersebut.
Hasil perhitungan kerugian adalah sekali
masa panen (74,5 ha) seperti pada Gambar 15.

Galian tanah
mekanis

:

19.710

8.925

m3

175.909

Urugan tanah
dipadatkan

:

39.200

22.950

m3

899.640

Tabel 2 Kerungian akibat terendamnya area
pertanian di Muara Sungai Opak dalam 1
masa panen dengan skenario beberapa jenis
tanaman (dalam rupiah)

beton bertulang,
K125

:

725.400

383

m3

277.465

Hasil Panen. Kg/Ha

Membuang sisa
galian

:

20.433

3.124

m3

63.827

Overhead dan
biaya lainnya

:

ITEM
PEKERJAAN

Harga
Sat (Rp)

Volume
(M3)

Sat

Harga
(Ribu Rp)

Padi

Jagung

6.000

3.500

212.526
Jumlah

Pintu air dan
Accesoris

1.629.369.
ls

Total

Kacang
Tanah

13.500

1.300

1.400

Padi

Jagung

Bawang
Merah

Kedelai

Kacang
Tanah

5.300

2.500

15.000

7.000

9.500

2.129.369
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Kedelai

Harga Jual per Kg

500.000.

Keuntungan (Benefit) dari Pembuatan
Tanggul
Kerugian yang pada area pertanian
kemudian diperkirakan jumlahnya untuk
menghitung benefit yang dihasilkan jika
permasalahan terendamnya sebagian area

Bawang
Merah

Harga per Ha. (Ribu Rp.)
Padi

Jagung

Bawang
Merah

Kedelai

Kacang
Tanah

31.800.

8.750

202.500

9.100

13.300.000

Jumlah Harga Total. (Juta Rp)
Padi

Jagung

Bawang
Merah

Kedelai

Kacang
Tanah

4.738,2

1.303,75

30.172,5

1.355,9

1.981,7
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Gambar 15 Luas area terdampak luapan Sungai Opak (74,5 ha)

Kerugian akibat tertutupnya Muara Sungai
Opak di sisi Barat sungai adalah terendamnya
lahan pertanian. Kerugian hingga mencapai
74,5 ha, kerugian bisa mencapai lebih dari 30
miliar dalam satu kali panen jika ditanami
bawang merah, hingga 4,7 miliar jika
ditanami padi, dan kurang dari 2 miliar jika
dengan tanaman lain. Ini adalah keuntungan
yang akan didapatkan jika masalah tersebut di
atasi.
Benefit Cost Ratio (BCR)
B/C Ratio (Benefit Cost Ratio) adalah
ukuran perbandingan antara pendapatan
dengan Total Biaya produksi (Cost = C). B
berarti Benefit, sedangkan C berarti cost.
Perhitungan B/C ratio ini dihitung dari tingkat
suku bunga. Sedangkan pengambilan
keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat

dari nilai BCR yang ditentukan sebagai
berikut:
1. Jika BCR ≥ 1, maka dikatakan bahwa
benefit dari proyek tersebut lebih besar
daripada pengorbanan yang dikeluarkan.
Sehingga proyek tersebut dapat diterima
atau layak (feasible).
2. Sebaliknya jika BCR <1 maka dikatakan
bahwa benefit dari proyek tersebut lebih
kecil daripada pengorbanannya atau
proyek tersebut tidak layak (not feasible).
Perhitungan B/C dapat dilihat pada Tabel
6.3.
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Tabel 3 Perhitungan B/C dalam satu kali
panen
Jumlah Total Benefit (Juta Rp.)
Padi

Jagung

Bawang
Merah

Kede-lai

Kacang
Tanah

4.738,2

1.303,75

30.172,5

1.355,9

1.981,7

Cost/Biaya Pembuatan Tanggul (Juta Rp.)
2.129,37
Benefit Cost Ratio (B/C)
Padi

Jagung

Bawang
Merah

Kedelai

Kacang
Tanah

2.23

0.61

14.17

0.64

0.93

Secara sederhana, pada kasus muara
Sungai Opak ini, B/C hanjya dihitung dalam
satu kali panen saja dan telah dapat dilihat
bahwa B/C padi dan bawang merah sudah di
atas (>) 1. Sedang B/C jagung, kedelai,
kacang merah kurang (<) satu, namun dapat
mencapai > 1 dalam 2 kali panen. Artinya
penyelesaian penanganan luapan ke area
pertanian di Muara Sungai Opak dengan
tanggul sangat layak dilakukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil
dari kajian meluapnya Muara Sungai Opak ini
adalah:
1. Luapan muara Sungai Opak terjadi karena
sebagian batas area pertanian belum/tidak
di batasi dengan tanggul, sehingga jika
terjadi luapan, air sungai akan
menggenangi area pertanian melalui jalan
tersebut.
2. Akibat pembuatan sudetan yang
sejajar/lurus dengan garis sungai utama,
maka aliran air menjadi semakin cepat,
dan berdampak menggerus badan sungai
(kanan-kiri) yang mengakibatkan
hilangnya sebagian lahan warga.

3. Beberapa dampak (positif dan negatif) dari
fenomena tertutupnya muara Sungai Opak
adalah:
a. Dampak posisif pada kondisi surut:
penduduk dapat memanfaatkan bura
atau muara sungai tersebut untuk
membuat tambak-tambak ikan atau
memanfaatkannya untuk menangkap
ikan karena permukaan airnya dangkal.
Dengan permukaan air yang dangkal,
maka masyarakat dapat menyeberangi
sungai dengan aman tanpa melewati
jembatan (mempermudah akses warga
untuk mobilisasi). Secara ekonomi,
penghasilan nelayan, petani tambak,
atau penduduk sekitar meningkat,
akibatnya kesejahteraan keluarga
mereka juga meningkat.
b. Dampak negatif pada saat meluap:
dinamika penutupan muara Sungai
Opak juga memiliki dampak negatif;
bagian hulu sungai sering terjadi banjir,
sehingga ladangdan sawah warga
tergenang air. Luas area pertanian yang
tergenang dapat mencapai 51,46%
(74,5 ha) dari total lahan pertanian yang
ada (144,75 ha).
c. Dampak negatif posisi sudetan
muara: perubahan posisi sudetan yang
bergerak semakin ke arah timur
menyebabkan hilangnya sebagian
lahan kanan kiri sungai. Tercatat dari
tahun dari Tahun 2010 hingga 2017
lahan di sisi timur muara sungai telah
berkurang hingga 21,77 ha. Sementara
di sisi barat berkurang hingga 24,02 ha.
Namun demikian hal ini tentu dinamis
sesuai dengan prilaku sungai dan debit
air yang melawati sungai, juga
tergantung kondisi hulu sungai.
4. Kerugian akibat tertutupnya Muara Sungai
Opak di sisi Barat sungai adalah
terendamnya lahan pertanian. Kerugian

3280

Vol. XIX, No.2. Juni 2019

Jurnal Riset Daerah

hingga mencapai 74,5 ha, kerugian bisa
mencapai lebih dari 30 miliar dalam satu
kali panen jika ditanami bawang merah,
hingga 4,7 miliar jika ditanami padi, dan
kurang dari 2 miliar jika dengan tanaman
lain. Ini adalah keuntungan yang akan
didapatkan jika masalah tersebut di atasi.
5. Dari dampak yang bisa teridentifikasi,
maka diusulkan dua buah solusi yaitu: (1).
Pembuatan tanggul perlindungan banjir;
(2). Mengatur jarak sudeten terhadap garis
tengah sungai.
Beberapa saran yang dapat disampaikan
dari hasil kajian meluapnya Muara Sungai
Opak untuk mengatasi permasalahan antara
lain adalah:
1. Pembuatan tanggul perlindungan banjir.
Tanggul yang diusulkan adalah tanggul
dengan konstruksi urugan tanah pilihan
sesuai dengan tanggul-tanggul eksisting
yang di atasnya diberikan konstruksi jalan
akses.
2. Mengatur jarak sudeten terhadap garis
tengah sungai. Sudetan terbaik ada di sisi
Barat garis center sungai sekitar > 1,5 Km
dari jalan Pantai Depok atau di koordinat
8° 0'36.85"S ; 110°16'44.34"E.
3. Perlu pembentukan form koordinasi antara
warga timur dan barat sungai untuk wadah
dalam membahas permasalahanpermasalahan sekitar muara (terutama:
Desa Srigading (Kecamatan Sanden),
Desa Tirtohargo (Kecamatan Kretek), dan
Desa Parangtritis (Kecamatan Kretek)).
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APLIKASI METODE PERTANIAN
DENGAN SISTEM IRIGASI KABUT
PADA DAERAH PESISIR
MASYARAKAT SRIGADING BANTUL
Raden Heru Prasetio1*, Chafid Fandeli2, Sri Yuniarti3, Surani Hasanati4, Mohd Hairy Ibrahim5
123
4
Institut Teknologi Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada,
5
Universiti Pendidikan Sultan Idris - Malaysia
*radenheruprasetio@ity.ac.id
ABSTRACT
Srigading community in Bantul district – Special Province Yogyakarta is a coastal area that has
environmental characteristics with conditions of sandy, dry and high temperature in sphere. Where the average
temperature of a coastal area can reach 35 ° (thirty five degrees Celsius). In these environmental conditions,
only certain types and species of plants can be cultivated there.
The constraint of farmers in coastal areas is that they cannot plant the desired types and species of
plants, they are only certain types of plants that can grow and adapt well to the coastal environment.
The approach of farming methods using a fog system for coastal areas uses a sensor and temperature
controller system, where the sensor can be adjusted according to the pattern and the temperature needs of the
plants to be planted. This method focuses on the control of temperature and its needed by plants, Also land
conditioning to keep it moist and easy to decompose fertilizer which is the source of the food nutrient for
agricultural crops.
The application of this method was tested on chilly in agricultural areas of ±600 square meters, coastal
areas of Samas - village of Srigading - Bantul District. Increased weight from crop yields can reach more than
100% compared to agriculture without using the fog system method.
Keywords: fog farming system, coastal area agriculture, production
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A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris yang
sebagian besar penduduknya mengandalkan
sektor pertanian sebagai sumber mata
pencaharian. Sehingga bidang pertanian
menjadi salah satu sektor yang mempunyai
peranan strategis dalam pembangunan
perekonomian nasional. Pembangunan
pertanian di Indonesia bertujuan untuk
meningkatkan produksi untuk memenuhi
kebutuhan pangan dan industri dalam negeri,
meningkatkan ekspor, memperluas lapangan
pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong pemerataan
dalam berusaha. Terdapat lima subsektor
pertanian di Indonesia yaitu sektor tanaman
pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan,
dan perikanan.
Selain disebut negara agraris, Indonesia
juga merupakan negara kepulauan yang
terdapat pantai disekelilingnya. Disetiap bibir
pantai tersebut tentunya memiliki lahan pasir
yang luas. Wilayah pantai selatan Daerah
Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki
bentangan pantai sepanjang lebih dari 70 km,
yang meliputi Kabupaten Bantul, Gunung
Kidul, dan Kulon Progo. Seperti yang sudah
kita ketahui bahwa lahan pasir disekitar pantai
merupakan lahan yang tandus, kering, miskin
unsur hara dan sulit untuk dapat dijadikan
lahan pertanian yang produktif. Petani di
daerah kawasan pesisir pantai biasa
memanfaatkan lahan untuk menanam bawang
merah, cabai, dan lainnya. Namun keringnya
lahan dan kencangnya terpaan angin laut yang
mengandung garam menjadi masalah dalam
usaha pertanian. Karena selama ini selalu
terkendala dalam masalah pengairannya.
Tantangan ini menuntut agar para petani lebih
kreatif dan menciptakan inovasi dalam
mengembangkan pertanian. Dalam
menyikapi hal tersebut petani di daerah Pantai
Samas khususnya Desa Ngepet, Srigading,

Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
mengembangkan teknologi sistem irigasi
kabut (SIK). Sistem ini berguna untuk
mengairi lahan secara berkala untuk menjaga
kelembapan tanaman serta membersihkan
jamur yang tumbuh akibat terpapar angin
garam.
Penerapan sistem irigasi kabut memang
sangat bermanfaat bagi petani di daerah
pesisir pantai, yaitu untuk memudahkan
pengairan dalam usaha pengelolaan lahan
kering dan mengurangi tenaga yang
dikeluarkan oleh petani. Pada penelitian ini,
karena melihat dari penggunaan teknologi
irigasi kabut tersebut juga memerlukan biaya
yang tidak sedikit dan berpengaruh terhadap
tingkat perekonomian petani. Sehingga perlu
adanya analisa kelayakan ekonomi pada
penerapan sistem irigasikabut tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang
sumber daya air. Penjelasan pasal 41 ayat 1,
yaitu sebagai berikut: “irigasi adalah usaha
penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air
untuk menunjang pertanian”.
Menurut Hansen (1992) menyatakan
bahwa terdapat delapa kegunaan
pengertian sistem irigasi yaitu :
a) Menambah air ke dalam tanah untuk
men y e d i ak an l en g a s t an a h y an g
diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
b) Untuk menyediakan jaminan panen pada
saat musim kemarau yang pendek.
c) U n t u k m e n d i n g i n k a n t a n a h d a n
atmosfer,
sehimgga menimbulkan
lingkungan yang baik untuk pertumbuhan
tanaman.
d) Untuk mengurangi bahaya pembekuan.
e) Untuk mencuci atau mengurangi garam
dalam tanah.
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f) Untuk mengurangi bahaya erosi tanah.
g) Untuk melunakkan pembajakan dan
gumpalan tanah.
h) Untuk memperlambat pembekuan tunas
dengan pendinginan karena penguapan.
Berikut merupakan jenis- jenis dari irigasi :
1. Irigasi permukaan
Irigasi permukaan adalah pengaliran air di
atas permukaan dengan ketinggian air
sekitar (10-15) cm diatas permukaan
tanah. Irigasi permukaan menggunakan air
langsung dari sungai melalui bangunan
bendungan. Kemudian air irigasi dialirkan
secara gravitasi melalui saluran sampai ke
lahan pertanian. Prosesnya adalah
gravitasi, tanah yang tinggi akan mendapat
air lebih dulu.
2. Irigasi lokal
Air didistribusikan dengan cara pipanisasi.
Berlaku juga sistem gravitasi, dimana
lahan yang lebih tinggi akan mendapat air
terlebih dulu. Namun air yang disebar
hanya terbatas sekali atau secara lokal.
3. Irigasi pompa air
Air diambil dari sumur dalam dan
dinaikkan melalui pompa air, kemudian
dialirkan dengan berbagai cara, misalnya
adengan pipa atau saluran. Pada musim
kemarau irigasi ini dapat terus mengairi
sawah.
4. Irigasi dengan penyemprotan
Irigasi yang biasanya penyemprotan
dipakai penyemprotan air atau sprinkle.
Air yang disemprot akan seperti
kabut, sehingga tanaman mendapat air dari
atas, daun akan basah lebih dulu,
kemudian menetes ke akar.
Sistem irigasi kabut yang diterapkan di
daerah pesisir pantai Samas, desa Srigading
Kabupaten Bantul-DIY, merupakan sistem

penyiraman atau pengairan tanaman dengan
menggunakan air yang dipompa kedalam pipa
yang telah diberi titik-titk lubang kecil. Dari
lubang-lubang tersebut akan memancar air
keatas yang kemudian menjadi sepeti kabut
sehingga dapat menyirami tanaman. Sistem
irigasi ini dilengkapi dengan sensor suhu yang
berfungsi untuk memperkirakan atau
mendeteksi kebutuhan air yang diperlukan
oleh masing-masing jenis tanaman tertentu.
Gambaran umum sistem irigasi kabut yang
diterapkan di daerah pesisir pantai Samas
Desa Srigading – Bantul adalah sebagai
berikut:

Gambar 1. Model Sistem Irigasi Kabut
(SIK).
Luasan lahan uji coba irigasi kabut berkisar
±600 meter persegi, dengan menggunakan
sensor suhu atau temperatur, dimana ketika
suhu berada diatas 30° C, sersor akan memicu
pompa irigasi bekerja dengan tekanan tinggi
(alat high pressure pump). Hingga suhu atau
temperatur lingkungan sekitar tanaman turun
sampai dibawah 30° C, maka sensor akan
memicu kembali pompa tekanan tinggi untuk
berhenti bekerja.
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9455606889&type=3&theater)
Pada ruang kontrol terdapat genset dengan
kapasitas 3000 watt, untuk menyuplai
kebutuhan daya guna menghidupkan pompa
tekanan tinggi dan pompa air untuk menaikan
ke dalam tangki cadangan air.

Gambar 2. Aplikasi irigasi sistem kabut
dengan ketua kelompok tani pesisir Pantai
Samas – Srigading – Bantul.
(https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=186379358940232&set=pcb.18637
9455606889&type=3&theater)

Gambar 3. Ruang kontrol sistem irigasi
kabut (SIK) pesisir Pantai Samas –
Srigading – Bantul.
(https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=236587037252797&set=pcb.18637

Gambar 4. Sensor suhu.
Sensor suhu berguna dalam mengontrol atau
mengkondisikan batasan temperatur yang
dibutuhkan oleh tanaman, sehingga nilai
kecukupan air (kelembaban) sesuai dengan
yang dibutuhkan oleh jenis tanaman yang
ditanam.

Gambar 5. Drip selang irigasi (untuk
tekanan tinggi)
Drip selang irigasi adalah konektor yang
mengelilingi lahan dan bedengan area tanam,
memiliki kemampuan tahan cuaca panas dan
dingin, termasuk juga memiliki kemampuan
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daya tekan (pressure) yang cukup tinggi.
Sehingga dapat mengurangi kebocoran dan
kondisi rugi dari terbuangnya air yang akan
disiram.

C. METODE PENELITIAN
Langkah dan tujuan penelitian, adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui keberhasilan SIK dalam
aplikasi pada area pesisir pantai.
2. Mengkaji keberhasilan SIK terhadap SIM.
3. Menganalisis dari keberhasilan tersebut
pada sisi aspek ekonomis.
Berikut adalah tahapan dari design alat dan
penelitian sistem kabut:

Gambar 6. Tahapan penelitian dalam
aplikasi SIK pada lahan pesisir pantai Samas
– Srigading – Bantul

Tahapan meliputi pengamatan dan
pengidentifikasian masalah, inovasi design
proses sistem, analisa dari hasil aplikasi
inovasi design proses sistem, kesimpulan dan
saran.
Identifikasi masalah dilakukan dengan
diskusi bersama kelompok tani desa
srigading. Adapun design perancangan
dengan metode SIK pada tanaman lombok
dan tomat adalah dengan
melakukan
pengaturan batasan suhu pada sensor
temperatur dimana kisaran diatas 30°C maka
akan menyala sedangkan dibawah suhu
tersebut maka sensor akan memadamkan
nyala pompa irigasi. Pada tanaman tomat
dilakukan pada suhu 35°C maka akan menyala
sedangkan dibawah suhu tersebut maka
sensor akan memadamkan nyala pompa
irigasi. Untuk area pesisir dengan lahan yang
jauh dari ketersediaan tenaga listrik maka
digunakan genset dengan kapasitas 3000 watt,
tetapi untuk daerah lahan pesisir yang telah
terjangkau oleh ketersediaan tenaga listrik
(PLN) maka dapat menggunakan daya 2000
watt.
Jalur irigasi dibuat mengelilingi lahan
yang akan ditanam (seperti yang terlihat pada
gambar 1.) dimana pada tiap bedengan atau
batasan tanaman dilewati jalur drip selang, yg
bertujuan agar tiap tanaman terkena area
pengkabutannya nanti. Sedangkan pada
sensor temperatur itu sendiri dilakukan
pemasangan dibeberapa titik penanaman
tanaman, dimana lokasinya merupakan pusat
area yang dapat mewakili penentu suhu
lingkungan lahan tanam tadi. Supply
cadangan air diambil dari air tanah sekitar
pantai dengan kapasitas sesuai dengan
kebutuhan lahan tanam. Pada penelitian kali
ini, dengan luasan ±600 meter persegi,
cadangan tangki yang disiapkan adalah
berkisar ±4000 liter air.
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Penentuan variabel bebas dalam penelitian
adalah dari jenis tanaman (produk komoditi
pangan), dalam hal ini tanaman lombok dan
tomat, termasuk penggunaan SIK dan yang
tidak menggunakan SIK (dalam hal ini
dengan metode SIM). Sedangkan variable
tetap dalam penelitian ini adalah luasan area,
dan jumlah bibit tanaman yang ditanamkan
pada luasan area tanam tersebut.
SIM adalah Sistem pertanian dengan
irigasinya masih menggunaka sistem lama
yaitu menyiramkan air pada tanaman diwaktu
pagi hari dan malam hari. Kemudian untuk
SIK adalah Sistem Irigasi Kabut dimana
dalam perlakukan irigasinya menggunakan
sensor suhu sehingga dalam penyiraman air
ketanaman sesuai dengan nilai temperatur
yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.

Sumber: Data panen GAPOTAN (Gabungan
Kelompok Tani) desa Srigading – Kab. Bantul
(2018)
Data diatas menunjukan hasil yang sangat
signifikan dimana rerata pada hasil panen
dalam tonase hampir diatas 100%.
Peningkatan ini tidak dilihat dari banyaknya
buah lombok atau tomat yang ditanam
melainkan kenaikan pada bobot pada tiap
buah lebih padat dan besar-besar. Dilihat dari
perbandingan hasil pendapatan dalam rupiah
dapat menyentuh diangka 180% dikarenakan
adanya kenaikan harga komoditi lombok dan
tomat pada akhir tahun 2018.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hasil ujicoba penanaman pada daerah
pesisir pantai Srigading menggunakan
tanaman lombok dan tomat. Dimana salah
satunya menggunakan SIM (Sistem Irigasi
Manual) dan pada lahan penanaman yang
dibandingkan adalah dengan metode
pertanian SIK (Sistem Irigasi Kabut). Didapat
data seperti pada tabel berikut dibawah ini.
Variabel tetap jenis tanaman yang dalam hal
ini selaku komoditi pangan yang dipilih akan
dilihat hasilnya setelah melalui proses metode
SIM dan SIK.

Gambar 7. Grafik line chart perbandingan
hasil panen SIM dan SIK ditahun 2018
dalam tonase

Tabel 1. data perbandingan hasil panen
SIM dan SIK ditahun 2018 dalam tonase

Gambar 8. Grafik diagram pie dari
perlakuan metode SIM Dan SIK pada
tanaman lombok (persentasi pada nilai
tonase).
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Harga rata – rata lombok per desember 2018
adalah Rp. 32,857 per Kg (https://infopangan.
jakarta.go.id/pub lik/dashboard/8+&cd=
3&hl=en&ct=clnk&gl=id), sedangkan harga
tomat adalah Rp. 12,000.00 per
Kg.(https://infopangan. jakarta.go.id/pub
lik/dashboard/8+&cd=3&hl=en&ct
=clnk&gl=id) .
Maka didapat estimasi penghasilan yang
dihasilkan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Data perbandingan hasil panen SIM
dan SIK ditahun 2018 dalam Rp (rupiah).

Gambar 9. Grafik line chart perbandingan
hasil panen SIM dan SIK ditahun 2018
dalam Rupiah

Terlihat jelas pada gambar 8. yaitu Grafik
perbandingan hasil panen SIM dan SIK
ditahun 2018 dalam Rupiah, walaupun jumlah
tonase berimbang akan tetapi jenis komoditi
sangat menentukan, itulah kenapa masyarakat
pesisir pantai akhir-akhir ini (pada tahun
2018) lebih banyak menanam tanaman
dengan jenis komoditi lombok.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Penanaman tanaman pertanian dapat
dilakukan pada area manapun ketika
kebutuhan akan irigasi (komposisi konsumsi
air) dapat sesuai dengan karakteristik
tanaman, sehingga pada daerah pesisirpun
dapat dilakukan penanaman dengan jenis
tanaman yang ada pada pegungungan selama
pengkondisian irigasi (konsumsi air dan suhu
lingkungan) dapat sesuai dengan
kebutuhannya.
Peningkatan tonase atau bobot pada hasil
panen akan lebih besar dari hasil peningkatan
income (dalam rupiah), hal ini terkait dengan
adanya biaya pemasangan dan perawatan dari
peralatan SIK, sehingga akan mengurangi
nilai pendapatan berkisar 10% sampai 20%
dari nilai tonase yang dirupiahkan. Disamping
itu hasil peningkatan income juga dipangaruhi
dari jenis atau buah tanaman yang ditanam
(nilai komoditinya). Contoh: jikalau lombok
dalam 1Kg bernilai Rp. 10,000.00 dan Tomat
1Kg bernilai Rp. 7,000.00 maka rata-rata
(rate) keuntungan dengan pengambilan
keputusan dalam penanaman jenis tanaman
(untuk nilai jual komoditi) sangatlah
berpengaruh.

2. Saran
Gambar 10. Grafik diagram pie dari
perlakuan metode SIM Dan SIK pada
tanaman tomat (persentasi pada nilai tonase)

Sistem irigasi membutuhkan supply
tenaga listrik yang cukup besar, dikarenakan
menggunakan pompa-pompa dengan tekanan
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tinggi. Sehingga biaya dalam operasional dan
perawatannya juga ada dan relatif tinggi. Hal
tersebut dapat mengurangi hasil keuntungan
walaupun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan hasil panen dengan
menggunakan metode SIK.
Penentuan jenis tanaman dalam pengaruh
nilai jual komoditi pada awal akan
melakukan penentuan jenis tanamannya
memiliki skala prioritas yang menentukan.
Dikarenakan hal tersebut, penentuan harus
melibatkan analisa dari aspek komoditi per
tahun dari nilai jual pasar komoditi.

