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Abstract. 
Empowerment of local communities in order to increase regional income in Imogiri District, 

Bantul Regency is a superior program that is being grown, one of which is by exploring the potential of 
the tourism sector in the regions. The purpose of this study was to formulate a tourism industry 
management strategy in Cengkehan and Giriloyo Hamlets, Wukirsari Village, Imogiri District. The 
results of the study found this area has a unique and very broad tourism industry potential, namely 
religious tourism Giriloyo Cemetery, gurah, culinary, batik, wayang, natural tourism outbound of 
Susur Sungai Sewu Watu, Traditional Market, geological education based nature tourism, tourism 
geomorphology and others. Cengkehan Hamlet has a history of considerable disasters during the 
earthquake which took place on May 27, 2006, and almost every period of the rainy season, 
experienced mass movements (soil and rocks) along the steep cliffs around it. These positive and 
negative potentials have been studied using qualitative approach. From the study of social, economic 
and natural areas; through regional technical weighting, it is still possible to find the tourism industry 
in Cengkehan and Giriloyo Hamlets. The strategy of tourism industry uses a community-based 
management system, which aims to reduce the rate of change in land forms, customs, local wisdom 
and people's lifestyles. This management system activates all lines of society, involving productive and 
non-productive economic communities that are synergized with the natural potential they possess.
Keywords. potential, industry, tourism, base, education, community, economy and productive

Abstrak
Pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kecamatan 

Imogiri, Kabupaten Bantul menjadi program primadona yang sedang ditumbuhkan, salah satunya 
dengan menggali potensi sektor pariwisata di daerah-daerah. Tujuan penelitian ini adalah menyusun 
strategi pengelolaan industri pariwisata di Dusun Cengkehan dan Giriloyo, Desa Wukirsari, 
Kecamatan Imogiri. Hasil penelitian menjumpai daerah ini memiliki potensi industri pariwisata yang 
unik dan sangat luas, yaitu wisata religi Makam Giriloyo, gurah, kuliner, batik, wayang, outbond 
wisata alam Susur Sungai Sewu Watu, Pasar Tradisional, wisata alam berbasis edukasi geologi, 
wisata geomorfologi dan lain-lain. Dusun Cengkehan memiliki sejarah kebencanaan yang cukup 
besar saat gempabumi yang berlangsung pada 27 Mei 2006, dan hampir setiap periode musim hujan, 
mengalami pergerakan massa (tanah dan batuan) di sepanjang tebing-tebing yang curam di sekitarnya. 
Potensi-potensi positif dan negatif tersebut telah dikaji menggunakan pendekatan kualitatif. Dari 
kajian sosial, ekonomi dan kealamian daerah; melalui pembobotan teknis daerah, mendapati industri 
pariwisata di Dusun Cengkehan dan Giriloyo masih dapat dikembangkan. Strategi pengelolaan 
industri pariwisata tersebut menggunakan sistem pengelolaan berbasis masyarakat, yang bertujuan 
dapat menekan laju perubahan bentuk lahan, adat-istiadat, kearifan lokal dan pola hidup masyarakat. 
Sistem pengelolaan ini mengaktifkan semua lini masyarakat, melibatkan masyarakat ekonomi 
produktif dan tak-produktif yang disinergikan dengan potensi alam yang dimiliki. 
Kata Kunci. potensi, industri, pariwisata, basis, edukasi, masyarakat, ekonomi dan produktif

Jurnal Riset Daerah

Potensi Industri Pariwisata Berbasis Keilmuan di Dusun Cengkehan 
dan Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta
Oleh :

1 1 1 2 2
Suhartono , Sukirman , Bayu D. Wismantoro , Sri Mulyaningsih , Muchlis , 

2 2
Nur W. A. A.T. Heriyadi , Desi Kiswiranti , 

3 3 3 4Nurohman , Mustofa , Zainal  dan Rachmad Hidayat

3201

Vol. XIX, No.1. Maret 2019



kan tinjauan dan pembobotan kualitatif dae-

rah. Hal itu diperlukan mengingat, potensi-

potensi yang dimiliki wilayah ini masih sa-

ngat terbatas pengembangannya. Wisatawan 

belum melirik secara optimal kawasan ini, 

sedangkan potensi yang ditawarkan dapat 

jauh lebih bermanfaat bagi kalangan usia. 

Sistem tata kelola saat ini yang masih tradisio-

nal dan pemahaman keilmuan tentang penge-

lolaan oleh anggota Pokdarwis/pengelola 

terhadap potensi daerahnya sendiri yang 

masih minim perlu untuk dibangkitkan.

Gambar 1. Peta lokasi dan situasi daerah 

penelitian (dalam kotak)

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan ke-

wilayahan dan kemasyarakatan. Data dikum-

pulkan melalui pengamatan (klarifikasi) di 

lapangan, wawancara dengan masyarakat, 

dan analisis data sekunder. Data lapangan 

yang dikumpulkan meliputi data potensi pari-

wisata yang dimiliki di daerah Cengkehan, 

data potensi kebencanaan baik yang pernah, 

baru saja dan berisiko terjadi, data statistik 

demografi dan kependudukan, dan data 

tambahan hasil wawancara dengan masyara-

kat, desa dan dusun. Semua data dikompilasi 

dalam bentuk kepustakaan, dianalisis secara 

induksi dan disintesis untuk dilakukan 

pembobotan keamanan. 

Pembobotan keamanan dan kelayakan 

potensi industri pariwisata dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan pembobotan 

kualitatif meliputi aspek sosial, ekonomi, 

budaya, kealamian dan risiko bencana. Data 

risiko bencana, sosial dan budaya utamanya 

dikumpulkan dari data sekunder. Wawancara 

terhadap warga masyarakat dilakukan dengan 

menggunakan sebanyak 34 responden, yang 

terdiri atas 4 remaja (usia sekolah), 12 pemuda 

karang taruna, 8 orang dewasa (usia 

produktif), 6 pengrajin batik (wanita usia 

produktif) dan 4 orang pelaku pengelola 

wisata yang telah ada. Responden kuisioner 

potensi pariwisata di daerah ini, terdiri atas 

POKDARWIS Cengkehan-Giriloyo, penge-

lola batik Giriloyo, warga masyarakat, dan 

aparat desa.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi potensi industri pariwisata 

dilakukan di Dusun Cengkehan dan Giriloyo, 

menghasilkan sedikitnya 6 jenis pariwisata, 

baik yang bersumber dari budaya, sejarah, 

sosial, dan alam yang dapat dikembangkan 

(Tabel 1). 
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Pendahuluan

Industri pariwisata kini sangat digemari 

oleh berbagai kalangan dari swasta hingga 

pemerintah daerah. Investor pariwisata baik 

domestik maupun asing, baik lokal, regional 

maupun nasional berduyun-duyun ke seluruh 

daerah pedalaman, bahkan yang sebelumnya 

tidak pernah dilirik sekalipun; untuk me-

ngembangkan industri sektor pariwisata ini. 

Tak tanggung-tanggung, seluruh pemerintah 

daerah pun kini lebih memberikan keleluasa-

an bagi masyarakat untuk mengembangkan 

industri sektor pariwisata ini daerahnya. 

Kawasan yang semula dinilai tidak bernilai 

ekonomi, tiba-tiba langsung disulap menjadi 

begitu digemari dan didatangi. Pesatnya per-

kembangan teknologi informasi pun sangat 

membantu dalam mengembangkan industri 

sektor pariwisata. 

Menurut Rahajeng (2008), hingga tahun 

2008 DIY merupakan daerah destinasi wisata 

kedua terbesar di Indonesia, setelah Bali. 

Setelah kejadian erupsi Gunung Merapi 

(2010), memang intensitas kedatangan wisa-

tawan ke DIY menurun, namun sejak 2014 

Dinas Pariwisata DIY mencatat intensitas 

kedatangan wisatawan ke DIY semakin 

meningkat tajam (Anonim, 2014). 51 

destinasi wisata di DIY menjadi primadona 

baru dengan 2,4 juta wisatawan domestik dan 

1,8 juta wisatawan asing, kini lebih dari 300% 

kenaikan kedatangan telah terjadi di DIY 

(Anonim, 2018). Destinasi wisata minat khu-

sus pun telah dikembangkan di Yogyakarta, 

yang utamanya adalah wisata air, desa wisata 

dan wisata kuliner. Wisata minat khusus yang 

dikemas dengan polesan edukasi, di 

Yogyakarta masih berorientasi pada pembe-

lajaran di musium, seperti Musium Gunung 

Api (di Babadan-Pakem), Musium Sandi, 

Musium Buku dan lain-lain. Wisata minat 

khusus dengan kemasan edukasi di lapangan 

sangat minim di Yogyakarta, padahal potensi 

alamnya sangat mendukung. Di lain sisi, 

pemberdayaan masyarakat lokal dalam rang-

ka meningkatkan pendapatan daerah di 

Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul 

menjadi program primadona yang sedang 

ditumbuhkan, salah satunya dengan menggali 

potensi sektor pariwisata di daerah-daerah. 

Dusun Cengkehan dan Giriloyo di Desa 

Wukirsari, Kecamatan Imogiri memiliki 

potensi industri pariwisata yang unik dan 

sangat luas, yaitu wisata religi Makam 

Giriloyo, gurah (tenggorokan dan mata), 

kuliner (makanan dan minuman), batik 

Giriloyo, industri wayang, outbond wisata 

alam Susur Sungai Sewu Watu, Pasar 

Tradisional, wisata alam berbasis edukasi 

geologi (Mulyaningsih dkk., in press), wisata 

geomorfologi (Mulyaningsih dkk., in press) 

dan lain-lain. Dusun Cengkehan dan Giriloyo 

juga memiliki sejarah kebencanaan yang cu-

kup besar saat gempabumi yang berlangsung 

pada 27 Mei 2006, dan hampir setiap periode 

musim hujan, mengalami pergerakan massa 

(tanah dan batuan) di sepanjang tebing-tebing 

yang curam di sekitarnya, akibat deformasi 

yang telah dibentuk saat gempabumi tersebut. 

Wisata edukasi di Dusun Cengkehan dan 

Giriloyo tersebut mestinya dapat memberikan 

warna baru dalam dunia industri pariwisata di 

DIY dan sekitarnya.

Tujuan penelitian ini adalah menyusun 

sistem pengelolaan industri pariwisata di 

Dusun Cengkehan dan Giriloyo, desa 

Wukirsari, Kecamatan Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Gambar 1), berdasar-
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Prinsip pengembangan taman bermain 

adalah efisiensi dan pemberdayaan wilayah, 

yang disajikan dalam bentuk peta perenca-

naan taman bermain (outbond) (Gambar 2). 

Dari pembobotan teknis dan konservasi 

tersebut, tema wisata yang sesuai adalah:

a. Outbond Susur Sungai Sewu Watu 

(S3W), yang jalur outbond-nya berada di 

Kali Cengkehan-Giriloyo, pada lereng 
oberkemiringan 5-40 , dimulai dari pintu 

masuk airterjun hingga Watulumbung. 

Susur sungai sewu watu ini memiliki 

resiko keamanan yang tinggi pada musim 

hujan, karena air sungai akan meluap de-

ngan debit air yang tinggi, sehingga diper-

lukan peralatan keamanan yang memadai. 

Dasar sungai yang terdiri atas bongkah-

bongkah batu sisa-sisa dari robohan dan 

jatuhan batuan di atasnya juga merupakan 

tantangan tersendiri, sehingga tema ini 

hanya diperuntukkan untuk remaja dan 

yang lebih dewasa. Jarak tempuh outbond 

adalah ±250m. Bangunan-bangunan yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan ini 

adalah gudang untuk menyimpan peralat-

an outbond (baju pelampung, ban tubing, 

topi pengaman dan tali tambang), kamar 

ganti dan toilet. Gudang dan toilet dapat 

dibangun di sekitar area airterjun dengan 

teknis dan dimensi bangunan akan dilaku-

kan penelitian lanjutan pada tahun kedua.

b. Eko-wisata meliputi familly gathering, 

wisata edukasi, camping ground dan area 

bermain. Sarana dan prasarana penunjang 

geokonservasi dibangun dalam bentuk 

taman ekowisata, yaitu taman bambu dan 

terasiring. Teras paling bawah merupakan 

area outbond, pada lahan ini dilakukan 
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Gambar 2. Peta perencanaan outbond (arah utara peta adalah sejajar dengan garis vertikal tepi peta)

Di samping potensi-potensi yang tersebut 

dalam Tabel 1 di atas, delineasi taman bermain 

juga telah ditetapkan bersama-sama dengan 

POKDARWIS Giriloyo-Cengkehan. Prinsip 

delineasi taman bermain ini menggunakan 

dasar pembobotan faktor keamanan terhadap 

risiko bencana yang sebelumnya pernah terja-

di. Kawasan taman bermain dipilih berada 

pada area dengan morfologi yang relatif lebih 

landai, dengan beda tinggi 5-15 m dan sudut 
okelerengan 2-5 . Meskipun beberapa lokasi 

dinyatakan aman terhadap proses pergerakan, 

namun kawasan ini memiliki potensi terlanda 

sedimen talus hasil dari longsoran dan roboh-

an batuan. Untuk mengatasi risiko bencana 

tersebut, diusulkan untuk dilakukan konser-

vasi area-area hulu. 

Jurnal Riset Daerah Vol. XIX, No.1. Maret 2019

No.  Nama Pariwisata 
Berpotensi 

Jenis  Sifat  Deskripsi  

1. Susur Sungai 
Sewu Watu 
(S3W) 

Outdor 
(Outbond)  

Umum  Menyusuri sungai Cengkehan, dengan medan yang sulit, 
membutuhkan kekuatan fisik dan mental. Tersedia pemandu dan 
belum tersedia safety suit yang memadai.  

2. Ekowisata – 
family gathering 

Indoor  Umum  Terdiri atas:  
a. Pasar edukasi untuk anak-anak usia dini, berupa pembelajaran 

sistem pasar: alat tukar, pembeli, penjual dan suplier 
b. Batik: ditujukan kepada anak-anak usia sekolah untuk diajarkan 

berbagai macam batik, cara membatik (batik tulis dan batik cap) 
dan proses produksi 

c. Wisata air: wahana permainan air untuk anak-anak 
d. Wisata kuliner: menjajakan berbagai macam makanan dan 

minuman tradisional khas Cengkehan-Giriloyo berbahan dasar 
singkong yang diilhami bebatuan Watulumbung-  Cengkehan-
Giriloyo 

3. Outbond – jelajah 
alam 

Outdoor  Umum Berjalan kaki di sepanjang jalan setapak antara Dusun Giriloyo-
Watulumbung-Gunung Makbul-Pucung untuk napak tilas mengenang 
riwayat Sultan Agung Hanyokrokusumo saat mencari batu makbul 

4. Outbond 
Geowisata 
(Mulyaningsih 
dkk., in press): 
Jelajah 
Baruklinting 

Outdoor  Minat 
khusus 

Berjalan kaki menjelajahi wisata alam geologi gunung api purba 
melalui Giriloyo-Watulumbung-Grenjeng-Cengkehan: mengenal dan 
melakukan penelaahan berbagai jenis batuan yang dipakai untuk 
menindih tubuh ular raksasa Baruklinting. Menentukan posisi 
stratigrafi dan struktur geologi yang berkembang di dalamnya, serta 
mengenal proses-proses geologi yang mempengaruhi 
pembentukannya 

5. Musium geologi 
gunung api 
(Mulyaningsih 
dkk., in press) 

Indoor  Minat 
khusus 

Berupa musium geologi gunung api yang dibangun untuk memberikan 
penjelasan secara garis besar kegiatan-kegiatan gunung api di 
Pegunungan Selatan sejak kemunculannya di laut dalam 
menghasilkan Formasi Kebo-Butak pada Miosen Bawah, 
pertumbuhannya hingga membentuk gunung api komposit yang besar 
lalu mengalami erupsi eksplosif bertipe kaldera membentuk runtunan 
batuan gunung api penyusun Formasi Semilir, pertumbuhan kembali 
aktivitas konstruktif gunung api menghasilkan Formasi Nglanggeran 
dan pengangkatannya hingga pada posisinya saat ini menjadi darat. 

6. Wisata kuliner Indoor 
dan 
outdoor 

Minat 
khusus 

Pembelajaran dalam berbagai masakan khas Kecamatan Imogiri-
Bantul 

 

Tabel 1. Hasil identifikasi data potensi industri sektor pariwisata di Dusun Cengkehan 

dan Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY
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3) Pos penjaga, terletak di dekat pintu 

masuk, bahan bangunanya mengguna-

kan bahan dasar kayu, dengan model 

bangunan berupa gazebo permanen. 

Bangunan pos penjaga mampu menam-

pung 3 orang penjaga dan perlengkap-

an pengamanan di dalamnya. Dimensi 

pos penjaga adalah panjang x lebar x 

tinggi = 3 x 4 x 4 m.

4) Rumah / bangunan serbaguna; yaitu 

berupa joglo utama, direncanakan 

dibangun di area dekat pintu masuk 

outbond. Bangunan ini berupa joglo 

bermodel Mangkunegaran penuh 

(tanpa modifikasi), sebagai penghor-

matan terhadap status lahan di atasnya 

yang dilakukan konservasi, yaitu Tanah 

Sultan (tanah kraton). Dimensi bangun-

an ini adalah 10x15m dengan tinggi 

yang melampaui tinggi bangunan-

bangunan di sekitarnya, yaitu sekitar 6-

8m. Joglo utama juga diperuntukkan 

sebagai tempat koordinasi bagi 

pengunjung, koordinasi pengunjng 

dengan pengelola dan lain-lain. Model 

bangunan dapat dilihat pada Gambar 3.

5) Ruang ganti dan gudang; area bermain 

lebih banyak mengandalkan wisata air, 

sehingga perlu disediakan ruang ganti 

baju dan toilet dengan jumlah yang 

memadai. Ruang ganti pakaian dibuat 

paralel yang seluruh keberadaannya 

dapat dengan mudah dijangkau, yaitu 

tidak jauh dari lokasi bendungan dan 

kolam bermain anak-anak. Ruang ganti 

dan gudang bersebelahan dengan toilet. 

Jumlah ruang ganti direncanakan ada 5 

dengan dimensi 2 x 1,5 m secara 

berjajar, yang di dalamnya dilengkapi 

dengan shower untuk mandi. Toilet 

diletakkan terpisah, karena memiliki 

peruntukan yang berbeda. Ada 1 ruang 

gudang untuk menyimpan seluruh 

perlengkapan outbond, dimensi ruang 

gudang direncanakan lebar x panjang x 

tinggi adalah 5x6x4 m. Model 

bangunan keduanya dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

6) Kolam bermain anak-anak; berupa 

wahana bermain air untuk anak-anak: 

water gun, jetpump dan lain-lain. 

Kolam bermain anak-anak ini terletak 

di tengah-tengah area outbond. Pe-

milihan lokasi ini dengan alasan; 

merupakan kawasan yang paling aman, 

dengan morfologi yang paling landai, 

jauh dari tubuh sungai, serta dapat 

diamati dari segala arah. Jika terjadi 

hujan lebat dan potensi gerakan massa 

pada daerah hulu, area ini tidak 

berpotensi terjangkau oleh air luapan 

sungai maupun zona tekuk lereng 

lainnya. Kolam bermain anak-anak 

memiliki dimensi panjang x lebar 

adalah ± 40m x 100m. Disain teknis 

kolam bermain akan dilengkapi pada 

penelitian lanjutan.

7) Kios berjualan suvenir; utamanya 

adalah cinderak untuk memajang hasil 

inovasi warga seperti batik dan cinde-

ramata khas Giriloyo-Cengkehan. 

Bangunan ini memiliki dimensi yang 

cukup besar, sehingga membutuhkan 

pembicaraan lanjut dengan pengelola 

(POKDARWIS) setempat. Bangunan 

ini akan menampung seluruh kreativi-

tas masyarakat terkait dengan potensi 

budaya, karya inovasi dan kuliner. 
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pengembangan sebagai kawasan permain-

an edukasi bagi anak-anak dan wisata 

keluarga. Bangunan yang dikembangkan 

adalah rumah-rumah berbentuk joglo ber-

bahan dasar kayu dan kaca. Pondasi rumah 

masih menggunakan batu belah dengan 

semen portland, sedangkan dinding dibuat 

dari bahan kayu dan kaca. Atap rumah dari 

genting tanah press, dengan model atap 

adalah istana Mangkunegaran. Di area ini 

sedikitnya dibangun 5 rumah, 6 kamar toi-

let + kamar mandi berjajar, ditambah satu 

mushola dan 1 area tempat wudhu. Seluruh 

bangunan menghadap lahan lapang seluas 
2+/-1000 m . Semua bangunan dalam 

bentuk joglo (Gambar 3). Lahan lapang 

tersebut digunakan sebagai area bermain 

anak-anak, yang langsung menghadap 

sungai. Teknis pengembangan area ber-

main akan diatur kemudian pada penelitian 

lanjutan tahun kedua.

Bangunan-bangunan pendukung kawasan 

outbond (taman bermain) adalah:

1) Jembatan penghubung; terdiri atas dua 

jembatan yaitu terletak dekat pintu ma-

suk di bawah bendungan dan dekat 

airterjun. Jembatan penghubung di-

bangun dengan menggunakan konsep 

yang sama dengan jembatan penghu-

bung di area Geowisata.

2) Kolam ikan; kolam ikan sengaja diada-

kan untuk sarana pendukung outbond, 

tujuan pembuatan kolam ikan adalah 

memberikan pemahaman kepada anak-

anak tentang berbagai macam ikan, je-

nis makanannya dan tempat hidupnya. 

Pengunjung akan diperkenankan untuk 

menangkap dan memberi makanan 

ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan yang 

dilepaskan dalam kolam direncanakan 

berupa ikan yang dapat dikonsumsi dan 

telah berumur siap untuk dikosumsi; 

berupa ikan nila, gurameh, lele, bawal 

dan lain-lain. Kolam ikan tersebut 

direncanakan mampu manampung 

sebanyak 500 ekor (± 100 kg) dalam 4 

cekungan kolam sesuai dengan jenis 

ikan yang dilepaskan.
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 Gambar 3. Joglo utama yang dibangun di area outbond; digunakan sebagai 

tempat peristirahatan dan pertemuan (gathering) bagi pengunjung dan koorfdinasi dengan pengelola
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lebih ke dalam. Taman bambu terutama 

diletakkan pada zona tekuk lereng oleh 

terasiring. Teknis penanaman dan per-

hitungan terasiringnya akan ditentukan 

secara detail pada penelitian lanjutan.

10) Mushola; dimensi mushola direncana-

kan lebih besar dibandingkan dengan 

rencana mushola yang dibangun di 

dekat museum geologi gunung api 

purba. Mushola ini diharapkan mampu 

menampung sedikitnya 60 orang 

sholat berjamaah. Bangunan mushola 

di area ini memiliki tipe dan bentuk 

yang sama dengan mushola pada area 

museum (Gambar 6), dengan meng-

gunakan dasar dari sumber daya yang 

dimiliki.

11) Bendungan; bendungan dibangun 

dengan  membendung  Sunga i  

Cengkehan. Dimensi bendungan ada-

lah: lebar 15m, panjang 50m dan tinggi 

2m. Bendungan dibangun secara 

permanen dengan menggunakan 

bahan baku semen (beton), dengan 
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Gambar 6. Bangunan mushola di area taman bermain: 

nampak depan (kiri atas), nampak samping (kanan atas) 

dan nampak atas (bawah)

Gambar 7. Jembatan swafoto

Beberapa bangunan direncanakan akan 

menggunakan lahar / area masyarakat 

yang saat ini telah berupa bangunan 

permanen, namun akan dialihfungsi-

kan menjadi bangunan / kios berjualan. 

Model bangunan adalah tipe limas 

sederhana dengan dimensi kira-kira  10 

x 80 m (Gambar 5), dan terdiri atas dua 

lokasi terpisah.

Gambar 4. Sketsa toilet, ruang ganti pakaian 

(kiri-tengah) dan gudang, serta kerangka 

bangunan untuk gudang dan ruang ganti (kanan)

8) Kios berjualan makanan; utamanya 

adalah kios-kios pendukung makanan 

khas Giriloyo-Cengkehan dan Bantul-

Imogiri. Kios bangunan ini hampir 

mirip dengan kios suvenir, namun 

memiliki dimensi yang berbeda dengan 

lokasi yang juga tersebar ke beberapa 

sudut area (lihat Gambar 5). Bangunan 

ini menggunakan bahan dasar beton, 

dan model bangunannya adalah loss 

memanjang dengan dimensi 20 x 4 m, 

diletakkan di sudut-sudut area outbond.

Gambar 5. Model bangunan kantin (kios 

berjualan makanan) dan kios berjualan soufenir 

(cenderamata, batik dan kuliner khas daerah); 

nampak depan (atas) dan nampak samping 

(bawah)

9) Taman bambu dan terasiring; selain 

berfungsi sebagai media geokonservasi 

untuk penahan gerakan massa dan 

penyediaan air tanah (sebagaimana 

yang telah djelaskan sebelumnya), juga 

akan diupayakan se-artistik mungkin 

untuk menambah keindahan dan poten-

si sumber daya daerah penelitian. 

Taman bambu ini menggunakan jenis 

bambu kuning, yang banyak ditanam di 

China dan Jepang. Dipilihnya bambu 

kuning karena memiliki daun-daun 

yang lebih jarang dan lebar yang ber-

warna lebih hijau, dengan pertumbuhan 

batang ke samping, batang bambu 

lurus-lurus dan persebaran akar yang 
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pintu air berarah ke barat, menuju hilir 

sungai. Saat ini bendungan telah sele-

sai dibangun, tinggal menunggu air 

yang menggenang di dalamnya pada 

musim hujan. Di posisi hulu bendung-

an dibangun jembatan swafoto, yang 

disebut dengan “batu raksasa”. 

Jembatan swafoto dibangun di atas 

bongkah lepas batu besar bekas 

robohan batuan di daerah hulu yang 

berdiameter 12,5m, menghubungkan 

kawasan taman bermain anak-anak. 

12) Jembatan swafoto; data teknis jem-

batan untuk swafoto (Gambar 7):

a. Hanya diperkenankan menampung 

max 7 orang dengan asumsi beban 

700 kg

b. Menggunakan rangka batang dari 

profil baja WF, lantai menggunakan 

plat baja atau menggunakan bambu 

dengan lantai papan kayu

c. Ukuran bentang menyesuaikan kon-

disi lapangan

d. Lebar jembatan 80 cm

e. Semua perhitungan keamanan 

membutuhkan penelitian lebih 

lanjut   
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 Abstrak

Tumbuh kembang anak bukan terarah pada pertumbuhan dan kesehatan fisik saja, melainkan 

juga komprehensif pada perkembangan psikisnya. Dari analisis data hasil kegiatan dan fakta 

nyata, menunjukkan bahwa sistem informasi pemantauan gangguan tumbuh kembang anak 

belum ada sistem yang bisa melakukan pemutakhiran data yang harus dideteksi menurut umur, 

mengingat tidak setiap bulan anak harus dideteksi tumbuh kembang. Pencatatan yang dilakukan 

masih manual. Belum ada sistem yang bisa memberikan informasi dini yang cepat, tepat dan 

akurat adanya kasus kelainan tumbuh kembang yang bisa diketahui secara dini. Penelitian ini 

bertujuan agar tersusun model sistem pemantauan yang efektif dan efisien dengan prototipe 

program dan basis data sehingga dapat mendukung manajemen program. 

Metode Penelitian. Penelitian ini dilakukan di KB Cempaka, KB Melatisari, KB Putra 

Harapan, KB Amanah, dan KB Harapan Bunda, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Populasi dan 

Subyek Penelitian semua balita dan orangtua balita yang anaknya bersekolah di KB Cempaka, 

KB Melatisari, KB Putra Harapan, KB Amanah, dan KB Harapan Bunda, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta. Metode dalam menyusun pencatatan dan pelaporan yang digunakan pada sistem 

informasi ini menggunakan  metode incremental yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam 

model berurutan linear dengan filosofi iteratif dari metode prototipe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi  SIDDTK yang diberi nama Program Sahabat 

Anak Holistik Integratif (PROSA-HI) dikembangkan menggunakan visual programming dan 

database dari SQL yang disertakan menu gabung data untuk memudahkan penggabungan data 

dari posyandu/PAUD yang wilayahnya tidak terdapat jaringan. Hasil dari aplikasi PROSA-HI 

berupa indikator input, proses dan output program SDIDTK anak berdasarkan indikator 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Aplikasi ini juga mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan daftar sasaran deteksi tumbuh kembang secara cepat, menghasilkan laporan 

rutin, laporan pemantauan kasus gangguan tumbuhkembang anak dan tenaga yang melakukan 

deteksi.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi PROSA-HI menghasilkan daftar 

sasaran yang harus dideteksi tumbuh kembang secara rinci sehingga permasalahan pemantauan 

gangguan tumbuh kembang anak dapat terselesaikan.

Kata Kunci : sistem informasi, tumbuh kembang anak.
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Pendahuluan

Stunting menjadi permasalahan karena 

berhubungan dengan meningkatnya risiko 

perkembangan otak suboptimal. Beberapa 

studi menunjukkan risiko yang diakibat-

kan stunting yaitu penurunan prestasi 

akademik (Picauly & Toy, 2013), mening-

katkan risiko obesitas (Timaeus, 2012) 

lebih rentan terhadap penyakit tidak 

menular (Unicef Indonesia, 2013) dan 

peningkatan risiko penyakit degeneratif 

(Picauly & Toy, 2013, WHO, 2013, 

Crookston et al 2013). Oleh karena itu 

stunting merupakan prediktor buruknya 

kualitas sumber daya manusia yang 

selanjutnya akan berpengaruh pada 

pengembangan potensi bangsa (Unicef, 

2013; Unicef Indonesia, 2013). Masalah 

anak stunting di Indonesia, merupakan 

salah satu prioritas masalah yang memer-

lukan solusi terfokus, karena angka 

kejadiannya masih tinggi yaitu  (Bhutta, 

2008). 

Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 

masih banyak indikator status gizi anak 

yang rendah capaianya. Proporsi status 

gizi kurang dan buruk 17,7%, target 

RPJMN 2019 17%. Proporsi status gizi 

sangat pendek dan pendek masih tinggi 

yaitu 30,8%, target RPJMN 2019 28% 

(Kemenkes, 2018). 

Upaya meningkatkan kelangsungan 

hidup, pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang memungkinkan anak dapat 

tumbuh kembang secara optimal baik 

fisik, mental, emosional dan sosial serta 

memiliki intelegensia sesuai dengan 

potensi genetiknya. Memantau pertum-

buhan balita merupakan upaya yang sangat 

strategis untuk mendeteksi dini terjadinya 

stunting (Fink, 2011). 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah merambah diberbagai 

bidang, satu diantaranya adalah dibidang 

kesehatan, khusunya dalam hal pencatatan 

informasi kesehatan individu. Fasilitas 

pelayanan kesehatan telah memanfaatkan 

perkembangan TIK tersebut untuk 

merubah pencatatan manual/kertas menja-

di pencatatan elektronik terutama sejak 

berkembangnya e-Health. Bentuk 

pencatatan data informasi kesehatan 

pasien berawal dari model manual atau 

paperbase dimana model ini tentu 

mempunyai berbagai permasalahan dian-

taranya kesulitan mengakses data karena 

harus membawa dan membuka berkas 

yang ada. Hal ini akan sangat berpengaruh 

saat digunakan dalam pencatatan data 

deteksi dini dan tumbun kembang anak 

Dari analisis data, menunjukkan 

beberapa permasalahan terkait sistem 

informasi pemantauan gangguan tumbuh 

kembang anak adalah sebagai berikut:

a. Sistem yang ada belum bisa melakukan 

pemutakhiran data sasaran yang harus 

dideteksi menurut umur, mengingat 

tidak setiap bulan anak harus dideteksi 

tumbuh kembang. Tidak adanya data 

sasaran yang harus dideteksi pada 

bulan berjalan menyebabkan rendah-

nya cakupan program SDIDTK, karena 

orangtua tidak mengetahui bahwa 

anaknya harus di deteksi tumbuh 

kembang.

b. Sistem yang ada masih belum bisa 

memberikan informasi dini yang cepat, 

tepat dan akurat adanya kasus kelainan 

tumbuh kembang. 
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c. Puskesmas dan dinas kesehatan 

kabupaten sulit menentukan data 

spesifik kasus kelainan tumbuh 

kembang anak seperti nama, umur, 

alamat dan kategori kasus baru atau 

kasus lama. Tidak adanya data spesifik 

mengakibatkan intervensi yang dilaku-

kan lambat dan kemungkinan salah 

sasaran. Kondisi tersebut menyebab-

kan balita yang sebetulnya kekurangan 

gizi terlewatkan dari pengamatan, 

sehingga kasus akan tetap muncul pada 

bulan-bulan berikutnya.

d. Pada tingkat kabupaten kesulitan 

menentukan persentase balita yang 

harus di deteksi secara rutin maupun 

yang melakukan kontak pertama. 

Kesulitan kabupaten menentukan 

persentase sasaran program yang me-

lakukan kontak pertama maupun yang 

rutin melakukan deteksi tumbuh 

kembang disebabkan sasaran selalu 

berubah setiap bulan mengikuti 

pertambahan umur anak. Hal itu dise-

babkan karena anak tidak setiap bulan 

harus di deteksi tumbuh kembang, 

melainkan pada umur tertentu saja.

e. Permasalahan saat ini yaitu aksesi-

bilitas informasi deteksi dini tumbuh 

kembang belum real time dan belum 

terintegrasi antar fitur. Sehingga 

diperlukan mekanisme komunikasi 

data tersentral sehingga tidak perlu 

menginput di beberapa tempat aplikasi.

Oleh karena itu penulis ingin meran-

cang model pengembangan basis data 

program SDIDTK. Diharapkan dengan 

sistem baru dapat memberikan informasi 

identitas anak yang harus di deteksi 

tumbuh kembang pada bulan berjalan. 

Selain itu sistem baru juga lebih hemat 

waktu kerja karena laporan (rutin atau 

insidental) bisa cepat dikirim ke propinsi, 

indikator yang dipantau bisa lengkap dan 

cepat sampai kepada pengambil kebijakan.

Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) 

Mempermudah pencatatan dan pelaporan 

hasil program klinik sahabat anak; (2) 

Menghasilkan pola kemitraan antara 

pemerintah, stakeholder, dan orangtua. 

Rencana penelitian tahap ketiga yaitu 

melanjutkan evaluasi implementasi model 

yang sudah dihasilkan dan membuat 

metode pencatatan dan pelaporan meng-

gunakan sistem informasi. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan 

pada sistem informasi Klinik Sahabat 

Anak berbasis ini menggunakan metode 

incremental yaitu menggabungkan 

elemen-elemen dalam model berurutan 

linear dengan filosofi iteratif dari metode 

prototipe. Penelitian ini dilakukan di KB 

Cempaka, KB Melatisari, KB Putra 

Harapan, KB Amanah, dan KB Harapan 

Bunda, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

Populasi dan Subyek Penelitian semua 

balita dan orangtua balita yang anaknya 

bersekolah di KB Cempaka, KB 

Melatisari, KB Putra Harapan, KB 

Amanah, dan KB Harapan Bunda, 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

Hasil dan Pembahasan

Kajian terhadap proses pengembangan 

sistem informasi tumbuh kembang anak di 

Indonesia selama beberapa tahun terakhir 

menunjukkan adanya beberapa permasa-

lahan mendasar dalam proses pengem-

bangan sistem informasi, antara lain :

a. Adanya pemahaman yang keliru bahwa 

wujud pengembangan sistem informasi 

tumbuh kembang anak adalah pem-

belian software dan perangkat keras 

serta pelatihan operator. Pemahaman 

tersebut hanya mendorong Puskesmas 

memfokuskan diri pada pembelian 

paket software dan hardware (bukan 

pengembangan sistem), alur dan proses 

manajemen Puskesmas.

b. Tidak terakomodasinya tim atau 

organisasi pengembangan informasi 

dan teknologi dalam struktur organisasi 

Puskesmas, sehingga :

1) Menjadikan pelaksanaan pengem-

bangan sistem informasi tumbuh 

kembang anak sebagai suatu pro-

gram sesaat dan bukan sebagai 

bagian dari sistem manajemen 

Puskesmas.

2) Menimbulkan anggapan keliru 

bahwa pengembangan sistem 

informasi deteksi tumbuh kembang 

anak Puskesmas hanya akan 

menambah beban pekerjaan bagi 

staf Puskesmas yang menjadi 

pelaksana .