Dwi Harjoko (2017). Pertumbuhan tomat
pada media pasir pantai secara hidroponik,
J o u r n a l
o f
U N S ,
http://jurnal.fp.uns.ac.id/inde
x.php/semnas/article/downloa d/979/643.
Hansen, Bruce E., 1992. "Testing for
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Journal of Policy Modeling, Elsevier, vol.
14(4), pages 517-533, August.
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ABSTRACT
There are many obstacles and problems related to organic waste which are being focused in solving
around the community, starting from the amount and capacities of organic waste, technology to support
problem solving, to the profit and loss value of the cultivation process.
The efficient technology “Teknologi Tepat Guna (TTG)” is present around the community for a good
vision and mission and the solution to the problems also constraints of processing organic waste, however TTG
have some the poin of number and conditions that must be fulfilled so that The efficient technology “Teknologi
Tepat Guna (TTG)” can function as it should be. The one of them in the function is that the efficient technology
(TTG) could be applied and functionally useful also economically profitable.
BUMDES gading mas thats located in the Sanden sub-district of Bantul Regency is one of the village
business entities that has begun to apply and applicated for economic value from a cultivation process (organic
waste counting machines), because in that area (Sanden sub-district of bantul regency) has problems in
processing and capacity of abundant organic waste. Organic waste around the community, by BUMDES
gading mas will be processed further so that it has more value and benefits for the community, through the
efficient technology “Teknologi Tepat Guna (TTG)”.
The organic waste cruiser machine has several parts, whereabout the parts that are very important and
has a affect the economic factors of the machine. These parts are engine, static knives/cuters, and the volume of
dimensions. A very significant effect will be determined from the rotation of speed for moving arround and
position in the slope of the static blade against the shaft and static blade. In this method, the angle of the blade
will be determined from several angles of 15 °, 25 °, 35 °, 45 °. and the rpm (speed) of the engine drive is
constant. Where the maximum production of chopped organic waste machines will be produced from there.
Keywords:

The Efficient of Tehnology, Organic Waste Cruisher Machine, Organic Fertilizer, Static
Cuter/Knife, Economic Value of Machine Design
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A. PENDAHULUAN
Mesin Cacah Organik, sangat membantu
dalam mempercepat proses pelapukan dari
hasil cacah sampah organik yang akan
diproses lebih lanjut pada tabung komposter.
Design atau rancangan dalam membuat mesin
cacah organik
sendiri sangat memiliki
pengaruh pada kapasitas dan performa dari
hasil jumlah cacahannya. Posisi kemiringan
pisau statis, dalam hal ini akan dilihat,
memiliki seberapa besar pengaruh dalam segi
operasionalnya pada kapasitas jumlah dan
hasil cacahnya.
Posisi pisau statis akan ditinjau dari
beberapa kemiringan sudut terhadap
porosnya, yaitu pada derajat kemiringan 15°,
25°, 35°, 45°. Dengan kecepatan putaran
penggerak yang sama pada mesin nantinya
akan dilihat hasil jumlah kapasitas dalam
waktu nilai yang sama pada masing-masing
posisi kemiringan pisau.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Pakar pengelolaan sampah dari
Environmental Planning Consultants
California, Amerika Serikat, Richard
Gertman menilai pemerintah dan masyarakat
Indonesia
harus lebih
mengembangkan sistem pengelolaan sampah
organik yang selama ini hanya di buang
memenuhi Tempat Pembuangan Akhir(TPA)
(Republika, 2016). Beberapa contoh sistem
pengolahan sampah. Yang pertama adalah
dengan Incinerasi, yaitu proses pembakaran
sampah yang terkendali menjadi gas dan abu.
Alat incinerasi disebut incinerator. Gas
yangdihasilkanadalah karbondiokasida dan
gas-gas yang lain yang kemudian dilepaskan
ke udara lalu abunya dibuang ke TPA atau
dicampur dengan bahan lainnya sehingga
menjadi produk berguna seperti pupuk.Yang
kedua adalah dengan pengomposan proses
biologi yang dilakukan oleh mikroorganisme

untuk mengubah limbah padat organik
menjadi produk yang stabil menyerupai
humus “pupuk organik”. Maka dalam hal
pengolahan sampah perlu dilakukanya
pemecahanmasalahagar mendapatkan solusi
untuk masalah sampah yang terus menumpuk
di TPAkhususnya
adalah sampah
organik yang presentasenya paling banyak
sebesar 60%. Salah satu cara yang banyak
dipilih adalah dengan membuat pupuk
kompos dari sampah organik sehingga
sampahakan menjadilebihbermanfaat.Agar
proses pembusukan berjalan dengan baik
maka ukuran dari bahan baku sebaiknya 2,57,5 cm. Sampah yang memiliki ukuran
terlalu
besar, misalnya
ranting pohon, kayu, daun yang lebar dan
lain-lain, perlu dilakukan pemotongan atau
pencacahan terlebih dahulu (Sahwan,
2010).Proses pencacahan ini membutuhkan
waktu yang cukup lama jika dilakukan dengan
cara manual oleh karena itu di perlukan alat
untuk mempersingkat waktu pencacahan,
yaitu menggunakan mesin pencacah organik
dengan mesin penggerak diesel, namun mesin
pencacah yang ada saat ini harganya masih
cukup mahal, dan sudut pisau yang digunakan
untuk mencacah organik tegak lurus dengan
poros sehingga kurangnya gaya dorong
menyebabkan masih ditemukan sisa cacahan
yang tertinggal di dalam mesin pencacah. Dari
permasalahan di atas, maka ingin diteliti dan
analisa lebih lanjut pengaruh kapasitas
performa hasil produksi pada rancang bangun
alat pencacah sampah organik untuk
mencacah sampah organik terutama pada

posisi kemiringan sudut pisau dinamisnya.
C. METODE PENELITIAN
Metode dalam mengetahui suatu alat atau
mesin sehingga mempunyai nilai ekonomis
pada analisis ini adalah seperti pada gambar 1
yaitu diagram tahapan metode penelitian.
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Pengujian dilakukan juga nantinya pada
waktu pencacahan di tiap jam nya, dengan
kecepatan dan material cacahan (sampah
organik) yang setipe atau sejenis.
Skema diagram pada tahapan analisi, pada
tahap pertama adalah melakukan identifikasi
masalah sehingga dapat diketahui cara dan
strategi dalam menyelesaikan kendala dan
masalah yang ada. Dimana permasalahan yg

ingin didapatkan solusi adalah terletak pada
design atau rancangan posisi pisau dinamis
agar dapat memaksimalkan nilai dari hasil
produksi mesin. Pisau pada mesin cacah
organik memiliki 2(dua) jenis, yaitu:
1. Pisau statis (yang diam)
2. Pisau dinamis (yang berputar) Pisau
dinamis berjumlah 25 pasang, sedangkan
pisau statis berjumlah 6 pasang (tiga
dibagian kanan dan tiga dibagian kiri).

Gambar 1. Diagram tahapan metode penelitian
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Gambar 2. Design model mesin cacah (tampak depan, atas, dan samping)

Gambar 3. Design pisau dinamis mesin cacah sampah organik
Keterangan :
Panjang pisau = 25 cm.
Panjang poros (as) = 110 cm.
Diameter poros (as) = 2.5 cm
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Gambar 4. Model setup kemiringan
pisau dinamis yang akan diteliti.
Berikut adalah model dan gambaran pada
hasil posisi sudut pisau dinamis perancangan
mesin.

Material dalam pembuatan pisau dinamis
mesin cacah sampah organik adalah dengan
menggunakan besi peer bekas kendaraan truk,
dimana bahan material tersebut memiliki
keuletan dan tidak mudah patah. Pada bagian
ujung mata pisau dilapisi dengan besi baja
SH600.
Adapun material penyusun lainnya seperti
rangka dan body mesin adalah sebagai
berikut:
1. Besi UNP 4x6 tebal 1.5mm untuk frame
atau rangka mesin.
2. Plate besi hitam, tebal 1.2mm untuk bagian
body mesin.
3. Plate Strip hitam, tebal 1.2mm untuk
bagian list body mesin.
4. Pulley dengan diameter 20cm, dengan
bahan dasar, besi cor.
5. Pipa pejal diameter 3cm sebagai As
(poros) dengan panjang 85cm.
6. Besi beton halus 8mm, sebagai ram
bagian dalam body mesin.
7. Penggerak adalah diesel engkol Merk
Jiang Fang 8PK.
8. Besi siku hitam 4x4 dengan tebal 1.5mm.

Gambar 5. Rancangan mesin cacah organik
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Pada saat running test digunakan
kecepatan penggeral diesel yang sama untuk
setiap posisi mata pisau dinamis yang akan
diuji Dan dibandingkan performa kapasitas
produksinya.

Gambar 9. Proses uji coba mesin cacah
organik dengan rumput gajah
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pada pengujian kapasitas nilai
cacahan pada mesin cacah organik yang
dilihat dari beberapa kemiringan sudut pisau
statis pada mesin adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Performa kapasitas mesin dilihat
dari kemiringan sudut pisau statis mesin.
Gambar 7. Bagian-bagian pada rancangan
mesin cacah organik.
Adapun uji coba dilakukan pada jenis
sampah organik berupa daun kering, rumput
gajah, dan pelepah pohon pisang. Uji coba
dilakukan bersama-sama oleh tim BUMDES
Gading Mas, Desa Srigading, Kecamatan
Sanden, Kabupaten Bantul.

Pada tabel performa diatas dapat dilihat
bahwa sudut kemiringan pisau statis terhadap
0
poros dengan nilai 45 dan kondisi sudut mata
0
pisau 35 adalah yang memiliki hasil produksi
cacahan yang maksimal. Sedangkan sudut
kemiringan pisau statis terhadap poros dengan
nilai 150 dan kondisi sudut mata pisau 150
memiliki hasil produksi paling sedikit.

Gambar 8. Proses uji coba mesin cacah
organik dengan pelepah pohon pisang
3295

Vol. XIX, No.2. Juni 2019

Jurnal Riset Daerah

Gambar 10. Grafik performa hasil cacah sampah organik
terhadap posisi sudut kemiringan pisau statis.
Grafik performa menunjukan karakteristik
hasil produksi dari mesin cacah sampah
organik berdasarkan pada berbagai sudu
kemiringan pisau dinamis.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dapat disimpulkan pada hasil uji coba
yang dilakukan terhadap hasil cacahan
sampah organik adalah kemiringan sudut
pisau dinamis menghasilkan kapasitas
produksi dengan nilai tertinggi yaitu pada
0
sudut 45 (kemiringan dengan poros) dan
350 (kemiringan mata pisau), dengan hasil
270.76 Kg per jam.
Hasil dengan nilai kapasitas produksi
cacahan terendah adalah pada kemiringan
sudut pisau dinamis di 150 dan kemiringan
mata pisau 15 0 , pada posisi tersebut
menghasilkan kapasitas hasil cacahan 110 Kg
per jam.

2. Saran
Pengaruh hasil cacahan pada sampah
organik tidak hanya dipengaruhi oleh
kemiringan sudut pisau dinamis dan statisnya,
akan tetapi penambahan baling- baling yang
ketika berputar berfungsi dalam
mengeluarkan hasil cacahan sampah organik
yang telah terpotong didalam mesin cacah
tersebut.
Ada baiknya posisi baling- baling yang
berfungsi sebagai pendorong diletakan pada
bagian akhir dari pisau dinamis Dan
menempel pada poros.
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ABSTRACT
This study aims to determine the role of Posdaya in empowering communities to support
the development of CBT (Community Based Tourism) -based tourism villages and constraints
faced. With a qualitative descriptive design, this study uses data collection techniques of
observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with stages of data
reduction, presentation of data, and conclusion.
The results of the study indicate that Posdaya has a fundamental role in developing the
tourist village of Puton. Posdaya is a forum for friendship, advocacy, communication,
information, education and at the same time a coordination forum to strengthen family functions
in an integrated manner. In supporting the development of tourism villages, Posdaya is able to
increase and develop the economic potential of its citizens, able to refresh social capital such as
living together in the community, being able to maintain public access to natural resources and
facilitate cooperation in developing village tourism. While the existing constraints relate to the
concern of village youth who are still lacking in developing rural tourism and the existence of
disputes regarding the management of the resources of one of the existing tourist locations.
Keywords: Posdaya, Tourism Village, Community Empowerment, CBT
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PENDAHULUAN
Sebagai salah satu negara yang
mempunyai potensi besar baik budaya
maupun alamnya, Indonesia bertekad
mengembangkan pariwisata sebagai salah satu
sumber pendapatan dan penyediaan lapangan
pekerjaan yang penting. Realisasi fungsi
kepariwisataan itu didukung dengan berbagai
usaha antara lain pendayagunaan potensi
sumberdaya alam dan mengembangkan
kebudayaan di destinasi serta unsur pelayanan
sarana dan prasarana yang makin meningkat.
Indonesia memiliki 74.745 desa yang tersebar
di seluruh wilayah Tanah Air. Dari jumlah desa
yang ada tersebut, sebanyak 1.902 berpotensi
untuk dikembangkan sebagai desa wisata yang
dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata
untuk dikunjungi wisatawan, wisman dan
wisatawan nusantara (wisnus). Target
pariwisata tahun 2019 sebesar 20 juta wisman,
diharapkan yang mengunjungi wisata
pedesaan sebanyak 2 juta wisman dan wisata
perkotaan sebanyak 2,5 juta (Data Rakornas
Pariwisata II/2017).
Potensi tersebut pada gilirannya
menjadi salah satu sektor andalan penghasil
devisa negara dan pencipta lapangan kerja.
Akan tetapi di sisi lain ditemukan sederet
tantangan, diperlukan berbagai usaha
diversifikasi dan ekstensifikasi dalam
penggalian dan pengembangan potensi
pariwisata secara profesional dan
bertanggungjawab (Hermantoro, 2011:48).
Banyak pihak masih menyangsikan
bahwa pengembangan kepariwisataan dapat
memberikan kontribusi signifikan dalam
peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
Riset Andini (2013) menunjukkan pentingnya
p e n g o rg a n i s a s i a n k o m u n i t a s d a l a m
pengembangan agrowisata mulai dari tahap
integrasi, pemetaan isu, potensi dan
permasalahan, perancangan tindakan
bersama, implementasi hingga feedback

terkait pengembangan desa wisata. Syafi”i
(2015) dalam risetnya di kawasan mangrove
Demak, melihat koordinasi jaringan
masyarakat lokal yang baik, mampu
melestarikan lingkungan mangrove sekaligus
nilai budaya dan religi masyarakat.
Sejalan dengan pengorganisasian
komunitas tersebut, dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat desa, Kabupaten
Bantul yang juga mengembangkan desa
wisata, menggiatkan Posdaya (pos
pemberdayaan keluarga). Posdaya sebagai
gagasan baru dalam memberikan
pemberdayaan bagi keluarga dan
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sebagai desa yang mengembangkan
Posdaya di Kabupaten Bantul, dusun Puton
memiliki potensi desa wisata yang menarik
bagi wisatawan asing maupun domestik yang
berkunjung. Dukuh ini memiliki potensi yaitu
Watu Ngelak dan Sungai Opak, berdiri pada
luas tanah kurang lebih 70 hektar dengan
jumlah penduduk 1284 jiwa. Potensi lain yang
dimiliki berupa potensi wisata perikanan dan
peternakan, budaya tradisi, pondok makan dan
pemancingan, serta area perkemahan yang
dilengkapi dengan fasilitas panggung dan
arena seni, atraksi budaya, joglo atau galeri,
mushola, homestay dan sepeda wisata.
Masyarakatnya terdiri dari kelompok
masyarakat yang memiliki kemampuan SDM
yang berbeda- beda. Keberadaan kelompok
tersebut tentunya memiliki dinamika
kelompok dalam mendukung desa wisata.
Posdaya sebagai bagian komunitas
pedesaan dalam konteks penelitian ini menarik
untuk dicermati. Mengingat, satuan terkecil
dari masyarakat adalah keluarga sehingga
kemandirian keluarga akan mempengaruhi
keberlangsungan pembangunan di pedesaan,
termasuk pengelolaan desa wisatanya.
Dengan demikian, menarik
diidentifikasi potensi, tantangan dan peluang