3) Menyebabkan t idak adanya 

deskripsi pekerjaan yang jelas

4) Kurangnya pemahaman Puskesmas 

bahwa pengembangan sistem 

informasi deteksi tumbuhkembang 

anak adalah proses pengembangan 

organisasi dan perubahan budaya 

yang memerlukan waktu, pen-

tahapan serta keterlibatan seluruh 

komponen.

5) Adanya kekhususan karakteristik 

organisasi dan sistem di setiap 

Puskesmas ,  seh ingga  t idak  

memungkinkan pengembangan 

produk software secara masal.

Dari analisis data hasil kegiatan dan 

fakta, menunjukkan bahwa sistem 

informasi pemantauan gangguan tumbuh 

kembang anak menunjukkan belum ada 

sistem yang bisa melakukan pemutakhiran 

data yang harus dideteksi menurut umur, 

mengingat tidak setiap bulan anak harus 

dideteksi tumbuh kembang. Pencatatan 

masih dilakukan secara manual. 

Pemeriksaan tumbuh kembang yang 

dilakukan hanya sebatas pada pemeriksa-

an pertumbuhannya saja, untuk perkem-

bangannya menunggu jadwal dari 

Puskesmas. Berdasarkan wawancara 

dengan kader/guru PAUD diketahui 

bahwa terdapat ketidak sesuaian tehnis 

pelaksanaan deteksi dini tumbuh kembang 

anak yang dilakukan oleh petugas 

Puskesmas dimana hanya melakukan 

deteksi pada anak-anak yang dicurigai 

mengalami gangguan tumbuh kembang 

serta hanya melakukan deteksi pada anak-

anak yang belum pernah di deteksi tumbuh 

kembangnya. Meskipun dengan alasan 

banyaknya  beban ker ja  pe tugas  

Puskesmas akibat tugas rangkap, namun 

tindakan yang dilakukan oleh petugas 

Puskesmas jelas tidak sesuai dengan 

tujuan program SDIDTK.

Belum ada sistem yang bisa membe-

rikan informasi dini yang cepat, tepat dan 

akurat tentang deteksi dini pertumbuhan 
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anak, KPSP, TDD, TDL, KMEE, CHAT, 

GPPH yang sesuai dengan umur anak, 

adanya kasus kelainan tumbuh kembang 

yang bisa diketahui secara dini.

Berdasarkan permasalahan diatas, 

Puskesmas yang belum memiliki sistem 

informasi deteksi dini tumbuh kembang 

anak tentu menjadi sangat kesulitan karena 

harus menginput data-data manual ke 

dalam aplikasi-aplikasi yang terkait. 

Sehingga kebutuhan akan sistem infor-

umasi deteksi dini tumbuh kembang anak 

sudah tidak dapat dielakkan lagi, ditambah 

dengan adanya mekanisme bridging antar 

aplikasi, sehingga tidak perlu menginput 

di beberapa tempat aplikasi, cukup di 

sistem informasi deteksi dini tumbuh-

kembang anak dan data tersebut dapat 

dikoneksikan dengan aplikasi-aplikasi 

yang terkait.

JAD (Joint Application Development) 

atau merupakan tahapan atau langkah-

langkah dan merupakan salah satu prinsip 

bagaimana agar pengembangan sistem 

informasi sukses. Sedangkan teknik meru-

pakan pendekatan atau penerapan 

bagaimana menggunakan alat dan 

peraturan-peraturan yang melengkapi satu 

atau lebih tahap-tahapan (metode). Teknik 

Join Application Development (mem-

bangun sistem secara bersama-sama 

antara pengembang dengan pemakai 

sistem informasi) merupakan: 

Metode JAD merupakan suatu kerjasa-

ma yang terstruktur antara pemakai sistem 

informasi, manajer dan ahli sistem infor-

masi untuk menentukan dan menjabarkan 

permintaan pemakai, teknik yang dibutuh-

kan dan unsur rancangan eksternal. Tujuan 

JAD adalah memberi kesempatan kepada 

user dan manajemen untuk berpartisipasi 

secara luas dalam siklus pengembangan 

sistem informasi. Teknik JAD merupakan 

teknik yang melengkapi teknik analisis 

dan perancangan sistem dengan menekan-

kan pengembangan partisipatif diantara 

system owners, users, designers, and 

builders. Selama sesi JAD untuk peran-

cangan sistem, system designer akan 

mengambil peran sebagai facilitator untuk 

beberapa workshop yang ditujukan untuk 

menyelesaikan problem problem peran-

cangan.

Produk ini, dihasilkan melalui tiga 

tahap penelitian, salah satunya melalui 

pembentukan Klinik Sahabat Anak oleh 

karena itu produk/aplikasi ini disebut 

Prosa-HI (Program Sahabat Anak Holistik 

Integratif). PROSA-HI ini memiliki 

kemampuan untuk menggabungkan 

komponen pemeriksaan tumbuh kembang 

anak yang menyeluruh yaitu deteksi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara efektif. Sistem ini dapat membe-

rikan informasi identitas anak yang harus 

di deteksi tumbuh kembang pada bulan 

berjalan. Selain itu lebih hemat waktu 

kerja karena laporan tidak lagi secara 

manual, indikator yang dipantau bisa 

lengkap untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam rangka upaya untuk 

meningkatkan kualitas tumbuh kembang 

anak dan mencegah stunting.

PROSA-HI merupakan sistem multi-

user yang dikembangkan dengan basis 

web, dengan bahasa pemrograman PHP 

dan database MySQL. Aplikasi PHOSA-

HI dapat dijalankan pada sistem operasi 

windows, mac os, maupun linux melalui 

webbrowser seperti mozilla firefox. Fitur-

fitur yang sudah dikembangkan pada 

PROSA-HI ini yaitu deteksi dini 

pertumbuhan anak, KPSP, TDD, TDL, 

KMEE, CHAT, GPPH. 

Terkait dengan keterbaharuan produk 

inovasi yang dihasilkan, Prosa-HI ini 

menggunakan teknologi keamanan 

aplikasi dan interoperabilitas, sampai saat 

ini belum ada aplikasi deteksi dini tumbuh 

kembang anak yang dapat melihat rekam 

jejak pemeriksaan sebelum-sebelumnya. 

PROSA-HI dikemas dengan fitur-fitur 

yang lebih sederhana namun tetap mem-

perhatikan kebutuhan sehingga mudah 

dioperasionalkan. 

Keunggulan lain yang harus diketahui 

dari Prosa-HI ini adalah Prosa-HI meru-

pakan program aplikasi yang dikem-

bangkan khusus dari puskesmas, untuk 

puskesmas dengan melihat kebutuhan dan 

kemampuan puskesmas dalam mengelola, 

mengolah dan memelihara data-data yang 

ada. PROSA-HI adalah aplikasi yang 

bersifat multiuser atau aplikasi yang dapat 

diakses oleh beberapa orang pada saat 

yang sama sesuai dengan hak aksesnya 

sehingga dapat digunakan di wilayah 

puskesmas tersebut seperti setiap kader 

posyandu. 

Banyak aplikasi yang dikembangkan 

untuk deteksi tumbuhkembang yang 

dikembangkan. Perbedaan dengan 

PROSA-HI yang dikembangkan memuat 

hal-hal berikut yang tidak ada pada 

aplikasi deteksi tumbuhkembang yang 

lain, yaitu:

a. Security (Keamanan Aplikasi)

Untuk memenuhi syarat keamanan 

sebuah aplikasi enterprise, maka 

PROSA-HI memiliki :

1) Keamanan Hak akses database dan 

aplikasi

2) Akses melalui metode akses remote 

dapat berfungsi dengan baik melalui 

aplikasi client (yaitu melalui VPN, 

modem, wireless, dan sejenisnya).

3) Aplikasi dapat berfungsi dengan 

baik pada software anti-virus yang 

digunakan saat ini.

4) Tersedianya fasilitas auto backup.

b.  Interoperabilitas 

1) Dapat terjadi komunikasi data 

antara PROSA-HI dengan berbagai 

aplikasi Laporan rutin Dinas 

K e s e h a t a n  P r o p i n s i  d a n  

Kementerian Kesehatan

Keunggulan :

1) Terkoneksi langsung dengan 

webservice aplikasi Dinas Kesehat-

an Kabupaten

2) Tidak perlu menginput ulang data 

yang ada. 

Adapun spesifikasi teknik PROSA-HI 

yang dikembangkan memuat fitur-fitur 

diantaranya :

a. Home 

Berfungsi untuk melihat detail fitur-

fitur yang ada seperti :

�Pertumbuhan anak

�KPSP

�Test daya dengar

�Test daya lihat

�KMEE

�CHAT

�GPPH

�Mencetak kartu anak 
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b. Identitas anak 

Biodata anak yang tersedia pada sub 

sistem ini : 

�No KIA

�Nama

�Jenis kelamin

�Nama ibu

�Nama ayah

�Alamat 

�Tanggal lahir

�Umur kehamilan

�Berat badan lahir

�Tinggi badan lahir

�Proses kelahiran

c. Pertumbuhan anak 

Fitur pertumbuhan anak berfungsi 

untuk merekam semua pemeriksaan 

pertumbuhan fisik anak. Fungsi-fungsi 

minimal yang tersedia pada sub sistem 

ini

�Berat badan anak

�Tinggi badan anak

�Lingkar kepala

�Menampilkan history pemeriksaan 

pertumbuhan anak

d. KPSP

Skrining/pemeriksaan perkembangan 

anak menggunakan Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP) 

berfungsi untuk mengetahui perkem-

bangan anak normal atau ada 

penyimpangan. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

�Berisi pertanyaan-pertanyaan 

deteksi dini perkembangan 

�Deteksi dini secara real time

�Menampilkan history perkem-

bangan anak

e. Test daya dengar (TDD)

Test daya dengar (TDD) berfungsi 

untuk menemukan gangguan pende-

ngaran sejak dini, agar dapat segera 

ditindaklanjuti untuk meningkatkan 

kemampuan daya dengar dan bicara 

anak. Fungsi-fungsi minimal yang 

tersedia pada sub sistem ini : 

�Berisi pertanyaan-pertanyaan test 

daya dengar

�Deteksi dini secara real time

�Menampilkan history test daya 

dengar 

f. Test daya lihat (TDL)

Test daya lihat (TDL) adalah untuk 

mendeteksi secara dini kelainan daya 

lihat agar segera dapat dilakukan 

tindakan lanjutan sehingga kesempatan 

untuk memperoleh ketajaman daya 

lihat menjadi lebih besar. Fungsi-fungsi 

minimal yang tersedia pada sub sistem 

ini : 

�Berisi pertanyaan-pertanyaan test 

daya lihat

�Deteksi dini secara real time

�Menampilkan history test daya lihat

g. Kuesioner Masalah Mental Emosional 

(KMME) 

Kuesioner Masalah Mental Emosional 

(KMME) berfungsi untuk mendeteksi 

secara dini adanya penyimpangan/ 

masalah mental emosional pada anak 

pra sekolah. Fungsi-fungsi minimal 

yang tersedia pada sub sistem ini : 

�Berisi pertanyaan-pertanyaan 

Kues ioner  Masa lah  Menta l  

Emosional

�Deteksi dini secara real time

�Menampilkan history Kuesioner 

Masalah Mental Emosional.

h. CHAT (Checklist for Autism in 

Toddlers) 

CHAT (Checklist for Autism in 

Toddlers) berfungsi untuk mendeteksi 

secara dini adanya autis pada anak 

umur 18 bulan sampai 36 bulan. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia 

pada sub sistem ini : 

�Berisi pertanyaan-pertanyaan 

Checklist for Autism in Toddlers

�Deteksi dini secara real time

�Menampilkan history Checklist for 

Autism in Toddlers.
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i. Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktivitas (GPPH)

Tujuannya adalah untuk mengetahui 

secara dini anak adanya Gangguan Pe-

musatan Perhatian dan Hiperaktivitas 

(GPPH) pada anak umur 36 bulan ke 

atas.

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia 

pada sub sistem ini : 

�Berisi pertanyaan-pertanyaan 

Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktivitas

�Deteksi dini secara real time

�Menampilkan history Gangguan 

P e m u s a t a n  P e r h a t i a n  d a n  

Hiperaktivitas

j. Modul PROSA-HI 

Modul PROSA-HI diharapkan akan 

memudahkan dan merapikan pembuat-

an data pemeriksaan serta mengguna-

kan standar kodefikasi yang berlaku, 

sehingga mudah untuk dicari dan 

digunakan kembali, serta memudahkan 

pembuatan laporan sesuai kebutuhan. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia 

pada sub sistem ini : 

�Terhubung dengan seluruh sistem 

yang terdapat pada fitur-fitur.

�Dapat menyajikan semua data/ 

informasi yang tersimpan dalam 

repositori data. 

�Dapat digunakan untuk mengelola 

pelaporan. 

�Dapat digunakan oleh orangtua, 

kader, tenaga puskesmas untuk 

melihat rekam pemeriksaan sebe-

lumnya secara elektronik sehingga 

dapat diketahui histori tindakan 

sebelumnya. 

k. Master/ Administrator 

Modul ini mempunyai fasilitas dan 

kemampuan untuk mengelola penggu-

na dan group user sehingga pengguna 

dapat diatur hak aksesnya serta 

mengelola data-data referensi yang 

akan di pakai dalam sistem PROSA-HI. 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia 

pada sub sistem ini : 

�Mengelola data master

�Mengatur hak akses user 

�Penyesuaikan aplikasi

�Back up Data 

l. Modul Pelaporan 

Modul yang menghasilkan laporan-

laporan untuk kepentingan internal dan 

eksternal (dinamis) yang dikeluarkan 

berdasarkan pilihan sesuai kebutuhan 

Fungsi-fungsi minimal yang tersedia 

pada sub sistem ini : 

�Menghasilkan laporan-laporan 

untuk Eksternal (Misalnya : Dinkes 

Propinsi, Kemenkes)

�Menghasilkan laporan-laporan un-

tuk kebutuhan internal Puskesmas.

Puskesmas sebagai salah satu institusi 

pelayanan umum, dapat dipastikan mem-

butuhkan keberadaan sistem informasi 

yang akurat dan handal, serta cukup 

memadai untuk meningkatkan pelayanan 

puskesmas termasuk data deteksi dini 

tumbuhkembang anak (SDIDTK) yang 

harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi 

bahkan ke Kemenkes. Banyaknya variabel 

data di Puskemas turut menentukan 

kecepatan arus informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna dan lingkungan Puskesmas 

baik lingkungan internal maupun 

eksternal.
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PROSA-HI dikembangkan dengan 

mempertimbangkan kondisi-kondisi yang 

secara umum banyak dijumpai di 

Puskesmas. PROSA-HI mempunyai 

tujuan pengembangan yang jelas, antara 

lain :

a. Terbangunnya suatu perangkat lunak 

yang dapat digunakan dengan mudah 

oleh puskesmas, dengan persyaratan 

yang seminimal mungkin dari segi 

perangkat keras maupun dari segi 

sumber daya manusia yang akan meng-

gunakan perangkat lunak tersebut.

b. Membantu dalam mengolah data 

deteksi dini tumbuhkembang anak di 

wilayah puskesmas dan dalam 

pembuatan berbagai pelaporan yang 

diperlukan.

c. Terbangunnya suatu sistem database 

untuk tingkat kabupaten, dengan 

memanfaatkan data-data kiriman dari 

puskesmas.

d. Terjaganya data informasi dari 

puskesmas dan Dinas Kesehatan 

sehingga dapat dilakukan analisa dan 

evaluasi untuk berbagai macam 

penelitian.

e. Mewujudkan unit informatika di Dinas 

Kesehatan Kabupaten yang mendu-

kung terselenggaranya proses adminis-

trasi yang dapat meningkatkan kwalitas 

pelayanan deteksi dini tumbuh-

kembang anak dan mendukung 

pengeluaran kebijakan yang lebih 

bermanfaat untuk masyarakat.

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

pengembangan aplikasi PROSA-HI 

pemantauan gangguan tumbuh kembang 

anak sebagai berikut:

a. Aplikasi PROSA-HI SIDDTK anak 

dikembangkan menggunakan visual 

programming dan database dari SQL 

yang disertakan menu gabung data 

untuk memudahkan penggabungan 

data dari posyandu/PAUD yang 

wilayahnya tidak terdapat jaringan.

b. Keunggulan dari sistem ini adalah 

kemampuan untuk menghasilkan 

daftar sasaran deteksi tumbuh kembang 

secara cepat, menghasilkan laporan 

rutin, laporan pemantauan kasus 

gangguan tumbuhkembang anak dan 

tenaga yang melakukan deteksi.

c. Untuk menerapkan sistem informasi 

ini, diperlukan kegiatan pendukung 

seperti advokasi bagi keputusan, 

sosialisasi kepada lintas sektor terkait, 

pelatihan petugas pengelola aplikasi 

dan pendataan sasaran balita dan anak 

prasekolah agar kelangsungan aplikasi 

dapat berlanjut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas 

peneliti memberikan saran terkait upaya 

pengembangan sistem informasi SDIDTK 

anak yaitu sebagai berikut:

a. Perlu dukungan aspek hukum dalam 

bentuk Tim a tau  Pokja  yang 

beranggotakan lintas sektoral di semua 

tingkat administrasi. Aspek hukum 

tersebut ditanda tangani oleh Bupati 

selaku kepala wilayah.

b. Perlu melatih pengelola program di 

Puskesmas dan kader kesehatan/guru 

PAUD/TK tentang tata-cara penggu-

naan aplikasi SDIDTK anak.

c. Perlu dilaksanakan kegiatan pendu-

kung seperti advokasi kepada pembuat 

kebijakan, sosialisasi kepada lintas 

program dan sektoral terkait untuk 

penerapan aplikasi.

Rencana tindak lanjut kegiatan dalam 

penerapan aplikasi

Sebuah aplikasi walaupun sudah 

melalui proses analisis, namun untuk 

penerapannya memerlukan beberapa 

kegiatan sebagai pendukung berlangsung-

nya. Untuk aplikasi pemantauan gangguan 

tumbuh kembang anak yang akan 

diterapkan akan dilaksanakan kegiatan 

sebagai berikut:

a. Pendataan Sasaran Program SDIDTK 

anak.

1) Tujuan : agar didapatkan data 

sasaran yang berfungsi sebagai 

master data anak pada sistem 

informasi pemantuan gangguan 

tumbuh kembang anak.