3299

Vol. XIX, No.2. Juni 2019

Jurnal Riset Daerah

pengembangan desa wisata Puton; peranan
posdaya dalam memberdayakan warga yang
menunjang pengembangan desa wisata. Selain
itu, peneliti ingin mengkaji upaya posdaya
mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat
dalam pengembangan desa wisata berbasis
CBT.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat adalah
sebuah konsep pembangunan ekonomi yang
merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan
menunjuk pada usaha pengalokasian kembali
kekuasaan melalui pengubahan struktur
sosial. Pemberdayaan bertujuan untuk
meningkatkan kekuasaan anggota masyarakat
yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
Pemberdayaan akan bermakna bila rakyat,
organisasi dan komunitas diarahkan mampu
menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya
(Rappaport, 1984).
Suatu pemberdayaan dalam
masyarakat tidak akan bersifat selamanya,
melainkan pemberdayaan tersebut
berlangsung sampai masyarakat dirasa
mampu untuk hidup mandiri namun tetap
dipantau dari kejauhan agar dapat tetap stabil
dan tidak terjatuh lagi (Sumodiningrat dalam
Sulistiyani, 2007). Dengan demikian, proses
belajar dalam rangka pemberdayaan
masyarakat akan berlangsung bertahap
menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto
( 2 0 0 7 ) Ta h a p P e n y a d a r a n , Ta h a p
Pengkapasitasan, dan Tahap Pendayaan.
Dalam konteks penelitian ini,
pemberdayaan masyarakat lebih
dititikberatkan sebagai upaya pemampuan
warga masyarakat agar lebih mandiri,
memahami potensi, mengembangkan
kemampuannya di balik pilihan pilihan hidup
yang tebatas. Dalam pengembangan desa
wisata khususnya, banyak kendala-kendala

yang dihadapi warga naik secara sistemik
(sosial, kultural) maupun kendala internal
yang melingkupinya.
B. Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)
Posdaya adalah wadah bagi keluarga,
yang kondisi sosial ekonomi dan budayanya
umumnya lemah, untuk bersatu diantara
mereka dan bersama keluarga lain yang lebih
mampu. Dalam Posdaya, keluarga yang lebih
mampu, dengan dukungan dan pendampingan
petugas-petugas pemerintah dan organisasi
masyarakat, diharapkan membantu keluarga
yang membutuhkan. Dengan demikian
Posdaya menjadi wahana bersama untuk
pemberdayaan, menambah wawasan dan
pengetahuan tentang fungsi-fungsi dan
kemampuan keluarga, bukan atau tidak harus
menjadi wahana untuk pemberdayaan anggota
keluarganya.
Posdaya sebagai wahana
pemberdayaan yang meliputi delapan fungsi
keluarga secara terpadu meliputi fungsi cinta
kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi
dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi
ekonomi atau wirausaha serta fungsi
lingkungan (Muljono et al , 2014).
Sementara itu sasaran kegiatan
Posadaya yang dituju adalah terselengaranya
upaya bersama agar setiap keluarga
mempunyai kemampuan SDGs.
Pengembangan fungsi keluarga tersebut
diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama
yaitu peningkatan komitmen para pemimpin
dan sesepuh tingkat desa dan padukuhan,
kecamatan dan kabupaten, pengembangan
fungsi keagamaan, pemberdayaan pada
bidang KB-Kesehatan, pemberdayaan bidang
pendidikan, pemberdayaan bidang wirausaha
serta pengembangan fungsi lingkungan hidup
yang memberi makna terhadap kehidupan
keluarga yang bahagia dan sejahtera.
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Tujuannya adalah menjadikan Posdaya
sebagai wahana bersama untuk membantu
pemberdayaan keluarga yang memungkinkan
setiap keluarga bisa saling belajar dari
keluarga lain sehingga makin mampu menjadi
subyek untuk secara mandiri membangun
anggota keluarganya.
C. Konsep Pengembangan Desa Wisata
Desa wisata merupakan suatu bentuk
integrasi antara atraksi, akomodasi dan
fasilitas pendukung yang disajikan dalam
suatu struktur kehidupan masyarakat yang
menyatu dengan tata cara dan tradisi yang
berlaku (Nuryanti. 1993:10). Desa wisata
merupakan salah satu bentuk penerapan
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat
dan berkelanjutan.
Penentuan strategi dalam pengembangan desa wisata sangatlah penting
dilakukan. Melalui konsep pengembangan
desa wisata yang tepat, diharapkan mampu
memberikan pengenalan kepada masyarakat
perdesaan untuk memahami esensi pariwisata
melalui potensi yang dimiliki. Bagi daerahdaerah yang memiliki karakteristik dan
keunikan terutama di keseharian masyarakat
desa maka pengembangan konsep ini akan
sangat membantu.
Menurut UNWTO, organisasi
pariwisata dunia, pengembangan pariwisata,
termasuk desa wisata, dapat memberikan
kontribusi untuk pembangunan dan
pengurangan kemiskinan melalui beberapa
cara. Meskipun fokus utama biasanya pada
manfaat ekonomi, tetapi dapat pula
memberikan manfaat secara sosial, budaya
dan lingkungan. Kemiskinan akan berkurang
ketika pariwisata dapat memberikan
kesempatan kerja dan menambah pendapatan.
(WTO, 2002).

D. Pengembangan Desa Wisata Berbasis
CBT (Community Based Tourism)
Pembangunan pariwisata berbasis
masyarakat (Community Based Tourism CBT) merupakan model pembangunan yang
memberikan peluang yang sebesar- besarnya
kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata.
Pengembangan pariwisata berbasis
masyarakat menuntut koordinasi dan kerja
sama serta peran yang berimbang antara
berbagai unsur stakeholders termasuk
pemerintah, swasta dan masyarakat.
pengembangan pariwisata berbasis
masyarakat menuntut koordinasi dan kerja
sama serta peran yang berimbang antara
berbagai unsur stakeholders termasuk
pemerintah, swasta dan masyarakat.
Masyarakat lokal berperan penting
dalam pengembangan desa wisata karena
sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya
yang melekat pada komunitas tersebut
merupakan unsur penggerak utama kegiatan
desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal
yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan
suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem
ekologi yang saling kait mengait.
Keberhasilan pengembangan desa wisata
tergantung pada tingkat penerimaan dan
dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001).
Terdapat sejumlah pertimbangan terkait
dengan pentingnya konsep pengembangan
desa wisata, yaitu: Pertama, dengan adanya
desa wisata maka pengelola harus menggali
dan mempertahankan nilai nilai adat budaya
yang telah berlangsung selama puluhan tahun
di desa tersebut. Lestarinya nilai-nilai budaya
merupakan daya tarik utama bagi wisatawan.
Suatu desa tidak akan menarik jika tidak
memiliki budaya, adat istiadat yang unik.
Kedua, dengan konsep ini maka secara
otomatis masyarakat desa dapat berperan aktif
dalam kelangsungan desa wisata. Dengan kata
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lain, akan timbul lapangan pekerjaan baru
serta upaya pemberdayaan masyarakat akan
lebih intensif dilakukan sebagai langkah
mempertahankan kelangsungan desa wisata.
Lebih jauh, hal tersebut dapat mencegah
masyarakat untuk tidak terlibat dalam lakon
sebagai penonton, tetapi penanggungjawab
dan pelaku aktif dalam pariwisata (Damanik,
2010).
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan
deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi
dan mengklasifikasi gambaran suatu gejala
dan kenyataan sosial dengan jalan
mendeskripsikan variabel sesuai dengan
masalah inti. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengeksplorasi dan mengklasifikasi
gambaran suatu gejala dan kenyataan sosial
dari peran Posdaya dalam pengembangan
desa wisata berbasis CBT (Community Based
Tourism) pada obyek penelitian yaitu desa
Puton bantul.
Pengumpulan data primer dilakukan
dengan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Informan yang
dipilih untuk diwawancara berasal dari
berbagai unsur untuk mendapatkan sumber
data primer. Penentuan key informan
dilakukan dengan purposive sampling yakni
dengan memperhatikan kemampuan maupun
pengetahuan narasumber dengan topik yang
dikaji. Sedangkan data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
literatur, publikasi ilmiah yang berkaitan
dengan pengembangan desa wisata serta dari
instansi terkait.
Guna menjamin dan mengembangkan
validitas data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teknik trianggulasi (Sutopo,
2002). Teknik pemeriksaan keabsahan data
dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu
(Moleong, 2005: 330). Pengujian dilakukan
dengan melakukan cross check terhadap
beberapa informasi tertentu dengan pihak lain
yang memahami atau menguasai
permasalahan.
HASIL PENELITIAN
A. Profil Wilayah dan Potensi Desa Wisata
Puton
Desa Wisata Puton terletak di Dusun
Puton, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul atau di Jln. Imogiri Km 11
Yogyakarta. Desa Wisata Puton ternyata telah
didirikan sejak tanggal 29 April 2008 oleh
Bapak Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Bantul. Dusun Puton sendiri
berdiri di luas tanah kurang lebih 70 Hektar
dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.284
jiwa, dan memiliki 393 kepala keluarga.
Di kawasan Desa Wisata Puton ini
terdapat berbagai potensi wisata yang bisa
mendatangkan banyak wisatawan. Beberapa
wisata alam yang ada di Desa Wisata Puton
adalah Watu Ngelak dan Sungai Opak. Dusun
Puton juga memiliki potensi wisata lain,
beberapa di antaranya adalah potensi
peternakan dan perikanan, potensi budaya dan
kesenian tradisi, pondok makan dan
pemancingan, arung Sungai Opak, serta
perkemahan.
Beberapa kerajinan yang
dikembangkan Pada desa Puton antara lain
pahat batu, kerajinan kayu, seni lukis,
membatik, kerajinan gedebog pisang dan sudi
takir (tempat makanan dari kertas).
Sedangkan potensi seni budayanya,
diantaranya adalah karawitan, kethoprak,
wayang kulit, dan Gejog Lesung.
Sebagai pelengkapnya, Desa Wisata
Puton memiliki fasilitas lengkap
untuk
mendukung dari potensi yang telah dimiliki.
Fasilitas tersebut antara lain Panggung dan
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Arena Seni, Atraksi Budaya, Arena Bermain
dan Kemah, Pemancingan, Pondok makan
dengan 6 (enam) gazebo. Selain itu, Dusun
Puton juga memiliki sarana kesenian, di
antaranya adalah Joglo atau Gallery,
Musholla, Penginapan atau Home Stay,
Andong dan sepeda wisata.
B. Peran Posdaya dalam Mendukung
Pengembangan Desa Wisata berbasis
CBT
Keberadaan Posdaya diarahkan untuk
mendukung penyegaran fungsi keluarga,
sehingga keluarga mampu membangun
dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga
yang mandiri, dan keluarga yang sanggup
menghadapi tantangan masa depan dengan
lebih baik. Berkaitan dengan kesejahteraan
dan kemandirian keluarga tersebut dalam
penelitian ini berelasi dengan pengembangan
desa wisata.
Menurut UNWTO, organisasi
pariwisata dunia, pengembangan pariwisata,
termasuk desa wisata, dapat memberikan
kontribusi untuk pembangunan dan
pengurangan kemiskinan melalui beberapa
cara. Meskipun fokus utama biasanya pada
manfaat ekonomi, tetapi dapat pula
memberikan manfaat secara sosial, budaya
dan lingkungan. Kemiskinan akan berkurang
ketika pariwisata dapat memberikan
kesempatan kerja dan menambah pendapatan.
(WTO, 2002).
Pengembangan desa wisata Puton
menggunakan model pembangunan
pariwisata berbasis masyarakat (Community
Based Tourism - CBT). Model pembangunan
ini merupakan pembangunan memberikan
peluang yang sebesar-besarnya kepada
masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan pariwisata. Salah satu
wadah partisipasi masyarakat pedesaan
tersebut adalah Posdaya.