2) Sasaran :

1. Keluarga yang mempunyai 

balita

2. Keluarga yang mempunyai anak 

prasekolah

3) Pelaksana:

1. Kader kesehatan/ posyandu

2. Guru PAUD/TK

b. Pelatihan Petugas Pelaksana Entry 

Data Program SDIDTK

1) Tujuan : agar semua kader 

kesehatan/guru PAUD maupun 

puskesmas mempunyai tenaga yang 

mampu untuk melakukan entry data 

has i l  keg ia tan  pemantauan  

gangguan tumbuh kembang anak.

2) Peserta : 

1. Pengelola program SDIDTK 

anak di puskesmas

2. Pelaksana program SDIDTK 

anak di desa

3) Materi : 

1. Pengenalan aplikasi

2. Cara input data hasil kegiatan

3. Cara menampilkan output 

kegiatan

4. Cara mencetak output

c. Advokasi Program Pemantauan 

Gangguan Tumbuh Kembang Anak.

1) Tujuan : agar diperoleh dukungan 

berupa aspek hukum, pembiayaan 

dan kebijakan terkait pelaksanaan 

pemantauan gangguan tumbuh 

kembang anak.

2) Sasaran : 

1. Bupati

2. Dewan Perwakilan Rakyat

 3.  Bappeda Kabupaten

 4. Dinas P dan K

 5.  Kantor PMD

6. TP PKK Kabupaten

 7. Puskesmas

3) Materi : 

1. Pengenalan aplikasi

2. Indikator-indikator tumbuh 

kembang anak
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3. Peran lintas sektor dalam 

program tumbuh kembang

4. Tindak lanjut temuan Kasus 

Kelainan tumbuh kembang.

d. Sosialisasi Sistem Informasi Peman-

tauan Gangguan Tumbuh Kembang 

Anak

1) Tujuan : agar institusi terkait beserta 

jajaran kesehatan mengetahui 

sistem informasi/aplikasi peman-

tauan gangguan tumbuh kembang 

anak .

2) Peserta : Kepala Puskesmas dan 

petugas SDIDTK 

3) Materi : 

1. Pengenalan aplikasi

2. Ind ika to r- ind ika to r  yang  

dihasilkan

3. Kontribusi lintas sektor pada 

program tumbuh kembang

Daftar Pustaka

1. Bhutta ZA, Das JK, Rizvi A, Gaffey MF, 

Walker N, et al. (2013) Evidence-based 

interventions for improvement of 

maternal and child nutrition: what can be 

done and at what cost? Lancet 382: 452-

77

2. Bloem MW, Pee SD, Hop LT, Khan NC, 

Laillou A, Minarto, Pfanner RM, 

Soekarjo D, Soekirman, Solon JA, 

Theary C, Wasantwisut E, 2013. Key 

strategies to further reduce stunting in 

Southeast Asia: Lessons from the 

ASEAN countries workshop. Food and 

Nutrition Bulletin: 34:2 

3. Crookston B, Penny M, Alder SC, 

Dickerson T, Merrill RM, Stanford J , 

P o r u c z n i k  C A ,  D e a r d e n  K A ,  

2010.Children Who Recover from Early 

Stunting and Children Who Are Not 

Stunted Demonstrate Similar Levels of 

Cognition. American Society for 

N u t r i t i o n .  2 0 1 0 ;  d o i : 1 0 . 3 9 4 5 /  

jn.109.118927

4. Fink, Günther, Isabel Günther, and 

Kenneth Hill. “The effect of water and 

sanitation on child health: evidence from 

the demographic and health surveys 

1986–2007.” International journal of 

epidemiology 40.5 (2011): 1196-1204.

5. Hoffman DJ, Sawaya AL, Verreschi I, 

Tucker KL, Roberts SB, 2000. Why are 

nutritionally stunted children at 

increased risk of obesity? Studies of 

metabolic rate and fat oxidation in 

shantytown children from São Paulo, 

Brazil. Am J Clin Nutrition 72:702–7

6. Kemenkes, 2013. Penyajian Pokok-

pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 

2 0 1 3 .  B a d a n  P e n e l i t i a n  d a n  

Pengembangan Kesehatan, Kementerian 

K e s e h a t a n  R I .  A k s e s  

www.litbang.depkes.go.id tanggal 10 

Juni 2018

7. Kusharisupeni, 2002. Peran status 

kelahiran terhadap stunting pada bayi : 

sebuah studi prospektif ,  Jurnal 

Kedokteran Trisakti, 2002,23 : 73-80

8. Picauly I, Magdalena S, 2013.Analisis 

determinan dan pengaruh stunting 

terhadap prestasi belajar anak sekolah di 

Kupang dan Sumba Timur, NTT. Jurnal 

Gizi dan Pangan,8(1): 55—62 

9. Timæus, IM, 2012. Stunting and obesity 

in childhood: are assessment using 

longitudinal data from South Africa, 

I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  

E p i d e m i o l o g y ; 1 – 9  

doi:10.1093/ije/dys026. 

10. Unicef, 2013. Improving Child Nutrition 

The achievable imperative for global 

p r o g r e s s .  

Diakses:www.unicef.org/media/files/nu

trition_report_2013.

11. Unicef Indonesia, 2013. Ringkasan 

Kajian Gizi Ibu dan Anak, Oktober 2012. 

Akses www.unicef.org Tanggal 16 

Desember 2017.

12. Wo r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n ,  

2013.Nutrition Landcape Information 

System (NLIS) Country Profile 

Indicators : Interpretation quite (Serial 

O n l i n e )  A k s e s  :  

http://www.WHO.int//nutrition.

Vol. XIX, No.1. Maret 2019Vol. XIX, No.1. Maret 2019

32253224



Jurnal Riset DaerahJurnal Riset Daerah

B. Biodata Anggota 1

Nama : Ekawati, S.SiT., M.Kes

Tempat/Tanggal lahir: Semarang, 14 Desember 1985
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C. Biodata Anggota 3

Nama : Arif kurniawan Nur Praseto, SKM, MPH

Tempat/Tanggal lahir: Bantul, 15 Juli 1983

Pekerjaan : Dosen RMIK dan pengembang aplikasi rekam medis 
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Instansi : Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Pengalaman Pengajuan Pendanaan/Hibah ke Kemenristekdikti 5 tahun terakhir
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Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 24 Maret 1984

Pekerjaan : Dosen Kebidanan

Instansi : Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Pengalaman Pengajuan Pendanaan/Hibah ke Kemenristekdikti 5 tahun terakhir

No Tahun 
Pengajuan

Judul Proposal Jenis Program Didanai/Tidak 
Didanai

1 2014 Pengembangan Konsep Parenting Education 
Sebagai Model Promosi Kesehatan Pada 
Paud Holistik Integratif

Penelitian Disertasi 
Doktor

Didanai

2 2015 Ibm Penerapan Model Klinik Sahabat Anak 
Sebagai Upaya Pencegahan Generasi Punah 
(Lost Generation)

Program Kemitraan 
Masyarakat

Didanai

3 2015 Model Promosi Kesehatan Tentang Pola 
Asuh Orangtua Melalui Paud Holistik 
Integratif Berbasis Kesehatan Sebagai 
Upaya Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 
Usia Dini Tahun Ke-1

Penelitian Strategis 
Nasional Institusi

Didanai

4 2016 Model Promosi Kesehatan Tentang Pola 
Asuh Orangtua Melalui Paud Holistik 
Integratif Berbasis Kesehatan Sebagai 
Upaya Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 
Usia Dini Tahun Ke-2

Penelitian Strategis 
Nasional Institusi

Didanai

5 2016 Ibm Sekolah Dalam Kandungan Pada Kelas 
Ibu Hamil

Program Kemitraan 
Masyarakat

Tidak Dinai

6 2017 Jatropha Cream Inovasi Ekstrak Daun 
Yodium (Jatropha Multifida) Mempercepat 
Penghentian Pendarahan Dan Penyembuh 
Luka

Insinas Riset Pratama 
Individu

Tidak Didanai

7 2017 PKM Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya 
Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Program Kemitraan 
Masyarakat

Didanai

8 2017 Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Manager Komunitas Sebagai Upaya 
Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak

KKN Pembelajaran 
Pemberdayaan 
Masyarakat

Didanai

9 2017 Model Promosi Kesehatan Tentang Pola 
Asuh Orangtua Melalui Paud Holistik 
Integratif Berbasis Kesehatan Sebagai 
Upaya Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 
Usia Dini Tahun Ke-3

Penelitian Strategis 
Nasional Institusi

Didanai

No Tahun 
Pengajuan

Judul Proposal Jenis Program Didanai/Tidak 
Didanai

1 2014 Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Payudara 
Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Wilayah 
Kerja Puskesmas Tempel 2, Sleman, 
Yogyakarta

Penelitian Dosen 
Pemula

Tidak Dinai

2 2015 Ibm Penerapan Model Klinik Sahabat Anak 
Sebagai Upaya Pencegahan Generasi Punah 
(Lost Generation)

Program Kemitraan 
Masyarakat

Didanai

3 2015 Model Promosi Kesehatan Tentang Pola 
Asuh Orangtua Melalui Paud Holistik 
Integratif Berbasis Kesehatan Sebagai Upaya 
Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Usia 
Dini Tahun Ke-1

Penelitian Strategis 
Nasional Institusi

Didanai

4 2016 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 
Pengetahuan Dan Perilaku Pemberian Pijat 
Bayi Oleh Ibu Di Brajan Taman Tirto Bantul 
Yogyakarta

Penelitian Dosen 
Pemula

Didanai

5 2016 Model Promosi Kesehatan Tentang Pola 
Asuh Orangtua Melalui Paud Holistik 
Integratif Berbasis Kesehatan Sebagai Upaya 
Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Usia 
Dini Tahun Ke-2

Penelitian Strategis 
Nasional Institusi

Didanai

6 2016 Ibm Sekolah Dalam Kandungan Pada Kelas 
Ibu Hamil

Program Kemitraan 
Masyarakat

Tidak Dinai

7 2017 Model Promosi Kesehatan Tentang Pola 
Asuh Orangtua Melalui Paud Holistik 
Integratif Berbasis Kesehatan Sebagai Upaya 
Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Usia 
Dini Tahun Ke-3

Penelitian Strategis 
Nasional Institusi

Didanai
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Pendahuluan

SMP N 2 Sewon merupakan salah satu dari 

dua puluh dua sekolah tingkat SMP yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi di 

Kabupaten Bantul. Sebagai sekolah yang 

mendapat predikat sekolah inklusi, SMP N 2 

Sewon memiliki banyak siswa ABK. Jumlah 

perkembangan siswa ABK dari tahum ke 

tahun menunjukkan kecenderungan yang 

stabil selalu banyak. Tahun ajaran 2013/2014 

sejumlah 9 anak, tahun ajaran 2014/2015 

sejumlah 15 anak, tahun ajaran 2015/2016 

sejumlah 19 anak, tahun ajaran 2016/2017 

sejumlah 24 anak dan sekarang tahun ajaran 

2017/2018 sejumlah 22 anak (Jirzanah, 2017: 

4).

ABK merupakan setiap siswa yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

social, atau memiliki potensi kecerdasan dan 

/atau bakat istimewa. Yang dimaksud dengan 

siswa yang memiliki kelainan itu yakni: 

tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, 

lamban belajar, autis, dan memiliki kelainan 

lainnya.(Dit. PPKLKPD.2014:23)

Pada tahun ajaran sekarang 2017/2018 

jumlah siswa ABK terdiri atas empat belas 

siswa slow learner, empat siswa tuna rungu, 

satu siswa tuna netra, satu siswa low vision, 

dua siswa autis, dan satu siswa tuna daksa. 

Mereka berasal dari berbagai keluarga dengan 

strata sosial yang bermacam-macam dan 

berasal dari berbagai tempat yang  lebih jauh 

jaraknya dengan sekolah dibanding dengan 

siswa reguler lainnya.  

Berdasarkan laporan, siswa-siswi ABK 

selain mendapat layanan pendidikan seperti 

siswa reguler lainnya juga mendapatkan 

layanan pendampingan kelas, pembelajaran 

individu, les penguatan pembelajaran dan 

juga home visit (Jirzanah, 2017: 4). Namun 

demikian ternyata dalam sarana prasarana 

masih dirasa kurang seperti belum ada ruang 

terapy untuk tuna dhaksa. Selain itu guru 

pendamping khususnya hanya satu. Dengan 

layanan pendidikan yang demikian tersebut 

apakah orang tua siswa ABK yang 

menyekolahkan putra-putrinya di SMP N 2 

Sewon merasa puas dengan layanan 

pendidikan yang baik di sekolah atau yang 

lainnya. 

Puas diartikan  oleh Oliver yang dikutip 

oleh J Supranto (2001:233) yakni tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja  atau suatu hasil yang dirasakan 

dengan harapan-harapannya.Beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

diantaranya adalah tingkah laku yang sopan 

dan cara menyampaikan sesuatu yang 

berkaitan dengan apa yang seharusnya 

diterima oleh orang yang bersangkutan.

Uraian di atas itulah yang melatar-

belakangi penulis untuk melakukan penelitian 

tingkat kepuasan orang tua ABK terhadap 

layanan pendidikan di SMP N 2 Sewon.Sesuai 

latar belakang masalah, terdapat beberapapa 

masalah yang dapat diidentifikasi sebagai 

berikut:

1. Kualitas layanan pendidikan bagi siswa 

ABK di SMP N 2 Sewon.

2. Belum diketahui tingkat kepuasan orang 

tua siswa ABK terjadap layanan 

pendidikan bagi putra-putri mereka.

Peneliti membatasi diri pada tingkat 

kepuasan orang tua siswa ABK terhadap 

layanan pendidikan bagi putra-putrinya di 

SMP N 2 Sewon. 

Dari batasan masalah yang telah diuraikan, 

maka  dapa t  d i rumuskan  masa l ah ,  

Vol. XIX, No.1. Maret 2019Vol. XIX, No.1. Maret 2019

Abstract

This research is at knowing the satisfaction level of children with special needs parents to the 

education service in SMP N 2 Sewon

This research is  a descriptive research. The research is done for three months from April, 

May  and June  2018. The population at  the reseacrch is all children with special needs parents 

who send  to their children to study in SMP N 2 Sewon.The technique of collecting data uses 

questionnare. The technique of analyzing data in this research is a descriptive analysis which is 

then given a meaning.

The result of this research shows that the satisfaction level of children with special needs  

parents to the education service from 5 sub variable in SMP N 2 Sewon is included the category 

of satisfactied, with the total avarage is  81,67%. It can be classified into the average 

satisfaction to the curriculum service is 81,39%, the average of satisfaction to the infrastructure 

is 82,27%, the average satisfaction to the student”s management is  80,68%, the average 

satisfaction to the teacher”s service is 79,55% and the average satisfactioan to the financial is 

85,23%. In conclusion, the highest satisfaction is the financial service and the lowest 

satisfaction is the teacher”s service.

Key words: satisfaction level, children with special needs parents, education service

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan orang tua siswa ABK terhadap 

layanan pendidikan di SMP Negeri 2 Sewon .

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan selama tiga bulan dari 

April, Mei  dan Juni 2018. Populasi dalam peneltian ini adalah semua orang tua siswa ABK yang 

menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 2 Sewon. Teknik pengumpulan data menggu-

nakan angket .Teknik Analisa data penelitian ini adalah analisa deskriptif, yang kemudian diberi 

makna.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan orang tua siswa ABK terhadap 

layanan pendidikan dari lima sub variabel di SMP Negeri 2 Sewon masuk kategori puas, dengan 

keseluruhan rata-rata sebesar 81,67%, yang bisa dijabarkan perolehan rata-rata kepuasan 

terhadap layanan bidang kurikulum sebesar 81,39%, rata-rata kepuasan terhadap layanan 

bidang sarpras sebesar 82,27%, rata-rata kepuasan terhadap layanan bidang manajemen siswa 

sebesar 80,68%, rata-rata kepuasan terhadap layanan bidang guru sebesar79,55%, dan rata-rata 

kepuasan terhadap layanan bidang pembiayaan sebesar 85,23%.Dengan demikian tingkat 

kepuasan tertinggi ada di layanan bidang pembiayaan dan terendah ada dilayanan guru.

Kata kunci : tingkat kepuasan, orang tua siswa ABK,  layanan pendidikan 

Oleh : 
Sidratul Muntoha
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”bagaimanakah tingkat kepuasan orang tua 

siswa ABK terhadap layanan pendidikan 

putra-putrinya di SMP N 2 Sewon Bantul?“.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan orang tua siswa ABK 

terhadap layanan pendidikan putra-putrinya 

di SMP N 2 Sewon. Penelitian berlangsung 

selama bulan April, Mei dan Juni 2018.

Dalam hal penelitian ini maka semakin 

baik layanan pendidikan makin besar pula 

kepuasan orang tua yang putra-putrinya 

sekolah di situ. Dalam penelitian ini maka 

yang dimaksud layanan adalah layanan 

dibidang pendidikan terhadap siswa ABK.

Pada Penelitian ini dapat dikemukakan 

kerangka berpikir bahwa layanan pendidikan 

bagi siswa ABK yang dikelola secara baik 

akan menumbuhkan keinginan bagi para 

orang tua yang memiliki anak ABK untuk 

menyekolahkan anaknya ditempat tersebut. 

Hal demikian karena mereka merasa 

terpuaskan dengan layanan pendidikan bagi 

putra-putrinya. Dalam praktek layanan yang 

dimaksud meliputi layanan dibidang, 

kurikulum, sarana dan prasarana, manajemen 

siswa, kompetensi guru-guru yang menjadi 

pengampu serta pembiayaan pendidikannya.

Pada penelitian ini dapat diajukan 

pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimanakah kepuasan orang tua siswa 

ABK terhadap kurikulum sekolah?

2. Bagaimanakah kepuasan orang tua siswa 

ABK terhadap sarpras?

3. Bagaimanakah kepuasan orang tua siswa 

ABK terhadap manajemen siswa?

4. Bagaimanakah kepuasan orang tua siswa 

ABK terhadap para guru ?

5. Bagaimanakah kepuasan orang tua siswa 

ABK terhadap pembiayaan? 

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif yang semata-mata bertujuan untuk 

mengetahui keadaan suatau obyek atau 

peristiwa tanpa suatu maksud mengambil 

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 

umum, sebagaimana disampaikana oleh 

Sutrisno Hadi (1989:3). Dengan ini maka 

penelitian ini benar-benar untuk mendapatkan 

informasi atau gambaran dari suatu gejala 

tertentu yakni tentang kepuaasan orang tua 

siswa ABK terhadap layanan pendidikan di 

SMPN 2 Sewon.

Peneltian ini akan dilaksanakan pada 

bulan April, Mei dan Juni 2018. Tempat 

pelaksanaan penelitian ini di SMPN 2 Sewon

Suharsimi Arikunto (2002:102) menya-

takan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

subyek penelitian. Jika subyek penelitian 

adalah kurang dari 100 maka lebih baik diam-

bil semua, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.Dalam peneltian ini 

populasinya adalah semua orang tua siswa 

ABK, baik kelas VII, VIII maupun kelas IX. 

Dengan demikian   semua anggota populasi 

sebagai sampel yang selanjutnya disebut 

sebagai subyek penelitian. Jumlah orang tua 

siswa ABK  adalah 22.

Dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan adalah berupa angket . Tentu saja 

angket ini disusun dengan mendasarkan 

bangunan teori yang ada sebelumnya. Atas da-

sar teori-teori itu dikembangkanlah indikator-

indikator yang kemudian diwujudkan dalam 

butir-butir pertanyaan.

 Peneliti kemudian membuat undangan 

kepada orang tua siswa ABK tersebut untuk 

dimohon datang ke sekolah dijadikan sampel. 

Peneliti kemudian menyebarkan angket 

kepada para orang tua siswa ABK agar angket 

bisa diisi dengan jujur.selanjutnya peneliti 

melakukan transkrip atas hasil pengisian 

angket. Langkah berikutnya adalah dilakukan 

pengkodingan supaya tidak ada data yang 

terlewatkan isinya.Baru setelah itu dilakukan 

pengolahan data dan analisisnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggu-

nakan teknik analisis deskriptif yang 

kemudian peneliti memberi makna. Untuk 

meminimalisasi responden asal mengisi dan 

memilih skor tengah dari skala yang 

digunakan maka peneliti mencoba membuat 

empat skala yang tidak ada skor nilai tengah 

atau netral.Skalanya seperti pada tabel 

berikut:

Tabel 1. Skor Pilihan Jawaban

Rumus analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu rumus statistik persentase 

yang dapat digambarkan sebagai berikut 

(Sudjana, 2001: 51):

Keterangan:

P = Persentase

ƒ = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah skor ideal

Selanjutnya hasil pengolahan data dengan 

menggunakan rumus persentase dijelaskan 

dengan skor persentase. Penskoran menggu-

nakan skala empat jawaban dengan rentang 

nilai empat sampai satu. Skor maksimum 

ideal diperoleh apabila semua butir dapat skor 

empat dan skor minimum diperoleh apabila 

semua butir di komponen tersebut mendapat 

skor satu. Skor maksimum ideal apabila 

dipersentasekan akan diperoleh jumlah 

persentase sebesar 100% dan skor minimum 

apabila dipersentasekan akan diperoleh 

jumlah persentase sebesar 25 %. Skor tersebut 

kemudian dikategorikan sehingga hasil akhir 

yang didapat berupa kategori kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Winarsunu, 2006: 20):

Menentukan range

Range (R) ditentukan dengan skor 

tertinggi dikurangi skor terendah.

R = 100% - 25% = 75%

Menentukan interval

Interval (I) ditentukan dengan Range (R) 

dibagi jumlah kategori (K).

I = 75% : 5 = 15

Menentukan nilai interval dengan kategori 

kualitatif seperti pada tabel berikut.

Tabel . Kategorisasi Hasil Pengolahan 

Data 

Hasil  Penelitian 

1. Analisis data dalam penelitian ini menggu-

nakan teknik statistik deskriptif menggu-

nakan persentase. Dalam penelitian ini 

variabel yang ada adalah tingkat kepuasan 

orang tua siswa ABK terhadap layanan 

2
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P =      x 100%
ƒ

N

No Jawaban Skor

1 Sangat tidak buas 1

2 Tidak puas 2

3 Puas 3

4 Sangat puas 4

Kategori Persentase

Sangat Puas 86%-100%

Puas 71% - 85%

Kurang Puas 55% - 70%

Tidak Puas 40% - 54%

Sangat Tidak Puas 25% - 39%
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pendidikan di SMP N 2 Sewon. Variabel 

kepuasan terhadap layanan pendidikan 

dijabarkan dalam lima sub variabel yaitu 

kurikulum sekolah, sarpras, manajemen 

siswa, guru dan pembiayaan. Sub variabel 

tersebut dijabarkan dalam analisis 

deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Data Penelitian

Hasil analisis deskriptif pada tingkat 

kepuasan terhadap layanan pendidikan 

diperoleh persentase nilai maksimum sebesar 

85,23% dan nilai minimum sebesar 79,55%. 

Skor data tingkat kepuasan terhadap layanan 

pendidikan dari lima sub variabel diperoleh 

rata-rata sebesar 81,67%. 

Distribusi frekuensi tingkat kepuasan 

terhadap layanan pendidikan dapat dilihat 

pada gambar 1.

Berdasar gambar di atas dinyatakan bahwa 

tingkat kepuasan orang tua ABK terhadap 

layanan pendidikan di SMP N 2 Sewon 

seluruhnya dalam kategori  puas.

Adapun hasil analisis data dari masing-

masing sub variabel adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Kepuasan Terhadap Kurikulum

Data tingkat kepuasan terhadap 

kurikulum terdiri dari 2 indikator yang 

terbagi dalam 8 butir soal. Adapun 2 

indikator tersebut yaitu pencapaian hasil 

belajar siswa dan ada penyesuaian dengan 

siswa ABK. Hasil analisis data dapat 

dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis Data Tingkat 

Kepuasan terhadap Kurikulum

Berdasarkan analisis masing-masing 

indikator di atas, dapat diketahui bahwa 

kecenderungan tingkat kepuasan terhadap 

kurikulum dalam kategori  puas dengan 

persentase sebesar 81,39%. Indikator 

pencapaian hasil belajar siswa sebesar 

83,52% termasuk kategori  puas dan 

indikator ada penyesuaian dengan siswa 

ABK sebesar 79,26% termasuk kategori 

puas.

2. Tingkat Kepuasan Terhadap Sarana 

Prasarana

Data tingkat kepuasan terhadap sarana 

prasarana terdiri dari 2 indikator yang 

terbagi dalam 5 butir soal. Adapun 2 

indikator tersebut yaitu alat dan fasilitas 

pembelajaran, dan ruangan dirancang 

khusus. Hasil analisis data dapat dilihat 

sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Analisis Data Tingkat Kepuasan 

terhadap Sarana prasarana

Berdasarkan analisis masing-masing 

indikator di atas, dapat diketahui bahwa 

kecenderungan tingkat kepuasan terhadap 

sarana prasarana dalam kategori puas 

dengan persentase sebesar 82,27%. 

Pencapaian indikator alat dan fasilitas 

pembelajaran sebesar 85,61% termasuk 

kategori  puas dan indikator ruangan 

dirancang khusus sebesar 77,27% 

termasuk kategori puas.

3. Tingkat Kepuasan Terhadap Manajemen 

Siswa

Data tingkat kepuasan terhadap 

manajemen siswa terdiri dari 2 indikator 

yang terbagi dalam 6 butir soal. Adapun 2 

indikator tersebut yaitu mempunyai aturan 

dalam penerimaan siswa baru dan 

penempatan siswa sesuai ketentuan. Hasil 

analisis data dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Data Tingkat Kepuasan 

terhadap Manajemen siswa

Berdasarkan analisis masing-masing 

indikator di atas, dapat diketahui bahwa 

kecenderungan tingkat kepuasan terhadap 

manajemen siswa dalam kategori puas 

dengan persentase sebesar 80,68%. 

Pencapaian indikator mempunyai aturan 

dalam penerimaan siswa baru sebesar 

80,68% termasuk kategori  puas dan 

indikator penempatan siswa sesuai 

ketentuan sebesar 80,68% termasuk 

kategori  puas.

4. Tingkat Kepuasan Terhadap Para Guru

Data tingkat kepuasan terhadap para 

guru terdiri dari 3 indikator yang terbagi 

dalam 6 butir soal. Adapun 3 indikator 

tersebut yaitu penguasaan materi, mema-

hami kondisi ABK, dan mendapat 

pelatihan dalam melakukan pembelajaran 

dengan ABK. Hasil analisis data dapat 

dilihat sebagai berikut.

Vol. XIX, No.1. Maret 2019Vol. XIX, No.1. Maret 2019

No Sub Variabel Nilai 

Ideal

Jumlah 

Nilai

Rerata 

Nilai (%)

1 Kurikulum 704 573 81.39

2 Sarana Prasarana 440 362 82.27

3 Manajemen Siswa 528 426 80.68

4 Guru 528 420 79.55

5 Pembiayaan 440 375 85.23

Total 2640 2156 81.67

Gambar  1. Diagram Tingkat Kepuasan Orang Tua ABK terhadap Layanan Pendidikan di SMP N 2 Sewon

No Indikator Jumlah 
Butir

Nilai 
Ideal

Jumlah 
Nilai

Rerata 
Nilai (%)

1 1 4 352 294 83.52

2 2 4 352 279 79.26

Total 8 704 573 81.39

No Indikator Jumlah 
Butir

Nilai 
Ideal

Jumlah 
Nilai

Rerata 
Nilai (%)

1 1 3 264 226 85.61

2 2 2 176 136 77.27

Total 5 440 362 82.27

No Indikator Jumlah 
Butir

Nilai 
Ideal

Jumlah 
Nilai

Rerata 
Nilai (%)

1 1 3 264 213 80,68

2 2 3 264 213 80,68

Total 6 528 426 80,68
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Jurnal Riset DaerahJurnal Riset Daerah

Tabel 7. Hasil Analisis Data Tingkat 

Kepuasan terhadap Para Guru

Berdasarkan analisis masing-masing 

indikator di atas, dapat diketahui bahwa 

kecenderungan tingkat kepuasan terhadap 

para guru dalam kategori puas dengan 

persentase sebesar 79,55%. Pencapaian 

indikator penguasaan materi sebesar 

75,00% termasuk kategori puas, indikator 

memahami kondisi ABK sebesar 80,68% 

termasuk kategori  puas, dan indikator 

mendapat pelatihan dalam melakukan 

pembelajaran dengan ABK sebesar 

80,11% termasuk kategori  puas.

5. Tingkat Kepuasan Terhadap Pembiayaan

 Data tingkat kepuasan terhadap 

pembiayaan terdiri dari 2 indikator yang 

terbagi dalam 5 butir soal. Adapun 2 

indikator tersebut yaitu terdapat alokasi 

dana pada RKAS untuk kepentingan ABK 

dan jumlah dana mencukupi untuk 

kebutuhan ABK. Hasil analisis data dapat 

dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis Data Tingkat Kepuasan 

terhadap Pembiayaan

Berdasarkan analisis masing-masing 

indikator di atas, dapat diketahui bahwa 

kecenderungan tingkat kepuasan terhadap 

pembiayaan dalam kategori  puas dengan 

persentase sebesar 85,23%. Pencapaian 

indikator terdapat alokasi dana pada 

RKAS untuk kepentingan ABK sebesar 

85,61% termasuk kategori  puas, dan 

indikator jumlah dana mencukupi untuk 

kebutuhan ABK sebesar 84,66% termasuk 

kategori  puas.

Pembahasan

Tingkat kepuasan orang tua siswa ABK 

terhadap layanan pendidikan di SMPN 2 

Sewon masuk kategori  puas. Hal ini bisa 

dilihat dari keseluruhan sub variabel seperti 

kurikulum, sarpras, manajemen siswa,guru-

guru dan pembiayaan, yang secara keselu-

ruhan menunjukkan rerata semuanya diatas 

80 %. Berdasarkan hasil analisis diketahui 

tingkat kepuasan orang tua terhadap 

kurikulum di SMPN 2 Sewon juga tinggi 

sebesar 81,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

kurikululm yang menjadi pedoman utama 

dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah 

menjadi terpercaya. Disamping menjadi ruh 

bagi satuan pendidikan,kurikulum juga bisa 

menjadi gambaran apa yang terjadi di satuan 

pendidikan atau sekolah tersebut. Akan 

dibawa dan diajak kemana dan dengan apa 

para siswa di sekolah itu. 

Kiranya orang tua siswa ABK telah 

melihat bahwa kurikulum di SMPN 2 Sewon 

telah familier dengan putra-purinya. Hal ini 

bisa dilihat dan diketahui  oleh orang tua 

siswa ABK bahwa kurikulum SMPN 2 Sewon 

telah menyesuaikan dengan kondisi putra-

putrinya dengan diterapkannya dalam 

kurikulum itu sebuah duplikasi, substitusi , 

modifikasi dan omisi yang ujungnya adalah 

untuk keberhasilan belajar para siswa ABK.

Hasil analisis hasil tingkat kepuasan orang 

tua terhadap sarapras di SMPN 2 Sewon 

tertinggi kedua yaitu sebesar 82,27 %. Ini 

berarti bahwa orang tua  siswa ABK  puas 

terhadap keberadaan sarpras pendidikan di 

SMPN 2 Sewon. Seperti diketahui bahwa 

sarpras merupakan hal yang penting dalam 

proses pemebelajaran. 

Orang tua siswa ABK menganggap apa 

yang dibutuhkan oleh sekolah telah  direnca-

nakan dengan cermat berkaitan dengan sarana 

dan prasarana yang mendukung semua proses 

pembelajaran.  Dan jika dilihat maka SMPN 2 

Sewon telah memiliki sarana dan prasarana 

pendidikan bagi para siswa ABK itu mulai 

dari untuk siswa yang tuna netra atau low 

vision sampai yang tuna rungu dan tuna daksa, 

meskipun masih perlu ditingkatkan kebera-

daannya.

Kemudian hasil analisis terhadap manaje-

men siswa diperoleh tingkat kepuasan sebesar 

80,68 % yang berarti orang tua siswa ABK  

puas terhadap layanan dibidang ini. Memang 

sejak calon siswa ABK akan mendaftar 

sebagai siswa kelas VII di  sekolah sudah  

menyediakan regulasi. Begitupun penempat-

an para siswa ABK dengan kelompok kecil 

juga disesuaikan dengan kondisi dan aturan 

yang ada (Dit.PPKLKPD. 2014; 34 )

Bahkan pada saat siswa ABK mengikuti 

ujian bagi yang sudah kelas IX, termasuk 

persiapannya sekolah sudah mengupayakan 

sedemikan rupa sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi masing-masing siswa ABK.

Berikutnya hasil analisis terhadap para 

guru dijumpai tingkat kepuasannya mencapai 

79,55 % yang berarti masuk kategori puas . 

Dalam hal ini menunjukkan tingkat kepuasan 

terendah dibanding tingkat kepuasan pada sub 

variabel yang lain, meskipun dalam kategori 

skala puas. Seluruh guru sudah pernah 

mengikuti diklat pengelolaan dan pembela-

jaran sekolah inklusi. Ini  agar seluruh guru 

memiliki kemahiran interpersonal seperti 

mampu memaklumi, berkomuniasi non lisan, 

mau mendengar dan berperilaku positif 

terhadap siswa ABK. Bahkan beberapa guru 

diberi tugas khusus untuk menjadi pengampu 

berbagai kegiatan para siswa ABK. Selain itu 

pihak Dikpora DIY  masih memperbantukan 

seorang guru yang biasa dikenal GPK ( Guru 

Pembibing Khusus ) di sekolah.

Selanjutnya hasil analisis tingkat kepuasan 

terhadap pembiayaan di SMPN 2 Sewon 

diperoleh angka prosentase sebesar 85,23, 

yang berarti  puas.di mana ini merupakan 

tingkat kepuasan tertinggi diantara sub 

variabel yang lain.Pembiayaan pendidikan di 

SMPN 2 Sewon meliputi pembiayaan yang 

rutin, maupun pembiayaan modal. Pengelo-

laan pembiayaan pendidikan yang terkait 

dengan siswa ABK dilakukan baik sesuai 

dengan kebutuhan dana yang diperlukan. 

 Penyaluran anggaran sudah dilakukan 

secara strategis dan integratif antara kebutuh-

an dan kemampuan sekolah agar mewujudkan 

kondisi yang ideal, hingga perlu dibangun 

rasa saling percaya, baik internal warga 

sekolah maupun antara orang tua dengan 

sekolah dan orang tua dengan orang tua itu 

sendiri dapat ditumbuhkan. 

 

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dimuka dapat 

disimpulkan bahwa  tingkat kepuasan  orang 
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No Indikator Jumlah 
Butir

Nilai 
Ideal

Jumlah 
Nilai

Rerata 
Nilai (%)

1 1 1 88 66 75,00

2 2 3 264 213 80,68

3 3 2 176 141 80,11

Total 6 528 420 79,55

No Indikator Jumlah 
Butir

Nilai 
Ideal

Jumlah 
Nilai

Rerata 
Nilai (%)

1 1 3 264 226 85,61

2 2 2 176 149 84,66

Total 5 440 375 85,23
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tua ABK terhadap layanan pendidikan di 

SMPN 2 Sewon adalah dalam kategori puas. 

Kepuasan orang tua siswa ABK terhadap 

kurikulum sekolah masuk kategori puas.

Kepuasan orang tua siswa ABK terhadap 

sarana dan prasaran sekolah dalam kategori 

puas. Kepuasan orang tua siswa ABK 

terhadap manajemen siswa masuk dalam 

kategori puas. Kepuasan orang tua siswa ABK 

terhadap para guru adalah masuk  kategori 

puas.Dan kepuasan orang tua siswa ABK 

terhadap pembiayaan di sekolah juga masuk 

kategori  puas.

Saran

Diharapkan para guru terus memperta-

hankan hasil capaian kepuasan orang tua ABK 

terhadap layanan pendidikan di SMP Negeri 2 

Sewon. Syukur bisa lebih meningkatkan lagi, 

meskipun ini bukan pekerjaan yang mudah.  