B. 1. Pendirian Posdaya
Berawal dari Instruksi Bupati Bantul
Idham Samawi tahun 2009, Posdaya di dusun
Puton disirikan dengan nama Posadaya
Ontoseno. Di Kabupaten Bantul terdapat 933
Posdaya. Sesuai harapan Bupati dan bekerja
sama dengan Yayasan Mandiri, proses
terbentuknya posdaya diawali dengan diskusi
kelompok terarah antar masyarakat dengan
melibatkan pemerintah desa/kelurahan serta
akademisi sebagai fasilitator. Posdaya sebagai
wahana pemberdayaan yang meliputi delapan
fungsi keluarga secara terpadu meliputi fungsi
cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi
reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan,
fungsi ekonomi atau wirausaha serta fungsi
lingkungan (Muljono et al ,2014).
Dalam wawancaranya dengan peneliti,
Ketua Posdaya Ontoseno, Soraya Isfandiari
(September 2018) mengatakan bahwa
pembentukan posdaya di dusun Puton tepat
sekali dengan kebutuhan masyarakat kala itu.
Kondisi masyarakat sebagian besar 160 KK
(kepala keluarga) dari 320 KK merupakan
keluarga miskin. Selain itu, penyakit
masyarakat mulai dari mabuk-mabukan,
kriminalitas hingga tindakan-tindakan brutal
menjadi keseharian yang mencemaskan.
Oleh karena itu, Posdaya didirikan
dengan menggerakkan masyarakat melalui
forum-forum pertemuan di tingkat desa.
Terdapat kader-kader, yang masing-masing
dipercayai untuk membentuk tim-tim dengan
spesifikasi tugas masing-masing.
Selanjutnya, dengan cara yang sama
meneruskan jaringan kerja tersebut ke tingkat
yang paling bawah melalui pertemuanpertemuan dasawisma. Melalui serangkaian
pertemuan tersebut, masing-masing
menyusun program kerja yang muaranya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Masih berdasar keterangan ibu Soraya
(Agustus 2018), pada setelah gempa Jogja
2006, pada obyek penelitian terdapat sekitar
160 keluarga miskin. Kemudian setelah
diadakannya pengembangan pariwisata oleh
Posdaya saat ini keluarga miskin di Desa
Puton turun drastis menjadi hanya sekitar 50.
Ini menunjukkan penurunan keluarga miskin
setelah adanya Posdaya Ontoseno.
B. 2. Peran Posdaya dalam Pengembangan
Pariwisata Berbasis Masyarakat
(Community Based Tourism - CBT)
Pengembangan pariwisata Desa Puton
melalui Posdaya Ontoseno, telah dilakukan
sejak awal perintisannya. Meskipun tidak
secara sengaja diperuntukkan untuk menjadi
destinasi wisata, lambat laun penggiat
Posadaya melihat peluang pengembangan
bidang Pariwisata tersebut. Sejak awal
pendirian sampai pada proses dan
implementasi program-program Posdaya,
dengan syarat akan kearifan lokal dan berciri
basis pemberdayaan masyarakatnya
pengembangan dusun Puton sebagai desa
wisata dilakukan.
C. 2. A. Peran Awal Pembentukkan
Posdaya
Dari hasil wawancara menunjukkan,
pembentukan Posdaya Ontoseno diawali
untuk mempererat kegotongroyongan dalam
masyarakat guna membantu pemberdayaan
keluarga secara terpadu dalam membangun
keluarga sejahtera pasca gempa tahun 2006.
“Adanya posdaya programnya Pak Bupati
waktu itu habis gempa pak Idam Samawi,
jadi kan hancur disini, itukan setelah aceh
dan aceh kan gak begitu bagus
recoverynya setelah gempa, trus akhirnya
dicanangkan ini. Terus ngobrol sama Pak
Idam Samawi akhirnya jadi posdaya ini,

posdaya itu kan intinya menggerakkan lagi
gotong royong cuma itu aja, jadi
kepedulian masyarakat dihidupkan lagi.”
(wawancara dengan Ketua Posdaya
Ontoseno, Soraya I, Agustus 2018)
Selanjutnya sebagai penggerak awal
Posdaya, ibu Soraya berusaha
menterjemahkan maksud dari intruksi Kepala
Daerah, Bupati Bantul saat itu mengenai
Posdaya. Berbekal pula keinginan memiliki
lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang
anak serta keprihatinan kondisi keluarga
terutama kaum ibu-ibu, balita dan remajanya,
Posdaya mulai digerakkan:
“Saya memang konsen sama lingkungan
karena saya ingin anak saya berada pada
lingkungan yang baik. Terus ada program
pasca gempa 2006 itu dicanangkan Bantul,
2009 saya baru kenal akhirnya saya
terjemahkan saja kalau mau bikin apalah
pokoknya bikin positif masing-masing
rumah tangga yang ada disini. Dan
keluarga itu gak mungkin sendiri harus ada
yang menggerakkan. Jadi kita gerakkan
per 10 rumah. Dengan awal dari
Dasawisma yang sudah ada dari dulu,
hanya fungsinya kan ga berjalan. Fungsi
pokoknya jalan dulu. Jadi kita bikin
banyak kegiatan ya karena kita perlu,
kayak yang bina keluarga balita itu jadi
yang punya banyak balita kita ada
kelompoknya BKB, saya BKR karena
waktu itu saya punya anak remaja. Dengan
catatan kami hanya menggerakkan, yang
jalan ya mereka-meraka” (wawancara
dengan Ketua Posdaya Ontoseno, Soraya
I, Agustus 2018)
Pada awal pembentukkannya
penggagas dan penggerak pertama Posdaya
Ontoseno menyadari bahwa memperhatikan
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culture dan nature masyarakat setempat
sangatlah penting. Masyarakat yang secara
turun temurun bertani, ternyata pada akhirakhir ini kurang peduli dengan lahan
pertaniannya. Untuk itulah kepedulian
masyarakat akan hal tersebut perlu
dibangkitkan.
“Terutama Ternyata culture itu sangat
membedakan kita, orang desa ternyata itu
sangat berpengaruh pada pola mereka
dalam memanfaatkan lahan. Di Jawa itu
kental, jadi yang kita coba untuk
bangkitkan kembali bagaimana setiap
rumah tangga itu konsen pada tanah privat,
dan ternyata ada kesulitan untuk merubah
culture itu karena ada budaya-budaya ini
tanah-tanahku dhewe (tanah milik saya
sendiri). Jadi itu harus dipahami, jadi kita
tidak bisa untuk memaksakan yang kita
rubah dari mereka adalah kepedulian dulu,
dan itu memang tidak bisa cepat.”
“Kita tahu Bantul itu kebanyakan
warganya memang bertani. Kami
berangkat dari gempa bumi 2006. Pada
saat itu kami paham ternyata memang
kepedulian warga untuk menanam itu
sebenarnya tidak seperti digemborgemborkan. Jadi mengelola lahan
pertanian yang kurang produktif lagi
ternyata kurang begitu diperhatikan.
Sehingga berawal dari itu, kami ingin
membangun kembali kepedulian warga
untuk lebih bersemangat lagi kepada
pertanian, jadi jangan dipikir bahwa kalau
orang desa itu ternyata semangat bertani,
konsep bertani ini sudah berbeda untuk
warga desa saat ini. Untuk menuju kesitu
memang ada langkah-langkah bertahap
dan persuasif jadi memang kita harus tahu
culture masyarakat itu bagaimana.”
(Soraya I, April 2018)

Masa tiga tahun pasca gempa bumi
kabupaten Bantul adalah masa berat dalam
pemulihan hidup bermasyarakat termasuk di
Dusun Puton. Pemulihan ekonomi maupun
infrastruktur belum memadai. Melalui
pertemuan-pertemuan warga dalam Posdaya
terpetakan masalah-maslah berkaitan dampak
tersbut:
“Jalan-jalan menuju desa, masih batu-batu
besar, akses menuju desa menjadi
terhambat. Hal ini juga terungkap di rapatrapat Posdaya. Disadari bersama bahwa
infrastruktur tersebut penting untuk
menunjang perekonomian setempat”,
(wawancara dengan Ketua Posdaya
Ontoseno, Soraya I., Agustus 2018).
Pada saat menyatukan aspirasi dan
berbagai perbedaan pandangan, tim pengurus
Posdaya Ontoseno sering berbenturan
kepentingan dengan LPMD dan Kelompok
Penggiat (pokgiat) yang dibentuk oleh
Kemendagri. Kedua lembaga ini memang
lebih banyak berkutat pada pengelolaan
infrastuktur dan pembangunan fisik daerah.
Sedangkan Posdaya, lebih menyentuh
persoalan-persoalan non fisik
namun
menunjang ketahanan masyarakat, seperti
pemberdayaan ekonomi masyarakat,
mempertahankan budaya gotong royong, dan
menumbuhkan kembali kepedulian warga
pada pertanian.
Berangkat dari kondisi tersebut, tim
Posdaya Ontoseno, beritikad untuk
melakukan pertemuan dan mendiskusikan
bersama berbagai hal yang terkait dengan
program kerja agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman:
“Sejak sering bertemu dengan pokgiat,
LPMD, selisih paham bisa teratasi, jadi
kita bekerja lebih bersinergi, tahu tupoksi
masing-masing. Toh, semua dilakukan
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untuk kemajuan desa”. (wawancara
dengan informan I, pengurus posdaya,
September 2018).
Berdasarkan wawancara di atas,
nampak bahwa posdaya mampu memelihara
lembaga sosial yang ada di masyarakat serta
meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan dan berdampak pada
kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Menjadi bahasan dalam bab ini,
Posdaya Ontoseno menerapkan pada awal
pergerakkannya adalah dengan identifikasi
potensi masyarakat setempat. Kemudian
menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan potensi tersebut. selanjutnya
menggandeng pihak-pihak terkait untuk
pengembangan desa, terutama pengembangan pariwisatanya:
“Kalau kita ingin mengembangkan desa
wisata sebenarnya tidak harus bahwa kita
nanti harus bikin desa wisata nggak, tapi
nantinya apa yang kita kembangkan itu
ternyata bisa dikembangkan sebagai salah
satu wisata. Apa yang diinginkan pada
awal dan kita tahu potensi di dalam diri
saya itu apa, jadi kita tahu apa yang kita
kembangkan dengan potensi itu. Yang
kedua adalah atensi masyarakatnya,
masyarakatnya tertariknya ke apa jadi kita
sebagai penggerak itu hanyalah
menggerakkan apa yang menjadi potensi
yang ada, apa keinginan masyarakat
kemudian kita gandengkan dengan pihak
yang lain baik itu akademisi atau CSR atau
yang lain segala macam pihak pemerintah
daerah juga terutama kalau kita
mengembangkan desa wisata”
(wawancara denga ibu Soraya, April 2018)
“Setelah masyarakat mau bergerak,
kemudian kita mau menimba ilmu dari
yang lain, kita bisa untuk mengembangkan
sumber daya yang ada untuk menarik

pengunjung. Ditempat kami awalnya kita
tidak tahu apakah kita akan menjadi desa
wisata nggak tapi setelah kita kembangkan
budaya, karena biasanya kalau daerahdaerah di Bantul di Jogja itu kental budaya,
kita kembangkan itu dengan daerah
pertanian. Ternyata itu menarik tamu
untuk datang, sehingga kita masuk sebagai
salah satu desa wisata. Mungkin wisata
tidak harus destinasi tapi yang kita
kembangkan adalah bagaimana orang itu
berhimpun kemudian belajar untuk bertani
belajar untuk bagaimana karakter desa itu
sehari-hari sehingga itulah kenapa banyak
tamu asing yang datang karena mereka
ingin mengetahui pola kehidupan dan
budaya masyarakat termasuk untuk
bertani didesa itu bagaimana, ternyata itu
barang yang langka juga bagi tamu asing.”
(wawancara denga ibu Soraya, April 2018)
Apa yang dipaparkan menunjukkan
keselarasan dengan sejumlah pertimbangan
terkait dengan pentingnya konsep
pengembangan desa wisata, yaitu: Pertama,
dengan adanya desa wisata maka pengelola
harus menggali dan mempertahankan nilai
nilai adat budaya yang telah berlangsung
selama puluhan tahun di desa tersebut.
Lestarinya nilai-nilai budaya merupakan daya
tarik utama bagi wisatawan. Suatu desa tidak
akan menarik jika tidak memiliki budaya, adat
istiadat yang unik. Kedua, dengan konsep ini
maka secara otomatis masyarakat desa dapat
berperan aktif dalam kelangsungan desa
wisata. Dengan kata lain, akan timbul
lapangan pekerjaan baru serta upaya
pemberdayaan masyarakat akan lebih intensif
dilakukan sebagai langkah mempertahankan
kelangsungan desa wisata. Lebih jauh, hal
tersebut dapat mencegah masyarakat untuk
tidak terlibat dalam lakon sebagai penonton,
tetapi penanggungjawab dan pelaku aktif
dalam pariwisata (Damanik, 2010)
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B. 2. B. Tahapan Peranan Posdaya
Berbasis CBT dalam Pengembangan
Pariwisata
Berdasarkan data peran awal
pembentukan Posdaya Ontoseno, nampak
bahwa posdaya melakukan perencanaan yang
diikuti tahap selanjutnya, yakni perancangan
tindakan bersama. Tahapan ini juga termasuk
ke dalam tahap mobilisasi komunitas, karena
diperlukan adanya peran dari setiap anggota
komunitas dalam mengembangkan potensi
daerah. Di Desa Wisata Puton, dalam
merencanakan suatu tindakan-tindakan
dengan dilakukan melalui forum diskusi atau
musyawarah.
Musyawarah pengembangan desa
wisata tersebut dilakukan rutin setiap 35 hari
sekali dengan melibatkan anggota komunitas.
Selain itu, rapat yang dilaksanakan juga
terbuka bagi siapapun di luar pengurus.
Warga dapat menyampaikan aspirasinya dan
ikut merancang tindakan bersama demi
kemajuan desa.
Tahap selanjutnya tahapan implementasi kegiatan. Tahap implementasi kegiatan ini
juga mencerminkan adanya mobilisasi
komunitas dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada di desa. Tahapan implementasi
kegiatan ini adalah pembagian peran yang
dilakukan dari setiap anggota komunitas desa.
Selain itu fungsi Posdaya sebagai
pengkordinasi kegiatan juga berjalan:
“Kalau peran posdaya seperti koordinator,
jadi beberapa kegiatan agar tidak saling
tubruk (bertabrakan). Pernah dulu ada 3
pengajian, waktu yang sama pakai
pengeras suara, itu jadi masalah sekali
padahal mengundang orang luar semua itu,
kan pak kyai punya pengikut sendiri,disini
punya pengikut sendiri, semua harus
demikian, kalau tidak bisa kacau.”