Sekolah bisa memanfaatkan segenap 

stakeholder  terutama peran aktif orang tua 

ABK yang bisa diajak lebih berperan aktif 

dalam mengkomunikasikan putra-putrinya 

dengan pihak sekolah, juga para guru untuk 

lebih bisa memberi layanan yang lebih baik 

lagi dengan penuh kesabaran terhadap para 

siswa ABK.  
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Abstract

There have been a number of changes observed in the tourism sector such as in many sectors 

due to paradigm changes in recent years. With these changes, the trend towards alternative 

types of tourism has begun in line with changes in tourism demand. New types of tourism such as 

trekking, ecotourism, agrotourism, cultural tourism and tourist villages are illustrated by the 

increasing demand for the tourism market. One type of alternative tourism, Tourism Village in 

Bantul, namely Tembi Tourism Village has developed by involving the participation of the 

surrounding community. The direction and purpose of Tembi Tourism Village provides rural 

development with new tourism policies produced in accordance with tourism demand. This 

study presents the application of the development of Tembi Tourism Village in Bantul Regency

Key: Tourism Village, Tembi Tourism Village, Rural Development, Community Participation

Abstrak

Ada beberapa perubahan yang diamati di sektor pariwisata seperti di banyak sektor karena 

perubahan paradikma dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perubahan-perubahan ini, tren 

terhadap jenis-jenis pariwisata alternatif telah mulai sejalan dengan perubahan dalam 

permintaan pariwisata. Jenis-jenis pariwisata baru seperti trekking, ekowisata, agrowisata, 

wisata budaya dan desa wisata menjadi gambaran dengan meningkatnya permintaan pasar 

pariwisata. Salah satu jenis wisata alternatif, Desa Wisata yang ada di Bantul yaitu Desa Wisata 

Tembi telah berkembang dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Arah dan tujuan 

Desa Wisata Tembi menyediakan pengembangan pedesaan dengan kebijakan pariwisata baru 

yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pariwisata. Studi ini menyajikan aplikasi 

pengembangan Desa Wisata Tembi di Kabupaten Bantul 

Kunci: Desa Wisata, Desa Wisata Tembi, Pengembangan Pedesaan, Partisipasi Masyarakat
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Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman dan 

arus globalisasi, banyak perubahan telah 

terjadi di industri pariwisata serta industri lain 

di seluruh dunia. Sebagai akibatnya dari 

perubahan ini, diperkirakan bahwa tren 

pariwisata baru yang muncul digemari oleh 

para wisatawan adalah wisata dengan jenis 

wisata baru. Antara lain wisata sejarah, medis, 

trekking, budaya, dan pedesaan. Wisata 

pedesaan, berkembang pesat seiring dengan 

permintaan pariwisata yang saat ini, dianggap 

sebagai strategi baru sebagai tomabak untuk 

memperkuat struktur ekonomi di daerah 

pedesaan dan sebagai peluang bagi wisatawan 

yang ingin berlibur sambil belajar tentang 

kehidupan di pedesaan, menikmati keindahan 

alam dan belajar tentang budaya penduduk 

lokal. Pengembangan pariwisata di daerah 

pedesaan akan membawa akibat perkem-

bangan dan perubahan secara sosial, ekonomi 

dan pandangan hidup bagi warga masyarakat 

setempat. Pariwista dianggap mampu menjadi 

jembatan sekaligus katalisator bagi perubahan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Wisata 

desa mampu menjadi daya tarik tersendiri 

sekaligus mampu berintegrasi dengan kehi-

dupan pedesaan, keindahan alam pedesaan 

dan juga kondisi sosial masyarakat desa itu 

sendiri. Berdasarkan hal inilah munculah desa 

wisata yang dikelola dan di bangun secara 

bersama oleh segenap masyarakat dengan 

tujuan yang sama serta memiliki keunikan 

tersendiri yang mampu menjadi daya pikat 

dan daya jual untuk dikunjungi oleh 

wisatawan.  Kemajuan desa wisata akan 

memberikan dampak posistif bagi masyarakat 

setempat antara lain meningkatkan pendapat-

an masyarakat setempat dan memberikan 

peluamg kerja serta peluang usaha bagi warga 

sekitar desa wisata itu sendiri. Kemajuan yang 

didapat akan berimbas pada kenaikan minat 

investor untuk menanamkan investasi secara 

menyeluruh di desa wisata itu sendiri. Ber-

kembangnya desa wisata juga akan berimbas 

pada minimnya minat para warga sekitar 

untuk berpindah ke daerah kota dalam 

meningkatkan kesejahteraan (bekerja di 

Kota). Desa wisata yang dikembangkan 

secara maksimal hanya memanfaatkan 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

sumber daya budaya sebagai daya pikat utama 

yang akan menjadi daya jual tersendiri. 

Dengan keragaman produk di yang ditawar-

kan di desa wisata, maka permintaan kunjung-

an ke desa wisata akan meningkat. 

Didaerah Istimewa Yogyakarta, para 

wisatawan dapat menemukan beragam obyek 

wisata, mulai dari wisata alam,wisata sejarah, 

wisata budaya, wisata religi, wisata edukasi, 

dan masih banyak lagi. Keanekaragaman 

upacara keagamaan, dan budaya dari berbagai 

agama serta didukung oleh kreativitas seni, 

dan keramahtamahan masyarakat, membuat 

Yogyakarta mampu menciptakan produk-

produk budaya, dan pariwisata yang men-

janjikan.

Sektor pariwisata sangat signifikan 

menjadi motor kegiatan perekonomian daerah 

pedeesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

karena pariwisata mampu memberi efek 

pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi 

masyarakat sekitar obyek dan daya tarik 

wisata disebabkan meningkatnya kunjungan 

wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga 

kerja, dan sumbangan terhadap perekonomian 

daerah sangat signifikan. Salah satu implikasi 

dari perkembangan pariwisata, salah satunya 

perkembangan desa wisata, dimana desa 

wisata ini berkembang akibat budaya yang 

dilakukan warga sekitar dan tumbuh  menjadi 

daya tarik minat khusus. Satu desa wisata 

yang berkembang menjadi potensi wisata 

minat khusus yaitu  desa wisata Tembi di 

Kabupaten Bantul.

Di kawasan Desa Wisata Tembi, wisata-

wan dapat menikmati suasana pedesaan yang 

masih alami dan dapat menyaksikan proses 

menanam padi secara tradisional, melihat 

kehiduapn masyarakat jawa dengan budaya-

nya yang ramah .  Dengan keunikan tersebut 

tentu saja harus ada peran masyarakat lokal 

untuk mengembangkan kawasan wisata terse-

but agar lebih bagus lagi. Masyarakat merupa-

kan salah satu unsur pokok didalam sistem 

pengembangan daya tarik wisata yang saat ini 

semakin dituntut peran sertanya. Sebenarnya 

sudah sejak lama model pengembangan parti-

sipatif dikembangkan yang melibatkan 

masyarakat bahkan menempatkn masyarakat 

sebagai pelaku sentral dari pengembangan 

yang sedang dan akan berlangsung,

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian lebih yang menekankan pada kuali-

tas atau hal yang terpenting dari sifat suatu 

barang atau jasa. Hal yang terpenting dari 

suatu barang atau jasa berupa kejadian, feno-

mena atau gejala social. Penelitian kualitatif 

dapat didesain untuk memberi sumbangannya 

terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-

masalah sosial dan tindakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pariwisata 

Pariwisata adalah kegiatan yang dina-

mis dan menjadi sebuah bisnis. Yang meli-

batkan banyak manusia serta menghidup-

kan berbagai bidang usaha, meninggalkan 

rumah dan pekerjaan untuk memuaskan 

atau membahagiakan diri (pleasure) dan 

untuk menghabiskan waktu luang (leisure) 

(Pitana dan Surya Diarta, 2009: 32). 

Pariwisata adalah berbagai bentuk ke-

giatan wisata sebagai kebutuhan dasar 

manusia yang diwujudkan dalam berbagai 

macam kegiatan yang dilakukan oleh 

wisatawan, didukung berbagai fasilitas 

dan pelayanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, dan pemerintah 

(warpani, 2007: 1). Sementara menurut 

Gamal Suwantoro, pariwisata merupakan 

suatu proses bepergian sementara dari atau 

lebih menuju tempat lain keluar tempat 

tinggalnya. Istilah pariwisata berhubung-

an erat dengan perjalanan wisata yang 

sebagai suatu perubahan tempat tinggal 

sementara seseorang di luar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan 

untuk kegiatan menghasilkan upah. 

Definisi kepariwisataan ini sangat bera-

gam, maka beragam pula definisi wisata-

wan. Beberapa ahli membatasi pengertian 

wisatawan sebagai seseorang yang 

melakukan perjalanan sejauh lebih dari 50 

atau 100 mil (sekitar 80 atau 160 km) dari 

lokasi tempat tinggalnya. Sebagian 

definisi menyatakan bahwa hanya mereka 

yang menginap di luar rumah terhitung 

sebagai wisatawan. 

Vol. XIX, No.1. Maret 2019Vol. XIX, No.1. Maret 2019
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2. Desa Wisata

Menurut  Hadiwijoyo (2012 : 81) 

mengemukakan tiga manfaat dalam imp-

lementasi konsep desa wisata. Pertama, 

melalui konsep desa wisata maka penge-

lola dapat menggali dan mempertahankan 

nilai-nilai adat serta budaya yang ada di 

desa tersebut. Daya tarik utama desa yang 

memiliki kemampuan ekonomi kurang 

dapat berperan aktif dalam pengelolaan 

desa wisata. Hal ini menjadi peluang kerja 

baru yang berpotensi bagi pengembangan 

dan pemberdayaan mayarakat desa 

setempat dan meningkatkan taraf kehidup-

an. Selain itu, masyarakat desa juga dapat 

lebih menyatu dengan alam sekitar. Hal ini 

dikarenakan salah satu komponen daya 

tarik desa wisata adalah lingkungan yang 

asri, pohon-pohon yang rindang dan 

terawat.

3. Pengembangan Pariwisata

Proses pengembangan pariwisata perlu 

dilakukan berbagi langkah. Tahap perta-

ma, adalah menganalisis potensi pasar 

agar memahami sebaerapa lama kawasan 

wisata terssebut akan dikunjungi oleh 

wisatawan. Tahap kedua adalah ploting 

segemen pasar sesuai dengan kelompok 

yang ada dan dikelompokan secara terpi-

sah berdasarkan kemampuan dan kebu-

tuhan kemudian baru menegembangkan 

strategi pemasaran secara terpisah untuk 

setiap kelompok yang ada. Tahap ketiga, 

yaitu menganalisis teknik dan perenca-

naan. Tujuannya untuk mempelajari 

kondisi yang ada pada sejumlah kawasan 

yang potensial. Tahap keempat, analisis 

sosioekonomi yang meliputi penduduk 

setempat yang berada di kawasan wisata. 

Penduduk menjadi penting karena tiga hal 

: 

a. Pendapatan penduduk setempat 

mengenai pembangunan pariwisata di 

lokasi mereka, apakah setuju atau tidak

b. Identifikasi jumlah an tipe penduduk 

mengenai ketertarikan terhadap indus-

tri pariwisata

c. Peran penduduk sebagai bagian dari 

produk pariwisata

Tahap kelima, analisa bisnis dan 

hukum, karena dalam pembangunan 

pariwisata sangat memerlukan kerjasama 

dari lingkungan bisnis, sektor swasta, 

publik, pemerintah, organisasi kemasyara-

katan dan pelayanan komunitas. Sedang-

kan aspek hukum merupakan dasar bagi 

pembangunan pariwisata. Tahap terakhir 

yaitu promosi, karena promosi memang 

sangat penting untuk hasil penjualan suatu 

produk atau barang.

Menurut Douglass (1978) dalam 

Fandeli (2001:138), pada umumnya 

mengembangkan suatu kepariwisataan 

alam dipengaruhi dengan beberapa faktor 

sebagai berikut :

a. Penduduk; faktor penduduk ini terdiri 

dari struktur (umum, mata pencaharian 

dan pendidikan) serta jumlah yang 

beetempat tinggal di kota dan desa

b. Dana; berhubungan dengan besarnya 

pendapatan penduduk serta kemam-

puan untuk menabung

c. Waktu; faktor waktu berkaitan dengan 

pekerjaan dan mobilitas. Jenis peker-

jaan yang berbeda mempunyai kesem-

patan yang berbeda pula

d. Komunikasi; sangat erat dengan mass 

media (koran, majalah, leaflet, booklet) 

akan memberikan pengaruh langsung. 

Adaptasi merupakan alat komunikasi 

yang efektif kepada calon wisatawan.

e. Pasar; faktor pasar ini terdiri atas  

aspek yaitu ketersedaian objek pariwi-

sata dan tingkat aksesbilitasnya.

Menurut Butler (1980) dalam (Pitana 

dan Gayatri, 2005:103) ada 7 fase pengem-

bangan pariwisata atau siklus pariwisata 

pariwisata (destination area lifecycle) 

yang membawa implikasi serta dampak 

yang berbeda, secara teoritis diantaranya :

a. Eksploration (eksplorasi/penemuan)

b. Involvement (keterlibatan)

c. Development (pembangunan)

d. Consolidation (konsolidasi)

e. Stagation (kestabilan)

f. Decline (penurunan)

g. Rejuvenation (peremajaan)

Sunaryo (2013: 77-81) mengatakan 

bahwa secara teoritis pola manajemen dari 

penyelenggaraan pembangunan kepariwi-

sataan yang berkelanjutan dan berwa-

wasan lingkungan akan dapat dengan 

mudah dikenali melalui berbagai ciri 

penyelenggaraannya yang berbasis pada 

prinsip – prinsip sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi 

atau mengontrol pembangunan kepari-

wisataan yang ada dengan ikut terlibat 

dalam mennetukan visi, misi dan tujuan 

pembangunan kepariwisataan, meng-

identifikasi sumber-sumber daya yang 

akan dilindungi, dikembangkan dan 

dimanfaatkan untuk pengembangan 

dan pengelolaan daya tarik wisata.  

Masyarakat juga harus berpartisipasi 

dalam mengimplementasikan rencana 

dan pogram yang telah disusun sebe-

lumnya.

b. Keterlibatan Segenap Pemangku 

Kepentingan

Dalam strategi pengembangan kawas-

an wisata diperlukan kerjasama dengan 

kelompok dan istitusi lain, LSM, 

kelompok sukarelawan, pemerintah 

daerah, asosiasi industri wisata, 

asosiasi bisnis dan pihak – pihak lain 

yang berpengaruh dan berkepentingan 

serta akan menerima manfaat dari 

kegiatan kepariwisataan.

c. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus 

mampu memberikan kesempatan 

lapangan pekerjaan yang berkualitas 

untuk masyarakat setempat. Usaha 

fasilitas penunjang kepariwisataan 

sepeti hotel, restoran, cinderamata, 

transportasi wisata dan sebagainya. 

Seharusnya dapat dikembangkan dan 

dipelihara bersama masyarakat setem-

pat melalui model kemitraan yang 

sinergis.

d. Pemanfaatan Sumber Daya Secara 

Berlanjut

Penggunaan sumber daya yang ada 

sebainya menggunakan sumber daya 

yang bisa diperbaiki dan menghindarai 

sumber daya yang tidak bisa diperbaiki. 

Kemudian baru dibuat perencanaan 

secara berkelanjutan
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Gambar 1 Desa wisata Tembi

Sumber : 

https://www.google.com/search?safe=stric

t&q=gambar+desa+wisata+tembi

e. Mengakomodas ikan Aspiras i  

Masyarakat 

Sinegitas antara pengunjung dan pela-

ku wisata hendaknya terjalin dengan 

harmonis dengan jalan mengakomoda-

sikan aspirasi masyarakat dalam 

program program kegiatan kepariwisa-

taan.

f. Daya Dukung Lingkungan 

Daya dukung lingkungan berupa daya 

dukung fisik, sosial ekonomi dan 

budaya menjadi hal terpenting dalam 

strategi pengembangan pariwisata 

yang harus diperhatikan secara 

berkelanjutan.

g. Monitor dan Evaluasi Program 

Perlunya disusun program pedoman, 

pendampingan, pengamatan, pengem-

bangan dengan indicator-indicator 

serta batasan-batasannya, pemantauan 

dan evaluasi dampak kegiatan wisata 

keseluruhan kegiatan.

h. Akuntabilitas Lingkungan 

Manajemen pengelolaan dan peman-

faatan sumber daya alam bisa maksi-

mal dan berkelanjutan dengan tetap 

ramah lingkungan.

i. Pelatihan Pada Masyarakat Terakait

Pengembangan potensi pariwisata 

perlu diimbangi dengan program 

pendidikan dan pelatihan atas sumber 

daya manusia sekitar obyek daya tarik 

wisata agar kemampuan masayarakat 

bisa diasah secara profesional dan 

berkelanjutan dalam pengelolaan 

wisata. 

j. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya 

Kelokalan

Strategi pembangunan kepariwisataan 

perlu diimbangi dengan promosi dan 

advokasi penggunaan lahan dan 

kegiatan yang memperkuat karakter 

lanskep ( sense of place) serta identitas 

budaya masyarakat setempat secara 

baik dan bersinergi dengan masyarakat 

sekitar. Pemanfaatan lahan masyarakat 

bertujuan untuk memberikan penga-

laman dan kepuasan bagi wisatawan 

yang berkunung agar terjadi “repeat 

buying”

Selain itu, perencanaan pariwisata 

harus didasarkan pada kondisi dan daya 

dukung, dengan maksud menciptakan 

interaksi jangka panjang yang saling 

menguntungkan diantara pencapaian tuju-

an pembangunan pariwisata, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat dan 

berkelanjutan daya dukung lingkungan di 

masa mendatang.

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Koetjaraningrat (2009:117), 

ikatan yang membuat suatu kesatuan 

manuasia menjadi suatu masyarakat 

adalah pola tingkah laku yang khas 

mengenai semua faktor kehidupan dalam 

batas kesatuan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yadav (dalam Mardikanto dan 

Soebianto, 2013:82-84) bahwa masyara-

kat di dalam pembangunan dapat ditujukan 

dalam 4 macam kegiatan seperti berikut ini 

:

Gambar 2 Desa wisata Tembi

Sumber : 

https://www.google.com/search?safe=strict&q=g

ambar+desa+wisata+tembi

a. Partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pem-

bangunan di wilayahnya perlu ditum-

buhkan melalui forum yang memung-

kin masyarakat berpartisipasi langsung 

dalam proses pengambilan keputusan 

terhadap program pembangunan di 

wilayah setempat

b. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan, perlu adanya 

pemerataan sumbangan masyarakat 

dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, 

dan atau bentuk pengorbanan lainnya 

yang sepadan dengan manfaat yang 

akan diterima oleh masing – masing 

masyarakat.

c. Partisipasi masyarakat dalam 

p e m a n t a u a n  d a n  e v a l u a s i  

pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat 

dalam memantau dan mengevaluasi 

program dan kegiatan pembangunan 

sangat diperlukan, guna mengetahui 

apakah tujuan yang dicapai sudah 

sesuai dengan harapan. Selain itu, juga 

untuk memperoleh umpan balik 

tentang masalah/kendala yang muncul 

dalam pelaksanaan kegiatan yang 

sedang dikerjakan.

d. Partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan

Seringkali masyarakat tidak mema-

hami manfaat dari setiap program 

pembangunan secara langsung, sehing-

ga hasil pembangunan menajdi sia-sia. 