Sedangkan berbicara mengenai
pergerakannya, berdasar keterangan ibu
Soraya, Posadaya bergerak dalam dasawisma.
Setiap 10 sampai 15 keluarga menjadi 1
kelompok dasawisma. Selain itu Posdaya juga
menggerakkan pokgiat yang ada di dusun
Puton. Pokgiat merupakan kelompok
penggiat yang merupakan kumpulan ketuaketua dan pengurus kelompok-kelompok
yang ada pada dusun Puton. Posdaya
memberikan wadah pertemuan bagi pokgiat
untuk mendiskusikan berbagai permasalahan
yang ada pada masing-masing kelompok.
Dari pertemuan tersebut antara kelompok
dapat belajar satu sama lain dan memecahkan
masalah-masalah yang ada di dusun.
Dari kegiatan-kegiatan pertemuan
yang diselenggarakan warga masyarakat
dusun Puton mulai diajak untuk menentukan
kegiatan-kegiatan ekonomi yang
mendatangkan perbaikan kesejahteraan
masyarakat. Pada tahun 2009, di daerah Puton
yang cukup subur ini telah tumbuh beberapa
pohon durian yang manis dan mutunya baik.
Sementara masih ditemui lahan pertanian
yang cukup subur namun tidak tergarap
dengan baik. Oleh karena itu kader Posdaya
Ontoseno berinisiatif untuk menanam bibit
durian.
“Pasca gempa, Puton mendapat perhatian
dari pemerintah Korea yang peduli
pemulihan wilayah Bantul. Wujud
kepedulian tersebut berupa kegiatan
penanaman bibit durian. Bantuan sengaja
kami pilih yang tidak bewujud uang karena
akan jadi rebutan, ujudnya kita pilih bibit
durian”. (wawancara dengan informan S,
pengurus posdaya, September 2018).
Dari wawancara di atas, nampak
pengurus posdaya paham akan kekentalan
modal sosial yang ada dan tidak
menginginkan modal sosial menjadi luntur
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karena banyaknya bantuan masuk ke
daerahnya pasca gempa bumi 2006.
“Dipilihnya komoditas durian, juga
dengan pertimbangan, kebetulan ada kader
kami yang bekerja di Dinas Kehutanan
Yogyakarta, lalu ada petani durian di sini
yang sudah berhasil. Jadi getok tular (dari
mulut ke mulut-red.)…daripada mencoba
bibit tanaman lain tapi malah rugi/, kalau
durian Puton kan sudah terbukti mutunya.
Tiap panen, mesti di sini sudah diburu
pembeli” (Wawancara dengan bapak
Kohar, pemilik lahan di dusun Puton,
Agustus 2018).
Berdasarkan wawancara di atas,
pemilihan komoditas durian sebagai
komoditas di Puton sudah melalui telaah dari
pengurus dan pengalaman petani setempat
yang berhasil serta didukung dengan
ketersediaan penyuluh yang mumpuni.
Dengan bukti penyuluh-penyulu bersama
dengan penggerak posdaya mampu
menanggulangi kondisi saat komoditas durian
nampak gagal:
“Durian itu pada waktu itu dari 500 pohon
yang ditanam karena iklim yang sangat
ekstrim di 2014-2015, 300 mati, danmau di
treatment apapun gak bisa karena iklim
yang seperti itu panas sekali sangat
berubah. Dari kita hampir mengira ini
proyek gagal, ternyata ada beberapa dari
kita perlu belajar. Pada waktu seperti itu
penyuluhan jangan berhenti. Pada saat kita
mengalami seperti itu justru kita harus
memberikan semangat, ada kedekatan di
sini kita sehingga sama-sama harus
mencari ilmu, bagaimana jika seperti itu,
mengantisipasi perubahan iklim yang
seperti itu bagaimana kita belajar, petani
belajar akhirnya dari 200 yang tersisa itu
bisa hidup lagi. Jadi kita harus belajar
bersama masyarakat” (wawancara dengan
ibu Soraya, April 2018)

Selain komoditas durian, jeruk pecel
menjadi andalan komoditas pertanian di
dusun Puton. Di tiap-tiap rumah, dianjurkan
memiliki tanaman jeruk pecel:
“Kita bergerak awalnya dulu, karena saya
background nya kehutanan saya itu
kenceng sekali ayo kita menanam apa saja,
ternyata gak bisa jalan. Terus kepenginnya
apa? Pokoknya tanaman yang cepat
produktif. Kalau hortikultura di desa tidak
tertarik karena bagi mereka produkproduk holtikultura itu sudah umum sekali
gak menarik. Jadi kita pikir yang cocok
tanaman apa. Akhirnya masyarakat
tertarik waktu itu jeruk pecel. Satu tahun
tanam dan bisa dinikmati hasilnya dan
tidak berhenti produksinya, juga harganya
stabil. Dari awal jeruk pecel itu, sederhana
tapi produksinya nyata bisa langsung di
rasakan masyarakat.” (Ibu Soraya, april
2018 ).
Di samping komoditas jeruk pecel
dinilai baik dikembangkan, warga sepakat
tidak membudidayakan tanaman obat atau
empon-empon karena tidak bersahabat
dengan musim. Pada saat musim hujan,
empon-empon akan banyak yang rusak dan
mati. Sebaliknya, pada musim kemarau amat
membutuhkan air yang banyak sehingga
menyita perhatian petani.
Sejak banyak petani menanam jeruk
pecel, penghasilan warga meningkat seperti
yang dituturkan bapak Yusuf, warga desa
sekaligus pengurus posdaya:
“Satu pohon kadang 3-4 kilo, per kilo Rp
15.000,- jadi rata-rata…sebulan
lumayanlah”: (wawancara bapak Yusuf,
Agustus 2018).
Ibu Soraya (Agustus 2018)
menambahkan keterangannya, selanjutnya
dari ide menanam jeruk pecel yang dinilai
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cukup berhasil meningkatkan perekonomian
warga, itu menular ke daerah-daerah yang
lain. dan coba dicanangkanper desa berbeda,
ada satu desa pisang, satu kelengkeng, ada
satu jeruk pecel yang terakhir itu tadi
pokoknya kita inisiasi setiap desa berbeda
setiap tahun progresnya berbeda, tanaman
produktif berbeda, namun dengan catatan
tanamannya adalah tanaman yang produktif,
sebagaimana informasi berikut:
”Produk-produk kemarin yang pernah
dihasilkan diantaranya sirsak. Sirsak itu
manfaatnya sangat banyak, kulitnya,
buahnya dan lain-lain. Tapi ternyata itu
gampang-gampang susah juga, jadi
produksi tidak setiap hari ini, pasar pun
juga tidak menanggapi. Berarti itu ternyata
kita harus paham seperti itu kalau kita
salah memberikan edukasi mereka lalu
'aah gak menarik' jadi ada satu desa juga
yang gak jalan. Kita harus paham bahwa
itu sampai nanti pemasarannya kemana,
jadi mereka tertarik dan memang mau
melaksanakan
karena mereka sudah
berhitung juga nanti itu bisa
berkelanjutan.”
Berdasarkan informasi dan data yang
ada, posdaya yang memiliki kepemimpinan
kolektif, mampu membuka peluang warga
untuk berkarya dan meningkatkan usaha
keluarga warga dusun Puton. Lambat laun
mulai disadari oleh warga bahwa Posdaya
merupakan kegiatan masyarakat yang bukan
berbasis proyek namun diserahkan kepada
masyarakat langsung pengelolaannya serta
pemilihannya.
Kemudian diakui sejumlah pemuka
masyarakat bahwa dengan seringnya
diadakan aktifitas bersama, dapat
memudahkan untuk mengajak warga dusun
Puton berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
pembenahan dusun. Warga tidak lagi hanya

berani bicara di luar namun bisa menyalurkan
aspirasinya melalui pertemuan warga mulai di
tingkat dasawisma. Termasuk dalam penataan
desa wisata.
Beberapa di antara warga yang
memiliki rumah cukup layak bersedia untuk
ditata menjadi homestay untuk menginap para
tamu wisatawan yang berkunjung di
dusunnya. Sedikit demi sedikit, warga Puton
mulai menyadari pentingnya pengemasan
paket wisata, sarana prasarana wisata dan
kemudahan akses lainnya yang harus
dipenuhi untuk menunjang desa wisata:
“Ada yang menyewakan sepeda ontel
keliling desa dengan tarif Rp15.000,-.
Paket konsumsi dengan harga Rp. 15.000,per pack. Kami juga menawarkan paket
tandur, paket kelas membatik dan lain
sebagainya. Semua tergantung kebutuhan
wisatawan. Yang melakukan,… ya
anggota dusun sini, di bawah koordinasi
posdaya” (wawancara dengan informan S,
pengurus posdaya, September 2018).
Warga Puton lainnya, Bapak Yusuf
(September 2018) memberi keterangan pada
peneliti bahwa kegiatan bersama warga dan
keluarga di desa Puton sering diadakan.
Kegiatan tersebut banyak juga yang
menunjukkan budaya masyarakat setempat,
seperti Ketoprak, latihan Gejog Lesung,
latihan Bergodo, latihan Gamelan dan lain
sebagainya. Saat kegiatan tersebut warga
masyarakat melaksanakan dengan guyub
(antusias bersama berpartisipasi).
Pengembangan wisata desa Puton telah
mengikutsertakan komunitas lokal,
kerjasama jaringan stakeholder yang
bersinergi sehingga dapat memberikan
kontribusi yang secara signifikan memberikan
peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
Multifier efect secara ekonomi telah dirasakan
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bahkan penguatan kelembagaan terwujud.
Masyarakat lokal berperan penting dalam
pengembangan desa wisata karena sumber
daya dan keunikan tradisi dan budaya yang
melekat pada komunitas tersebut merupakan
unsur penggerak utama kegiatan desa wisata.
Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh
dan hidup berdampingan dengan suatu objek
wisata menjadi bagian dari sistem ekologi
yang saling kait mengait. Keberhasilan
pengembangan desa wisata tergantung pada
tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat
lokal (Wearing, 2001).
Dengan terpilihnya Posdaya Ontoseno
dukuh Puton menjuarai kompetisi-kompetisi
nasional menunjukkan keberhasilan
pelembagaan lokal. Wujud non fisik lainnya
berupa meningkatnya kerjasama di tingkat
lokal, nasional dan internasional yang
diperoleh dukuh tersebut. Dusun Puton
dipercaya untuk menjadi obyek KKN
Internasional dan KKN perguruan tinggi,
kunjungan studi banding dari berbagai negara
dan kelompok penggiat masyarakat dari
berbagai penjuru tanah air. Lokasi strategis
dusun Puton di kawasan Bantul yang
berdekatan dengan obyek wisata Imogiri
memberikan nilai tambah pada wilayah ini
untuk lebih berkembang dan dikunjungi oleh
wisatawan. Di samping itu, dapat memberikan
peluang untuk melakukan kerjasama
pengembangan kawasan wisata di sekitar
kawasan wisata Imogiri.
C. Kendala Pengembangan Desa Wisata
Di balik langkah-langkah
keberhasilannya, posdaya Ontoseno seperti
halnya lembaga desa yang lain, tidak luput
dengan dinamika persoalan di desa terkait
dengan awareness golongan pemudanya dan
pengeloaan sumber daya. Anak muda di desa
Puton belum sepenuhnya berpola pikir dan