Dengan demikian, perlu adanya parti-

sipasi masyarakat dengan kemauan dan 

kesukarelaan untuk memanfaatkan 

hasil pembangunan, misalnya ; me-

manfaatkan bangunan cinderamata 

yang disediakan.

Vol. XIX, No.1. Maret 2019Vol. XIX, No.1. Maret 2019

32453244



Jurnal Riset DaerahJurnal Riset Daerah

Kesimpulan dan Saran

Arus kemajuan teknologi dan perkem-

bangan pariwisata dibeberapa kota telah 

merubah minat berwisata bagi sebagian 

orang. Alasan perluasan yang cepat ini adalah 

kondisi sosial ekonomi orang-orang yang 

tinggal di kota menjadi lebih baik dan orang-

orang ingin melarikan diri dari polusi udara, 

kebisingan, stres dan kemacetan. Sebagai 

solusi untuk masalah ini, gagasan berwisata di 

daerah pedesaan muncul. Berwisata ke daerah 

pedesaan tidak hanya sekedar melihat 

pertaniansaja akan tetapi menyeluruh atas 

kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar 

pedesaan. Iklim, keindahan alam dan suasana 

pedesaan termasuk budaya masyarakat sekitar 

menjadi minat terssendiri bagi wisatawan. Di 

Desa Wisata Tembi telah memberikan warna 

berbeda dengan desa wisata yang lain. 

Suasana keramahtamahan masyarakat lokal, 

keindahan alam pedesaan dan keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pengelolaannya telah 

memberikan kontribbusi tersendiri. Masyara-

kat lokan sudah memahami bahwa kegiatan 

pariwisata memberikan masukan tersendiri 

terhadap mata pencaharian dan perekonomian 

masyarakat lokal. Partisipasi mamsayarakat 

lokal dalam mengelola desa wisata Tembi 

antara lain sebagai penyedia jasa home stay 

yang terintegrasi dengan program desa. Para 

warga menyedia tempat untuk bermalam 

sesuai dengan budget wisatawan. Para 

wisatawan dengan menginap dan bersatu 

dengan induk semang dalam hal ini adalah 

warga setempat maka wisatawa akan 

mendapatkan sensasi dan pembelajaran dan 

pengalam tersendiri. Salain jasa akomodasi, 

masyarakat Desa Wisata Tembi juga memiliki 

program paket wisata antara lain menanam 

padi, mengembala ternak sapi atau kambing 

atau bebek dan  semua kegiatan didasarkan 

pada pertanian dan pertanian tetapi juga 

mencakup semua kegiatan yang dilakukan di 

pedesaan area. 

Gambar 3 Desa wisata Tembi

Sumber : 

https://www.google.com/search?q=gambar+desa

+wisata+tembi&tbm

Desa Wisata Tembi telah berkembang 

menjadi salah satu jenis pariwisata yang 

mampu memberikan imbas positif bagi kehi-

dupan masyarakat pedesaan dengan mena-

warkan keunikan tersendiri, sehingga mampu 

memberikan imbas penyelesaian  masalah 

ekonomi, psikologis dan sosial sebagai imbas 

transaksi dari atraksi wisata. Penduduk sekitar 

desa wisata Tembi yang awalnya berprofesi 

sebagai petani mampu mendapatkan pengha-

silan tambahan dari atraksi yang ada di Desa 

Wisata Tembi. Pentingnya Desa Wisata Tembi 

mampu memberikan penguatan ekonomi 

daerah pedesaan dengan menggunakan 

sumber pasokan pariwisata di desa wisata itu 

sendiri sehingga desa wisata Tembi menjadi 

salah satu wisata alternatif untuk pengem-

bangan daerah pedesaan yang ada di 

Kabupaten Bantul. Daya dukung yang lain 

yang ada di Desa Wisata Tembi antara lain 

sumber daya, infrastruktur, citra, dan akses 

yang mudah dijangkau. Di daerah pedesaan, 

permintaan akan produk wisata meningkat 

karena pariwisata alternatif ini. Peningkatan 

permintaan ini menyebabkan Sejalan dengan 

pengembangan pariwisata di desa wisata 

Tembi, sektor-sektor yang menyediakan ba-

rang dan jasa untuk pariwisata secara 

langsung atau secara tidak langsung dapat 

dikoordinasikan. Namun, seiring dengan 

meningkatnya kecintaan terhadap alam, 

kebijakan daerah di mana kegiatan pariwisata 

dapat dilakukan, harus dibentuk, direncana-

kan dan diimplementasikan. Desa Wisata 

Tembi telah  berkontribusi pada proses pem-

baruan dan modernisasi lingkungan pedesaan. 

Untuk menerapkan kebijakan dinamis pada 

pengembangan desa wisata, target jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang 

dengan penjelasan sebagai berikut ini :

Target jangka pendek dan menengah 

dapat diringkas sebagai berikut:

a. Untuk menyajikan waktu senggang dan 

hiburan

b. kegiatan wisata edukatif

c. Untuk meningkatkan fasilitas akomodasi 

lokal.

d. Memberikan nilai plus bagi usaha 

pedesaan

Target jangka panjang adalah sebagai 

berikut:

a. Sebagai tujuan wisata dengan berbasis 

partisipasi masyarakat lokal secara profe-

sional 

b. Sebagai kontribusi pada pengembangan 

budaya yang berkearifan lokal

c. mendukung upaya pemasaran dan 

pengembangan pariwisata pedesaan.

Gambar 4. Siklus desa wisata

Dari siklus diatas dapat dijelaskan bahwa 

kawasan desa wisata yang bisa dilibatkan 

dalam aktivitas wisata antara lain desa wisata 

dengan point interest mendaki gunung, jelajah 

hutan, menyusuri sungai, tracking, berkuda 

pembuatan handicraft dan lain sebagainya 

yang tentunya kegiatan desa wisata selalu 

melibatkan penduduk sekitar sebagai pelaku 

wisata.

Keberlanjutan Desa Wisata Tembi tidak 

lepas dari peran warga setempat dan peran 

dari pemangku kebijakan. Salah satunya 

dengan memberikan pendampingan dan 

pelatihan terhadap kualitas pelayanan agar 

lebih maksimal dalam memberikan kepuasan 

kepada wisatawan sehingga akan kembali lagi 

ke Desa Wisata Tembi sebagai tujuan wisata 

alternatif yang berbasis kearifan lokal. Selan 

itu juga perlu penambahan beberapa fasilitas 

pendukung atraksi wisata agar semua usia 

bisa masuk dalam kegiatan dan atraksi wisata 

yang ditawarkan di Desa Wisata Tembi. 

Selain itu juga perlunya masyarakat sekitar 

(perwakilan) dilibatkan dalam acara Table 

Top ataupun acara sejenisnya agar ikut serta 

dalam melakukan pengenalan produk Desa 
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Wisata Tembi, baik skala lokal, nasional 

maupun Internasional. Disisi lain juga 

diperlukan penguasaan digital marketing 

terhadap Homestay yang ditawarkan berikut 

menu dan fasilitas yang ditawarkan termasuk 

atraksi yang memungkinkan untuk bisa 

dilakukan di Desa Wisata Tembi. Sebagai 

salah satu Desa Wisata yang ada di Kabupaten 

Bantul, sebaiknya di Desa Wisata Tembi perlu 

adanya cinderamata khusus sebagai identitas 

Desa Wisata Tembi serta dibuat event khusus 

oleh pengelola agar meningkat “Tourism 

Village Branding” sehingga semakin dikenal.
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Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sumber 

devisa Negara selain dari sektor migas, 

sehingga sangat menjanjikan jika bisa diolah 

secara maksimal bagi kesejahteraan bersama 

bagi suatu wilayah. Sehingga pada beberapa 

tahun belakangan ini banyak daerah yang 

berlomba-lomba untuk meningkatkan kun-

jungan wisatawan agar memberikan kontri-

busi bagi pendapatan daerah. Perkembangan 

pariwisata ini membawa imbas yang sangat 

positif bagi beberapa sektor kehidupan yang 

ada di masyarakat sekitar obyek daya tarik 

wisata. Dalam era globalisasi sekarang ini, 

bidang pariwisata merupakan salah satu ke-

giatan primadona yang menunjang pemba-

ngunan perkenomian nasional. Sektor ini 

diharapkankan sebagai salah satu sumber 

devisa negara yang cukup handal dan 

merupakan sektor yang mampu menyerap 

tenaga kerja dan mendorong perkembangan 

investasi. Untuk mengembangkan sektor ini, 

pemerintah berusaha keras untuk membuat 

rencana dan berbagai kebijakan yang mendu-

kung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu 

kebijakan tersebut adalah menggali, 

mengiventarisir, dan mengembangkan objek-

objek wisata yang ada sebagai daya tarik 

utama bagi wisatawan dengan meningkatkan 

daya Tarik suatu obyek wisata maupun 

membuat wisata alternafive bagi wisatawan 

sebagai pilihan bagi wisatawan untuk 

berkunjung ke obyek wisata tersebut. Per-

kembangan wisata alternatif ini berperan 

dalam memberikan pilihan bagi para 

wisatawan untuk datang dan menikmati 

keindahan suatu obyek wisata. Tingkat kun-

jungan yang tinggi bagi suatu obyek daya 

tarik wisata ini akan memberikan dampak 

bagi masyarakat sekitar obyek wisata itu 

sendiri. Perkembangan pariwisata yang ada 

dalam suatu daerah akan mendongkrak 

kunjungan wisatawan baik dari daerah itu 

sendiri maupun daerah luar kota. Sehingga 

daerah tersebut akan selalu ramai dan menjadi 

wisata pilihan utama.

Pariwisata tidak hanya terbatas pada 

kegiatan di sektor akomodasi dan perhotelan, 

sektor transportasi dan sektor hiburan dengan 

atraksi pengunjung, seperti, taman hiburan, 

taman hiburan, fasilitas olahraga, museum, 

dll. Tetapi pariwisata dan pengelolaannya 

terkait erat dengan semua bidang utama. 

fungsi, proses dan prosedur yang dipraktek-

kan di berbagai bidang yang terkait dengan 

pariwisata sebagai suatu sistem. Selain itu 

perkembangan industri pariwisata melibatkan 

beberapa pilihan dinamika pembangunan 

daerah secara berkelanjutan dan dinamis 

antara lain perencanaan, pengorganisasian, 

koordinasi, pelatihan dan pemantauan-

evaluasi di semua tingkatan (internasional, 

nasional, regional, lokal). Oleh karena itu, 

pariwisata terintegrasi ke dalam unit 

fungsional ekonomi (Simoni & Mihai, 2012).

Motivasi yang beragam dari perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh para masyarakat 

maka akan memberikan dampak tersendiri 

bagi sekitar daerah yang ada obyek daya tarik 

wisata setempat. Minat dan tujuan dari 

masyarakat melakukan perjalanan ini sangat 

bervariasi mulai dari tujuan liburan, hiburan, 

bisnis, rapat, konferensi dan lain sebagainya. 

Wisatawan inilah yang telah memberikan 

kontribusi tersendiri terhadap perkembangan 

pariwisata suatu daerah. Salah satunya yang 

berkembang yaitu obyek daya tarik wisata di 

area pesisir selatan. Wisatawan yang 
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Abstract

It is a well-known fact that tourism is a sector that can contribute to the economic growth of 

aregion. More over, tourism produces social benefits to the region (i.e. smalland medium-

sized enterprises' development, creation of new jobs, improvement of infrastructure etc.). 

Culturally, tourism is said to be an element of community enrichment, thanks to the meeting 

of different cultures. Also tourism can positively contribute to the maintenance of a natural 

environment by protecting, creating or maintaining national parks or other protected areas. 

This paper focuses on the tourism sector and its impacts on the economy, environment, 

politics and the socio- cultural being of the host community. The main aim of this research is 

to highlight the well-organized  and  managed  economic impacts  by host  communities  on  

the host community.

Keywords: Tourism, Economic Impacts, Environmental Impacts, Social and CulturalImpacts

Abstrak 

Dalam perkembangannya bahwa pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan 

kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu, pariwisata menghasilkan 

manfaat sosial bagi perkembangan kawasan sekitar daerah wisata (mis. Pengembangan usaha 

kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan infrastruktur, dll.). Secara 

unsur budaya, dapat dikatakan bahwa pariwisata menjadi salah satu point penambah komunitas 

sebahgai hasil dari perkembangan pariwisata itu sendiri.Perkembangan pariwisata itu sendiri . 

Fokus dari penelitian ini meneliti dampak perkembangan pariwisata dalam bidang peningkatan 

taraf hidup masyarakat sekitar obyek wisata di Pesisir selatan. 

Kata Kunci: Pariwisata, Dampak Ekonomi, Dampak Lingkungan, Sosial dan Dampak 

Budaya
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melakukan kunjungan wisata di pesisir 

selatan akan memberikan sedikit banyak 

dampak terhadap sosial dan budaya masya-

rakat setempat. Salah satu dampak pekem-

bangan industri Pariwisata di pesisir selatan 

adalah sektor ekonomi yang mampu mena-

warkan kesejahteraan yang signifikanberupa 

peluang pekerjaan langsung dan tidak 

langsung melalui penyediaan barang dan 

layanan yang diperlukan untuk kegiatan 

wisata. Selain itu, pariwisata menghasilkan 

manfaat sosial bagi kawasan. Hal ini bisa 

dilihat dari pengembangan industri usaha 

kecil, menengah, penciptaan lapangan kerja 

baru, peningkatan innfrastruktur serta budaya. 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dalam mengaanalisis data 

yang ada berdasarkan temuan dilapangan. 

Dalam pendekatan yang digunakan yaitu 

menggunakan analisis SWOT untuk memper-

oleh keakuratan data yang ada. Dengan 

memilih lokasi pesisir selatan (Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok)

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Definisi Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan yang 

dinamis dan menjadi sebuah bisnis, yang 

melibatkan banyak manusia serta menghi-

dupkan berbagai bidang usaha, mening-

galkan rumah dan pekerjaan untuk 

memuaskan atau membahagiakan diri 

(pleasure) dan untuk menghabiskan waktu 

luang (leisure) (Pitana dan Surya Diarta, 

2009: 32).Definisi wisata menurut UU 

No.10 Tahun 2009 adalah kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengun-

jungi tempat tertentu  untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara. Pariwisata merupakan salah 

satu sector yang diandalka noleh pemerin-

tah untuk mendapatkan devisa dan 

penghasilan.Peran pariwisata sendiri da-

lam membangun pembangunan nasional 

sangat besar, hal ini bias dilihat dengan 

banyaknya tercipta lapangan modal dalam 

pembangunan baik dalam tingkat lokal, 

regional,maupun nasional (Prakoso, 

2012). Pengembangan wisata akan 

menjadi trend menarik dimasa depan 

berdasarkan banyak alasan yang rasional, 

namun potensi yang bangus akan lebih 

berhasil jika dapat dikembangkan dan 

dikelola dengan baik. Minimal ada empat 

unsur yang harus diintegraskan yakni 

unsur atraksi atau dayatarik wisata, unsur 

amenitas atau infrastruktur dan fasilitas 

pendukung, unsur aksesibilitas berupa 

public transpotasi yang baik, manajemen 

transpotasi yang efisien dan efektif 

(Utama, 2013).

2. Pentingnya Pariwisata 

Perkembangan pariwisata yang ada 

pada saat ini, mampu menjadikan 

kemajuan bagi bebeapa daerah baik 

dalam hal kesejahteraan masyarakat 

sekitar daerah tujaun wisata maupun 

peningkatan taraf hidup masyarakat 

disekitarnya. Peran promosi dan ke-

indahan pantai parangtritis mampu 

memberikan kontribusi tersendiri bagi 

potensi yang ada di sekitar Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok, Bantul. 

Banyak para wisatawan yang penasran 

akan keindahan kedua pantai yang 

fenomenal ini mampu memberikan 

kontribusi tersendiri bagi keberadaan 

obyek daya tarik wisata ini untuk terus 

dikenang bahkan tak lekang oleh 

jaman. Faktor historikal yang ada di 

Pantai Parangtritis pun menjadi salah 

satu pengikat bagi para wisatwan untuk 

tetap singgah dan berkinjung ke pantai 

ini dan mengulang nnostalgia yang 

pernah dilalui. Tak heran dalam kurun 

waktu yang lama obyek wisata pantai 

parangtritis dan depok ini tetap 

mennjadi idola bagi wisatwan yang 

berkunjung ke daerah istimewa 

Yogyakarta. Perkembangan dan perha-

tian pemerintah terhadap perbaikan 

fasilitas penddudkung kegiatan pariwi-

sata di sekitar pesisir selatan ( Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok) sema-

kin diperhatikan. Hal Ini juga berfungsi 

sebagai salah satu instrumen yang 

ampuh dalam membuka kesenpatan 

kerja bagi masyarakat sekitar obyek 

wisata untuk berkembang dan mem-

buka lapangan kerja tanpa harus pergi 

ke kota. Pengangguran juga mengala-

mi pengurangan yang secara signifikan 

dengan adanya peluang-peluang usaha 

sebagai dampak dari kemajuan obyek 

wisata. Perkembangan yang ada di 

daerah obyek wisata pesisir pantai 

selatan ( Pantai Parangtritis dan Pantai 

Depok) antara lain mulai berkembang-

nya pelayanan dari perjalanan, 

akomodasi, usaha kuliner, termasuk 

pemeliharaan budaya dan tradisi 

setempat. 

3. Dampak Sosial  dan Budaya 

Pariwisata

Pariwisata mungkin memiliki ba-

nyak efek berbeda pada aspek sosial 

dan budaya kehidupan di kawasan se-
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kitar Pesisir selatan (Pantai Parangtitis 

dan Pantai Depok) hal ini sejalan 

dengan antusias masyarakat setempat 

dalam menyambut kedatangan wisata-

wan dan interaksi yang dibangun oleh 

pelaku pariwisata itu sendiri. Interaksi 

antara wisatawan dan komunitas tuan 

rumah dapat menjadi salah satu faktor 

yang dapat memengaruhi komunitas 

karena wisatawan mungkin tidak peka 

terhadap kebiasaan, tradisi, dan standar 

setempat. Efeknya bisa positif atau 

negatif pada komunitas tuan rumah. 