bergerak membangun desa dengan sigap dan
memperhatikan kearifan lokal budaya yang
telah dimiliki daerahnya:
“Dan kita harus paham yang kita dampingi
masyarakat pedesaan, bahkan anak
mudanya pun untuk berpola fikir seperti
itu tidak cepat, karena menurut mereka itu
sulit dan sangat gengsi, sehingga merubah
itu tidak hanya sekedar menanam tidak
ternyata harus merubah budaya mereka”
(wawancara dengan ibu Soraya, April
2018)
Dalam sisi pengelolaan sumber daya,
hubungan yang kurang harmonis antara
pemuka masyarakat desa Puton dengan
Kepala Desa Trimulyo, tentang perbedaan
persepsi pengelolaan situs Watu Ngelak,
menjadi batu sandungan.
Ketidakharmonisan yang cukup lama,
pembenahan lokasi wisata yang tidak kunjung
jelas statusnya mempengaruhi kondisi
psikologis warga. Berbagai pihak hingga
Bupati menurut sejumlah informan, telah
dihadirkan untuk mengatasi hal ini, namun
belum mendapatkan hasil seperti harapan.
Watu Ngelak yang merupakan Sultan Ground
tidak diijinkan untuk dikelola secara ekonomi
sedangkan warga ingin mengelola lebih jauh.
Hal ini bila berkepanjangan, akan
menyulitkan warga dusun untuk pemanfaatan
dan pemberdayaan Watu Ngelak. Warga
berharap, persoalan tersebut dapat menjadi
agenda serius dinas terkait sehingga
pengelolaan desa wisata dusun Puton dapat
optimal.
Meskipun konflik masih bergejolak,
arus wisatawan ke dusun Puton tetap
mengalir, berbagai kerjasama dengan
perguruan tinggi masih mempercayakan pada
desa Puton. Data terakhir yang dihimpun
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peneliti, Puton menjadi wilayah CSR
(Coorporate Social Responsibility) Faperta
UGM dan Bank Syariah.
Kerja sama luar negeri yang terjalin, di
antaranya dengan Universitas Hanseo
(Universitas dari Korea) melalui Program
Haewe Bongsahwaldong atau Program Sosial
Luar Negeri. Kegiatan Sosial Luar Negeri
(PSLN) adalah kegiatan kemanusiaan yang
dilakukan oleh Universitas Hanseo sejak
1998. Kegiatan yang dilakukan 2 kali dalam 1
tahun ini dilakukan oleh mahasiswa dan
mahasiswi Universitas Hanseo di India,
Afrika Selatan dan Indonesia. Khusus untuk
di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di desa
Puton yang terletak di Kab. Bantul,
Yogyakarta. Di desa Puton, PSLN ini sudah
berlangsung selama kurang lebih sepuluh
tahun.
Tahun lalu, tepat nya bulan Oktober
2017 hingga saat penelitian berlangsung,
Puton juga mendapat kepercayaan UGM
untuk menjadi lokasi KKN internasional bagi
mahasiswa asing dan mahasiswa Indonesia.
Observasi peneliti menunjukkan bahwa
partisipasi warga cukup besar guna
menyiapkan perhelatan kesenian dan
penyambutan mahasiswa KKN tersebut.
Pertemuan-pertemuan intensif dilakukan
dengan agenda kerja yang tertata agar tidak
mengecewakan para tamu.
Berdasarkan data empiris, dapat
disimpulkan bahwa posdaya Ontoseno
mampu menyegarkan modal sosial seperti
hidup gotong royong dalam masyarakat untuk
m e m b a n t u p e m b e r d a y a a n k e l u a rg a
khususnya perempuan. Di samping itu,
melalui kadernya yang tersebar hingga
dasawisma, posdaya mampu memelihara
akses perempuan terhadap sumberdaya alam
dan mendorong fasilitasi kerjasama
pengembangan desa wisata. Hal ini sesuai
dengan fungsi posdaya itu sendiri, sebagai

wahana pemberdayaan yang meliputi delapan
fungsi keluarga secara terpadu meliputi fungsi
cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi
reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan,
fungsi ekonomi atau wirausaha serta fungsi
lingkungan (Muljono et al (2014:5).
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dari penelitian yang sudah dilakukan,
kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah
Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi,
advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan
sekaligus wadah koordinasi penguatan fungsi
keluarga secara terpadu. Dalam mendukung
pengembangan desa wisata, posdaya mampu
meningkatkan dan mengembangkan potensi
ekonomi warga, menyegarkan modal sosial
seperti hidup gotong royong dalam
masyarakat, mampu memelihara akses warga
terhadap sumberdaya alam dan memfasilitasi
kerjasama pengembangan desa wisata.
Sedangkan kendala yang ada adalah berkaitan
dengan kepedulian pemuda desa yang masih
kurang terhadap pengembangan desa wisata
dan adanya sengketa kaitan pengelolaan
sumber daya salah satu situs wisata yang ada
yaitu situs Watu Ngelak.
B. SARAN
Kendala berupa ketidakjelasan status
situs Watu Ngelak hendaknya segera menjadi
perhatian dan ditindak lanjuti dengan serius
oleh pihak-pihak terkait terutama dinas
Pariwisata. Dengan reformulasi kesepakatan
pengelolaan yang baik antar desa, dusun dan
dinas setempat, dapat menjadi pembuka pintu
lebar untuk kesejahteraan dusun Puton yang
lebih baik, sekaligus menjamin kelangsungan
situs wisata.
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Abstrak
Pembuatan model dalam dunia pendidikan akan mempermudah penyampaikan pesan
yang akan disampaikan. Begitu juga dengan pembuatan model Wayang Kekayon Khalifah yang
penulis buat. Dalam tulisan ini penulis akan memaparkannya dalam penelitian awal dengan
metode penelitian dan pengembangan (research and development) Wayang Kekayon Khalifah.
Hal ini bertujuan untuk membuat model Wayang Kekayon Khalifah sebagai produk yang bisa
dikembangkan untuk media pembelajaran di sekolah maupun masyarakat. Hasil penelitian awal
ini menunjukkan bahwa Wayang Kekayon Khalifah bisa menjadi model dalam edukasi ajaran
Islam berbasis budaya Jawa/ wayang. Siswa SMAN1 Pajangan dan masyarakat mendapatkan
model baru edukasi ajaran Islam dengan balutan model seni wayang. Penelitian dan
pengembangan Wayang Kekayon Khalifah ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu
pendahuluan, pengembangan, validasi dan pelaksanaan.
Kata - kata kunci : research and development, model, Wayang Kekayon Khalifah, ajaran
Islam
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PENDAHULUAN
Penelitan bagi seorang guru menjadi
aktifitas yang seyogyanya dilakukan selain
aktifitas utamanya mengajar. Terlebih
penelitian yang dilakukan guru tersebut
disertai pengembangan. Hal ini akan
meningkatkan kemampuan tidak hanya siswa
yang diampu tetapi juga guru yang
bersangkutan. Atas dasar inilah saya
memberanikan diri untuk meneliti dan
mengembangkannya. Dalam hal ini
melakukan penelitian dan pengembangan
berupa Wayang Kekayon Khalifah. Wayang
ini menjadi produk penelitian dan juga
menjadi bahan untuk dikembangkan lagi
menjadi media yang efektif untuk edukasi di
kelas. Selain itu itu juga akan berimbas pada
masyarakat karena wayang masih menjadi
media edukasi yang menarik.
METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian terdapat dua
model pendekatan, yaitu pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif lebih memusatkan pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada
dalam kehidupan social di masyarakat.
Sedangkan pendekatan kuantitatif lebih pada
memusatkan perhatian pada gejala-gejala
yang mempunyai karakteristik tertentu di
dalam kehidupan manusia dalam variable
tertentu.
Penelitian ini akan menggabungakan dua
pendekatan tersebut secara bersamaan. Maka
metode penelitian yang dimaksud adalah
metode penelitian dan pengembangan
(research and development). Meskipun

1

penelitian yang kami lakukan masih sangat
sederhana. Metode ini mengutamakan hasil
produk dan menguji keefektifan produk
1
tersebut . Penelitian ini baru sebatas
menghasilkan produk dan mengujinya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada sepuluh tahapan yang bisa memandu
penelitian dan pengembangan ini. Sepuluh
tahapan tersebut adalah:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Research an information collecting,
yaitu studi pustaka yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dikaji,
pengukuran kebutuhan, penelitian dalam
skala kecil dan merumuskan kerangka
kerja penelitian.
Planning, yaitu menyusun rencana
penelitian kecakapan dan keahlian yang
berkaitan dengan permasalahan,
menentukan tujuan yang akan dicapai
dan langkah-langkah penelitian.
Develop preliminary form of product,
yaitu mengembangkan bentuk
permulaan yang akan dihasilkan.
Premilinary field testing, yaitu
melakukan ujicoba lapangan awal dalam
skala terbatas dengan melibatkan
minimal satu sekolah.
Main product revision, yaitu melakukan
perbaikan terhadap produk awal yang
dihasilkan berdarakan uji coba awal.
Main field testing, yaitu ujicoba utama
yang melibatkan khalayak yang lebih
luas.
Operational product revision, yaitu
melakukan perbaikan terhadap hasil

Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 407.
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ujicoba yang lebih luas. Harapannya
produk yang dikembangkan sudah lebih
baik lagi, siap divalidasi.
8. Operational field testing, yaitu langkah
uji validasi terhadap model operasional
yang dihasilkan.
9. Final product revision, yaitu melakukan
perbaikan akhir terhadap model yang
dikembangkan sehingga menghasilkan
produk akhir atau produk yang sudah
final.
10. Dissemination and implementation,
yaitu langkah menyebarluaskan produk
yang dikembangkan ke khalayak atau
2
masyarakat yang lebih luas.
Langkah ke-sepuluh ini adalah merupakan
fase mengkomunikasikan dan
mensosialisasikan temuan atau model dalam
bentuk seminar hasil penelitian, publikasi
ilmiah dan pemaparan pada pemangku
kebijakan yang terkait dengan temuan
penelitian.
Tulisan berikut adalah pembahasan dari
sepuluh langkah di atas. Langkah pertama
yang peneliti lakukan adalah studi tentang
wayang melalui studi pustaka maupun
kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar, kongres
maupun studi di perguruan tinggi baik di
jurusan Sastra Nusantara Fakultas Ilmu
Budaya UGM maupun di Interdisiplinari
Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Islam
Nusantara. Ada kegelisahan yang
memunculkan keinginan untuk memuat suatu
produk wayang yang ada perbedaan dari
sebelumnya. Kemudian dibuatlah kerangka
kerja penelitian meskipun masil sederhana.
Kerangka tersebut adalah menentukan

sumber cerita dan visualisasi wayang yang
akan dibuat. Kegiatan yang memunculkan ide
dan mengerucut dalam pembuatan wayang ini
adalah kongres wayang ke -2 di PKKH (Pusat
Kabudayan Kusnadi Hardjosumantri) UGM
dan Hotel Garuda pada tahun 2013.
Langkah selanjutnya adalah merencanakan penelitian, yaitu belajar tentang
wayang terkait bentuk rupa/ visuaslisasi dan
sumber cerita. Kemudian menentukan tujuan
pembuatan wayang (tujuan pembuatan
wayang adalah untuk media edukasi ajaran
Islam melalui budaya Jawa). Mewujudkan
dalam bentuk yang sederhana,
memperkenalkan ke khalayak, memperbaiki
bentuk dan membuat teks cerita. Rencana
memperkenalkan ke khalayak (mulai yang
terdekat sampai yang lebih luas, kalangan
masyarakat pada umumnya maupun akademis
di sekolah maupun di kampus). Termasuk
dalam hal ini adalah memperkenalkan pada
forum-forum ilmiah.

2

Borg. W.R. dan Gall, M.D. Educational Research: An Introduction. (New York: Longman, 1983), hlm. 775
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Pada tahap ini memberanikan bentuk
visualisasi yang masih sederhana dan
membuat teks cerita sebagai permulaan cerita.
Dalam mengembangkan bentuk awal peneliti
menggunakan hasil skripsi (mahasiswa ISI
tentang kaligrafi sepuluh sahabat nabi yang
dijamin masuk surga; dan diperbolehkan).
Bentuk yang masih sederhana, kaligrafi
dalam bentuk gunungan hasil print/ cetak
pada tahun 2015.

dihasilkan tidak melanggar syara'. Karena
seorang Muslim seharusnya ketika berkreasi
seni dengan menggunakan tiga parameter,
pertama karya dan dalam proses berkarya
tidak melanggar syara', kedua berisi ajakan
dakwah, ketiga bernilai estetis. Presentasi
karya seni di seniman KHAT (Khilafah Arts
Network) tahun 2016.

Kemudian memperkenalkan ke public
dengan ikut pameran Wang Sinawang pada
November 2016 di PKKH (Pusat Kebudayaan
Kusnadi Hardjosumantri UGM).

Pada tahun 2015 itu juga kemudian segera
dibuat dengan teknik tatah sungging
sebagaimana wayang pada umumnya.
Meskipun dalam pengerjaannya masih
dengan material kertas karton tebal.
Sebelum melakukan ujicoba lapangan
awal dalam skala terbatas penulis melakukan
presentasi karya terlebih dahulu di hadapan
seniman dan ahli agama. Hal ini dilakukan
untuk mengukur tingkat estetis dan sesuai
tujuan awal, yaitu untuk media
menyampaikan ajaran Islam. Sehingga yang

Selanjutnya menguji dan memperkenalkan kepada khalayak (jamaah masjid)
terdekat, yaitu masjid Baitul Jannah.
Pagelaran Wayang kekayon Khalifah pertama
kali di serambi masjid Baitul Jannah Jetis
Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta pada
tanggal 28 Januari 2017.
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Selain itu juga memperkenalkan ke siswa
ampuan. Siswa tersebut adalah siswa sekolah
SMAN 1 Pajangan. Pagelaran tersebut
diselenggarakan di Perpustakaan SMAN 1
Pajangan Bantul (pembelajaran kelas 10 IPS
1, 10 IPA 2, 10 IPA 3 dan 11 IPS 2) pada
tanggal 21, 22, 25 April 2017.

Setelah dilakukan ujicoba awal dan
memperkenalkan ke public. Kemudian
dilakukan pembenahan dengan memperbaiki
model dan isiannya. Pada tahap ini
diujicobakan lagi ke khalayak yang lebih luas
lagi. Pada tahap ini sebenarnya tidak hanya uji
coba tetapi memperkenalkan ke khalayak
yang lebih luas lagi. Selain itu memang ada
permintaan dari khalayak akan model
tersebut.
Pagelaran wayang di Serambi masjid
Hasan Yahya. Takmir menginginkan
pagelaran tersebut. Masjid Hasan Yahya
berada di dusun Kasihan Tamantirto Kasihan
Bantul Yogyakarta. Pagelaran tersebut pada
tanggal 4 Februari 2017.

Pagelaran wayang di Serambi masjid
Nurahman Dukuh Jalan Bantul, Dongkelan
pada tanggal 28 Februari 2017.

Selanjutnya dilakukan perbaikan, artinya
sembari memperkanalkan atau memenuhi
permintaan khalayak kegiatan perbaikan terus
dilakukan. Hal ini supaya produk yang
dihasilkan akan lebih baik lagi dan secara
formal dapat legalitas. Legalitas secara
akademik dengan adanya validasi dari expert
di bidang seni.
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Membuat model baru, seperti tokoh Kyai
Pandanarang.

.

Validasi dari Hesti Rahayu,S.Sn, MA.

Membuat model baru seperti tokoh Sunan
Kalijaga.
Langkah berikutnya ini adalah validasi
dari expert. Validasi diambil dari skripsi
Monika Devi yang dikerjakannya pada tahun
2017 yang berjudul AnalisisWayang Kekayon
Khalifah Yogyakarta. Uji validasi dilakukan
oleh dua dosen ISI, yaitu Deni Junaedi dan
Hesti Rahayu. Hasilnya mereka memberikan
validasi dengan hasil yang baik, sebagai
terobosan baru di bidang seni dan dakwah
Islam. Meskipun secara seni murni masih ada
beberapa catatan yang perlu ditingkatkan
secara estetis dan bisa membawa pesan ke
khalayak dengan lebih mengena lagi/ lebih
baik lagi. Termasuk membuatnya dengan kulit
kerbau ataupun kulit sapi

3

Validasi dari Deni Junaedi,S.Sn, M.A.

Pada tahap selanjutnya bentuk atau rupa
wayang akan lebih dinamis dengan model
yang akan kembangkan lagi. Bentuk yang
pertama, sudah diperkenalkan ke public tidak

3
Monika Devi. “Wayang Kekayon Khalifah Yogyakarta”Skripsi Program Studi Pendidikan Kriya Jurusan Pendidikan Seni Rupa
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta (2018).
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bisa serta merta diganti dengan bentuk yang
baru. Bentuk yang sama sekali berbeda
dengan yang sudah dibuat. Namun demikian
penyempurnaan atau dengan model yang baru
tanpa meninggalkan bentuk pokok/ yang lama
menjadi keniscayaan untuk dilakukan. Hanya
saja produk yang akan dihasilkan berasal dari
material kulit kerbau ataupun kulit sapi,
berbeda dengan sebelumnya yang masih
menggunakan kertas karton
Langkah selanjutnya adalah menyebarluaskan produk. Penyebarluasan dilakukan
melalui forum-forum ilmiah. Presentasi
makalah pada masa perkuliahan di UIN Sunan
Kalijaga tahun 2015 sd 2018. Penulisan pada
jurnal IKADBUDI pada tahun 2017 dengan
judul Analisis Struktur Naratif Mulabukaning
Dakwah Rasul dalam Wayang Kekayon
Khalifah Lakon I.
Forum ilmiah yang lain, yaitu Muktamar
Pemikiran Santri Nusantara pada tahun 2018
di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
dengan judul Diskriptif Analisis Wayang
K e k a y o n K h a l i f a h Yo g y a k a r t a :
Mengkolaborasi Kaligrafi dengan Seni
Wayang dan Mendialogkan Islam dengan
Budaya Jawa. Konfrensi Internasional pada
tahun 2019 di Belanda dengan judul Wayang
Kekayon Khalifah Yogyakarta: Delivering
Islam in Nusantara With Different Ways.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian dan pengembangan pada
penelitian ini akan dirangkum menjadi empat
tahapan. Ke-empat tersebut adalah
pendahuluan, pengembangan, validasi dan
pelaksanaan. Pertama pendahuluan, yang
peneliti lakukan adalah studi tentang wayang.
Studi tersebut melalui studi pustaka maupun
kegiatan-kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah
meliputi seminar dan kongres. Bahkan studi di
perguruan tinggi baik di jurusan Sastra

Nusantara Fakultas Ilmu Budaya UGM
maupun di Interdisiplinari Islamic Studies
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Konsentrasi Islam Nusantara. Langkah ini
juga merencanakan penelitian, menentukan
tujuan pembuatan wayang, mewujudkan
dalam bentuk yang sederhana,
memperkenalkan ke khalayak, dan
memperbaiki bentuk disamping membuat
teks ceritanya.
Kedua, pengembangan dengan
pembenahan model dan isiannya. Kemudian
diujicobakan ke public yang lebih luas lagi.
Ketiga, validasi expert. Validasi tersebut
dilakukan oleh dosen ISI. Ada catatan untuk
pengembangan model berikutnya. Ke-empat,
yaitu pelaksanaan berupa menyebarluaskan
produk yang dikembangkan ke khalayak atau
masyarakat yang lebih luas pada forum-forum
ilmiah. Baik berupa jurnal maupun seminar,
konferensi, kongres dan sebagainya.
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BI0DATA
A. DATA PRIBADI
Nama Lengkap : LUTFIANTO
TTL 
: Bantul, 21 APRIL 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Status 
: Nikah
Alamat
: Jetis RT 03 Tamantirto
Kasihan Bantul
Yogyakarta 55183

Kota/Kab/
Propinsi
: Bantul Yogyakarta
Tlp/HP
: 08122964680
E-mail 
: lootfie80@gmail.com
Pendidikan Terakhir:
S1 Sastra Nusantara FIB UGM (2006)
S2 Interdiciplinary Islamic Studies,
Konsentrasi Islam Nusantara UIN SUKA
(2015- )
B. STATUS KEPEGAWAIAN
Status Pegawai : PNS
NIP 
: 19800421 200903 1 007
Pangkat/Gol
: Penata Muda Tingkat 1/
IIIb
Nama lnstansi/
Unit
: SMAN 1 PAJANGAN
BANTUL
YOGYAKARTA
Bagian/Seksi : GURU Bahasa Jawa
Lama Bekerja : 10 TAHUN
Alamat Kantor : Kedung Guwosari
Pajangan Bantul
Yogyakarta 55764
Kota/Kab/
Propinsi
: Bantul Yogyakarta
No. Telepon : (0274) 6461049
No. Faks
:C. PENDIDIKAN TERAKHIR
Nama Perguruan Tinggi:
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jurusan :
SASTRA NUSANTARA FAKULTAS
ILMU BUDAYA
Tahun lulus
: 2006
IPK 
: 2,92
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D. KARYA ILMIAH
Tahun

Judul

Media Publikasi

2017

Analisis Struktur Naratif
JURNAL IKADBUDI
Mulabukaning Dakwah Rasul
Junrnal Ilmiah Bahasa, Sastra dan Budaya
Dalam Wayang Kekayon Khalifah Daerah FBS UNY
Lakon

2016

Lakon Kethoprak “ Bendhe
Tengaraning Perang” Karya
Bondan Nusantara: Sebuah
Analisis Stilistika

ALAYASASTRA
Jurnal Ilmiah Kesusastraan Balai Bahasa
Propvinsi Jawa Tengah

2015

Analisis Struktur Naratif Babad
Demak Episode Legenda Rawa
Pening

ALAYASASTRA
Jurnal Ilmiah Kesusastraan Balai Bahasa
Propvinsi Jawa Tengah

2015

Sinau Basa Kanthi Ngulandara;
Cawijining Cara Sinau UnggahUngguh Basa Jawa Sarana maos
Novel Ngulandara

Buku bacaan,

2015

Bahan Ajar Modul Muatan Lokal
Bahasa Jawa SMA/SMK Daerah
Istimewa Yogyakarta kelas 12

Tingkat SMA N 1 Pajangan

2015

Bahan Ajar Modul Muatan Lokal
Bahasa Jawa SMA/SMK Daerah
Istimewa Yogyakarta kelas 11

Tingkat SMA N 1 Pajangan

2015

Bahan Ajar Modul Muatan Lokal
Bahasa Jawa SMA/SMK Daerah
Istimewa Yogyakarta kelas 10

Tingkat SMA N 1 Pajangan

2013

Masjid Gedhe Kauman; Penegas
Identitas Kerajaan Islam

Majalah Al'Waie

2013

Bahan Ajar, Modul Pendidikan
Bahasa Daerah PGSD UPY dan
UST

Modul Untuk Mata Kuliah Mahasiswa S1
UPY dan UST

2012

Masjid Pathok Nagara; Mercusuar Majalah Al'Waie
Peradilan Kasultanan Yogyakarta

2010

Bunga Rampai Diponegara

FGD di Kawasan Goa Selarong

2008

Guru Melahirkan Manusia
Pembelajar

Harian Kedaulatan Rakyat

2008

Tahun Ajaran Baru, Semangat
Yang Baru

Harian Kedaulatan Rakyat

2008

Perpustakaan Kelas Mengapa
Tidak?

Harian Kedaulatan Rakyat

2008

Cerkak: Ayam Goreng Turahan

Mekar Sari Harian Kedaulatan Rakyat
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E. PENGALAMAN KERJA
Bagian/seksi

Jabatan pekerjaan

Nama instansi

Lama bekerja

Guru

SMAN1 Kasihan

2,5 tahun
(2007-2009)

Guru

SMAN 1 Pajangan

8 tahun
(2009-sekarang)

Dosen

PGSD

Universitas PGRI
Yogyakarta

5 tahun
(2009-2015)

Dosen

PGSD

Universitas
Sarjanawiyata
Tamansiswa

2 tahun
(2012-2014)

F. PELATIHAN/ SEMINAR/ KURSUS/ PAMERAN

Bidang

Tempat, Nama Penyelenggara

Tahun

Pameran Wang Sinawang/
Sesrawungan

Galeri PKKH, PKKH

2016

Kongres bahasa Jawa

Inna Garuda (Yogyakarta) Pemda
DIY

2016

Kongres Kebudayaan

Solo, Yayasan Kanthil

2015

Kongres Wayang

Yogyakarta, Yayasan Koesnadi
Hadjosumantri kerjasama dengan
UNESCO

2013

Kursus bahasa Arab

Yogyakarta, Ma'had Ali bin Abi
Thalib UMY

2008

Kursus Macapat

Keraton Yogyakarta, Kridha
Mardawa

2004

Kursus bahasa Belanda

Yogyakarta, Karta Pustaka

2003
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G. AKTIVITAS BERKESENIAN
PENTAS SENI (PAGELARAN WAYANG KEKAYON KHALIFAH)
No

Tempat, Nama Penyelenggara

Tahun

1

Serambi masjid Baitul Jannah, Takmir Masjid Baitul
Janah. Jetis Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta

28 Januari 2017

2

Serambi masjid Hasan Yahya, Takmir Masjid Hasan
Yahya Kasihan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta

4 Februari 2017

3

Serambi masjid Nurahman, Takmir Masjid Nurahman.
Dukuh Jalan Bantul, Dongkelan

28 Februari 2017

4

Perpustakaan SMA N 1 Pajangan, MGMP Bahasa Jawa
dan SMAN 1 Pajangan

31 Maret 2017

5

Serambi masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 31 Maret 2017
Takmir masjid Kampus UIN SUKA

6

Serambi masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 28 April 2017
Takmir masjid Kampus UIN SUKA

7

Panggung terbuka SMAN N 3 Bantul

13 Juni 2017

8

Serambi masjid Kampus STEI HAMFARA

15 Juni 2017

9

Yogja Chicken, Syawalan RW 4 Pelem Kecut Gejayan

9 Juli 2017

10

Rumah Mbok Naim (pengajian Malam Kamis)

12 Juli 2017

11

RT 05 dan 06 Danatirto Bangunjiwa Kasihan Bantul
(Muludan)

1 Desember 2017

12

Pengajian malam Ahad Kliwon di masjid Al Hidayah
Nengahan Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta

30 Dsember 2017

13

Islamic Bookfair ke 27 di GOR UNY

5 Januari 2018

14

Pengajian malam Ahad Pahing di masjid Al Hidayah
Mindi Sleman Yogyakarta

6 Januari 2018

15

Pameran sidang (Tesis) Munaqosah di Selasar
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

26 Februari 2018 sd 1
Maret 2018

16

Jogja Islamic fair di GOR UNY

2 Maret 2018

17

Pengajian selapanan di masjid Attaqwa Sawahan
Pendowoharjo Sleman Yogyakarta

3 Maret 2018

18

Pameran di selasar masjid SMAN1 Pajangan, rangkaian 2 sd 22 April 2018
ulang tahun SMAN1 Pajangan yang ke-28 dan peresmian
masjid At Tarbiyah

19

Pengajian Songsong Ramadhan dengan Wayang Kekayon 13 Mei 2018
Khalifah di Masjid Baitul Jannah Jetis Tamantirto
Kasihan Bantul
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