Efek yang terlihat nyata yaitu kesang-

gupan masyarakat loka untuk bergaul 

dengan wisatawan yang datang dengan 

berbagai latar belakang budaya, gaya 

hidup, dan sosial wisatawan

4. Dampak Ekonomi Pariwisata

Manfaat utama pariwisata untuk daerah 

pesisir selatan (Pantai Parangtritis dan 

Pantai Depok) adalah ekonomi karena 

memberikan peluang untuk penciptaan 

lapangan kerja dan pendapatan warga 

sekitar, sampai pada tingkat yang lebih 

tinggi. Pariwisata juga dapat menguntung-

kan ekonomi di tingkat regional dan lokal, 

karena uang masuk ke daerah perkotaan 

dan pedesaan yang pada gilirannya 

merangsang perusahaan bisnis baru dan 

mempromosikan citra yang lebih positif di 

suatu daerah. 

Pembahasan

A. Dampak Ekonomi

1. Dampak Pariwisata terhadap 

Penciptaan Pendapatan

Salah satu geliat perekonomian yang 

terpenting dalam perkembangan 

industri pariwisata yaitu adanya 

transaksi jual beli dari kegiatan 

pariwisata itu sendiri. Mulai dari pe-

manfaatan transportasi untuk menuju 

ke Pantai Parangtriris dan Pantai 

Depok, tiket masuk ke obyek wisata, 

transaksi penggunaan fasilitas yang ada 

disekitar obyek wisata misalnya parkir, 

sewa penginapan, makan dan minum 

maupun sewa tenda teduh yang 

dipasang sekitar bibir pantai. 

Gambar 2. Sewa Payung Teduh

Sumber : Dokumentasi Galang Bima Sakti, Tim 

Sar Pantai Parangtriitis

Selain itu juga terdapat fasilitas wahana 

bermain bagi anak-anak dan keluarga 

yaitu fasilitas kolam renang air tawar 

yang dibuat sedrhana oleh warga seki-

tar obyek dan daya  tarik wisata Pantai 

Parangtritis. Ditambah lagi adanya 

bendi dengan sewa perjam dan sewa 

kendaraan ATV.

Gambar 3 : Wisata Paralayang Pantai Parangtitis

Sumber:https://sewamotordijogja.com/pantai-

parangtritis/

Dan bagi pecinta wisata adrenalin 

maka dapat bermain Paralayang 

Tandem ( Berdua) dengan pemandi 

yang sudah ahli dibidangnya. Dengan 

merogoh biaya antara 200.000- 

300.000 maka wisatawan dapat me-

nikmati keindahan pantai Parangtitis 

dari atas dengan dipandu pilot yang 

berpengalaman. 

Gambar 4 : Wisata Paralayang Pantai Parangtitis

Sumber:https://sewamotordijogja.com/pantai-

parangtritis/

Pariwisata menjadi modal terbaik 

sebagi pencapaian instrumen dalam 

mentransfer sejumlah besar uang dari 

wisatawan dalam hal ini wisatawan 

sebagai “Penghasil Pendapatan” dan 

Pelaku pariwisata dalam hal ini 

penduduk sekitar Pantai Parangtritis 

dan Pantai Depok sebagai “penerima 

Pendapatan” atas jasa dan peluang 

usaha yang telah dilakukan oleh warga 

sekitar. Pariwisata sebagai sumber 

pendapatan tidak mudah untuk diukur 

setidaknya dengan tingkat akurasi apa 

pun. Namun, metode paling umum 

untuk memperkirakan pendapatan 

yang dihasilkan dari pariwisata adalah 

menentukan "efek berganda" di suatu 

obyek daya tarik wisata. Aliran uang 

dihasilkan oleh wisatawan dengan 

pengeluaran wisatawan, berlipat gan-

da, karena melewati berbagai segmen 

ekonomi. Seorang wisatawan membuat 

pengeluaran awal ke pelaku wisata, 

yang diterima sebagai pendapatan oleh 

operator tur lokal, penjaga toko, hotel, 

supir taksi, penyewaan amenities dan 

atraksi wisata sebagai pendukung 

kegiatan wisata bagi para wisatawan. 

Dengan demikian, uang yang dihabis-

kan oleh wisatawan menghasilkan 

pendapatan beberapa kali lipat dari 

pengeluaran aslinya. Ini disebut "efek 

pengganda". Pariwisata; Efek berganda 

dari pariwisata dapat diukur dengan 

aspek-aspek berikut:

a. Pengganda penjualan

b. Pengganda keluaran

c. Pengganda pendapatan

d. Pengganda pekerjaan.

2. Peningkatan Peluang Investasi

Studi terkait lainnya dalam bidang 

pariwisata adalah salah satu industri 

dengan pertumbuhan tercepat di dunia 

dengan berbagai aktivitas. Pendapatan- 

pendapatan dari aktifitas pariwisata ini 

merupakan insentif dasar bagi para 
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pelaku pariwsata untuk perluasan 

bisnis mereka atau untuk meluncurkan 

produk baru di segmen pariwisata. 

Peluang investasi yang ada masih perlu 

dikaji ulang agar investor yang akan 

menanamkan modal di sekitar Pesisisr 

selatan mampu mengoptimalkan po-

tensi wisata dengan melibatkan 

masyarakat lokal dalam efektivitas ke-

giatan perekonomian yang akan dikem-

bangkan. Keikutsertaan masyarakat 

lokal dalam mengelolaan proyek 

investasi pariwisata ini akan bersinergi 

dengan mutu dan kualitas yang dihadir-

kan dalam usaha pariwsata. Beberapa 

hal yang bisa dilakukan dan berimbas 

pada meningkatkan fasilitas, akses, dan 

memungkinkan pengembangan yang 

berkelanjtan secara maksimal dan ter-

arah untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi para wisayawan dan 

bagi pelaku usaha jasa wisata sekitar 

obyek wisaya pantai Parangtitis dan 

Pantai Depok.

3. Pembangunan Kawasan Wisata 

yang Seimbang

Pembangunan secara maksimal di 

kawasan Pantai Parangtritis memberi-

kan peluang yang dinamis antara  

potensi dan peluang yang ada. Pem-

bangunan kawasan wisata ini antara 

lain berupa arena untuk kegiatan 

atraksi seni, galeri kerajinan hasil 

pendudk sekitar, penginapan dengan 

fasilitas yang bervariasi, rumah makan, 

ruang hijau, taman parkir yang 

beragam dan lain- lain. Selain dengan 

pembangunan  kawasan wisata, dinas 

tekait dalam hal ini dinas pariwisata 

juga memberikan pendampingan dan 

penyuluhan untuk peningkatan kualitas 

SDM masyarakat sekitar Pantai selaku 

pelaku pariwisata. Hal ini bisa dilihat 

dengan adanya beberapa event budaya 

dan event pariwisata yang diadakan 

secara bersinergi dengan pelaku wisata 

yang ada di propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Antara lain kerjasama 

dengan ASITA (Association of the 

Indonesian Tours and Travel Agencies) 

yaitu Asosiasi Perusahaan Perjalanan 

Wisata Indonesia pengurus DIY yaitu 

suatu perkumpulan yang mewadahi 

pengusaha atau pelaku usaha di bidang 

jasa perjalanan wisata di Indonesia. 

Selain itu juga bekerjasa-ma dengan 

HPI  (Himpunan Pramuwusata  

Indonesia) baik dari kabupaten Bantul 

maupun Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan ASPI atau Asosiasi 

Pelaku Pariwisata Indonesia, pengurus 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu 

dengan kerjasama dalam meningkat-

kan Pembangunan mutu dan kualitas 

sumber daya manusia yang ada di 

sekitar Pantai Parangtritis dan Pantai 

Depok.

4. Pengurangan Kemiskinan

Hampir semua negara berkembang 

terjebak dalam lingkaran setan kemis-

kinan dengan pendapatan modal per 

rendah dan pendapatan nasional 

rendah. Kegiatan pariwisata dapat me-

ngurangi kemiskinan melalui pening-

katan pendapatan nasional, penciptaan 

lapangan kerja, pengembangan daerah, 

promosi kerajinan lokal dan lain- lain. 

Perhatian khusus dari Dinas Pariwisata 

dan dinas pemerintahaan kabupaten 

Bantul telah memberikan kontribusi 

yang besar dalam pengurangan angka 

kemiskinan yang ada di sekitar Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok. Hal ini 

dilihat dari kesempatan kerja dan 

kesempatan menjadi pengusaha di 

kawasan tersebut terbuka lebar. 

Masyarakat saling bersinergi dan 

bekerjasama dalam meningkatkan 

produktivitas dan kreativitas dalam 

peluang usaha. Keterlibatan masyara-

kat lokal sebagai pemasok jasa wisata 

baik sebagai pengelola maupun penjual 

barang dan jasa yang secara langsung 

berinteraksi dengan wisatawan akan 

memberikan pengaruh dan kemajuan 

yang bagus bagi masyarakat setempat. 

Selain itu pendampingan dan pelatihan 

– pelatihan yang dilakukan oleh dinas 

pemerintah telah mendoring warga 

sekitar untuk menjadi tuan rumah yang 

baik dalam memberikan mutu dan 

kualitas pelayanan, sehingga wisata 

merasa nyaman dan ingin kembali lagi 

ke kawasa pantai Parangtitis dan Pantai 

Depok. Peluang- peluang usaha yang 

dapat dilakukan antara lain sebagai 

penjual makanan khas kabupaten 

Bantul, penyedia fasilitas pemandian 

dan toilet, peyedia jasa penginapan dan 

penyedia jasa kulineri khas pantai. 

Tingginya tingkat kunjungan wisata ke 

Pantai Parangtritis dan Pantai Depok 

telah menjadikan ladang usaha bagi 

warga sekitar sehingga tingkat kesejah-

teraan masyarakat sekitar meningkat 

dan secara otomatis mampu memberi-

kan kontribusi bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

5. Perluasan Literasi dan Pendidikan

Pariwisata juga membantu dalam 

perluasan pendidikan dalam cara yang 

signifikan. Tunututan kerja yang ada 

dilapangan membuat para pelaku usaha 

di kawasan wisata memaksa untuk bisa 

berinterkasi dengan wisatyawan yang 

berbeda lataar belakang budaya dan 

tradisi. Namun dengan kondisi ini 

justru mampu menjadi cambuk utama 

bagi para pelaku wisata di kawasan 

Pantai Parangtritis dan Panatai Depok 

untuk menigkatkan kualitas diri dengan 

mengikuti pelatihan-pelatihan dan 

kursus-kursus yang diadakan oleh 

dinas pemerintahan. 

6. Pariwisata dan Penghasilan Pajak

Kegiatan pariwisata meningkatkan 

penerimaan pajak pusat dan pemerin-

tah daerah. Banyak jenis pajak terma-

suk dalam barang dan jasa yang 

berhubungan dengan wisatawan. 

Semua pengeluaran yang dikeluarkan 

wisatawan mampu meningkatkan 

kegiatan ekonomi di di kawasan Pantai 

Parangtritis dan Panatai Depokdan 

kegiatan ekonomi ini merupakan 

sumber penghasilan kena pajak. 

Peningkatan dalam Standar Hidup 

Karena banyak manfaat ekonomi dari 

pariwisata dan potensi pertumbuhan-

nya membantu dalam meningkatkan 

standar hidup masyarakat dengan 

menawarkan pekerjaan baru dan lebih 

baik, yang dalam hal membantu 

mereka untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan keluarga mereka. Peningkat-

an Kesehatan dan Kesejahteraan. 

Vol. XIX, No.1. Maret 2019Vol. XIX, No.1. Maret 2019

32593258



Jurnal Riset DaerahJurnal Riset Daerah

B. Dampak Lingkungan Pariwisata  

Lingkungan Pantai Parangtritis dan 

Pantai Depok yang menarik menjadi daya 

tarik bagi para wisatawan, baik yang alami 

maupun sarana penunjang yang dibangun 

sebagai pendukung atraksi dan kegiatan 

wisata. Aktifitas perkembangan wisata di 

sekiutar Pantai Parangtritis dan Pantai 

Depok akan memberikan efek terhadap 

lingkungan sekitar pantai. Salah satu hal 

yang timbul adalah masalah penurunan 

kualitas lingkungan, ekosistem laut dan 

masalah sampah yang timbul dari kegiatan 

wisatwan yang belum sadar wisata. 

pembangunan yang berkelanjutan demi 

kemajuan masyarakat sekitar maka perlu 

dibuat suatu pembangunan wisata yang 

“Ramah Lingkungan” dengan  mengacu 

pada pengaturan fisik di mana pariwisata 

berlangsung. Pariwisata itu sendiri akan 

mempengaruhi lingkungan baik secara 

positif maupun negatif. Salah satu dampak 

yang tmbul dari perkembangan pariwisata 

di Pesisir selatan dalam hal ini fokus pada 

obyek wisata Pantai Parangtritis dan 

Pantai Depok antara lain Konservasi fitur 

yang didukung bangunanberkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Kemudian fokus 

pada imbas peningkatan pendapatan untuk 

pemeliharaan dan pelestarian fasilitas 

yang ada di sekitar Pantai Parangtritis dan 

Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dan 

tidak lupa melibatkan masyarakat dalam 

pemgembangan dan pemeliharaan fasilitas 

yang telah ada. Semakin terlibat 

masyarakat lokal dengan pengembangan 

pariwisata di suatu daerah, maka dampak 

pariwisata yang terfokus pada lingkungan 

akan lebih diperhatikan dan dijaga oleh 

pelaku wisata ( masyarakat sekitar Pantai 

Parangtitis dan Pantai Depok) 

C. Dampak Bagi Sosial dan Budaya

Dampak terhadap sosial dan budaya, 

yang terjadi akibat dari perkembangan 

pariwisata sekiatar Pesisir Selatan ( Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok) antara lain 

yaitu: 

1. Dampak perilaku wisatawan ,yang 
kurang sadar wisata dengan membuang 
sampah sembarangan dan membuang 
sampah sampah tanpa dipilah- pilah. ( 
sampah organik dan anorganik) 

2. Dampak terhadap Aspek Demografis 
(jumlah penduduk, umur, perubahan 
piramida kependudukan), 

3. Dampak terhadap mata pencaharian 
(perubahan pekerjaan, distribusi 
pekerjaan), 

4. Dampak terhadap aspek budaya 
(tradisi, keagamaan, bahasa), 

5. Dampak terhadap transformasi norma 
(nilai, norma, peranan seks), 

6. Dampak terhadap modifikasi pola 
konsumsi (infrastruktur, komoditas)

7. Struktur dan fungsi dari organisasi 
kepariwisataan di daerah tujuan wisata, 

8. perbedaan tingkat ekonomi dan perbe-
daan kebudayaan antara wisatawan 
dengan masyarakat lokal dan laju atau 
kecepatan pertumbuhan pariwisata.

Kesimpulan dan Saran

Dampak perkembangan pariwisata di 

pesisir Pantai selatan ( Pantai Parangtritis dan 

Depok) terhadap aspek ekonomi, social 

budaya dan lingkungan masyarakat setempat 

adalah sangat menguntungkan bagi daerah 

maupun masyarakat. Perkembangan sector 

pariwisata meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan serta memberikan manfaat 

terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Dengan perkembangan sektor pariwisata 

memberikan kontribusi terhadap penyeleng-

garaan pemerintah terutama dari segi 

pembiayaan. Selain itu, nilai histori dan 

budaya yang dimiliki akan terjaga dengan 

sendirinya. Hal itu akan menciptakan 

kebanggaan serta harga diri sebagai bangsa 

serta memperkaya wajah lingkungan dan 

menciptakan identitas yang khas, unik dan 

berkarakter.

Adanya objek wisata Pantai Parangtritis 

dan Pantai Depok membuat banyak 

munculnya lapangan kerja baru, meningkat-

nya kesejahteraan masyarakat sekitar, akses 

internet dan akses jalan menuju ke Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok menjadi lebih 

mudah,dan membuat pola pikir masyarakat 

menjadi lebih maju. Namun ada hal negatif 

yang mungkin bisa terjadi jika masyarakat 

sekitar tidak mampu menyaring pergaulan 

yang dibawa wisatawan maka akan berdam-

pak secara psikologis terhadap masyarakat itu 

sendiri. Sehingga masyarakat tetap harus 

berfikir maju namun juga memiliki filter yag 

kuat agar adat dan budaya yang dimiliki tetap 

terjaga dengan baik. 

Saran berikutnya untuk senantiasa mem-

buat event yang bersifat nasional dengan 

media digital promosi melalui internet agar 

semakin tingkat kunjungan tetap meningkat. 

Selain itu perlu dilakuakn pendampingan 

secara berkelanjutan bagi pelaku pariwisata 

agar Sadar Wisata dan sapta Pesona 

senantiasa menjadi suatu kebiasaan agar para 

wisatawan betah dan ingin kembali lagi ke 

Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. 

Selain itu perlu juga dibuat plangisasi yang 

“eye chatching “untuk wisatawan agar 

berwisata yang aman di sekitar Pantai 

Parangtritis dan Pantai Depok. Hal ini 

berkaitan dengan keamanan selama berwisata 

untuk tidak berenang terlalu ke tengah pantai 

dan memberikan nomor pos Tim Sar jika 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 
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No Nama Temu Ilmiah / Seminar  Judul Artikel Ilmiah Waktu Dan Tempat

1  Eco- Tourism “ Go Green Tourism For 
Teenegers”

 SMK N I Sewon Bantul , 
November 2015

2 Enterpreneurship “Enterpreneurship bagi 
mahasiswa “

AKPAR 
INDRAPHRASTA 2016

3  Eco- Tourism “Students Love Marine to 
Support Tourism in 
Yogyakarta”

 SMK N I Sewon Bantul , 
November 2016

4  Eco- Tourism “Environment Awareness of 
Prereservation to the 
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UPW

SMK N I SEWON 2016-2017
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PT. Garuda Bintang Wisata Jaya 
Tours Cabang Bantul

PT. GARUDA BINTANG 
WISATA JAYA TOURS

14 Desember 2016

9 Tim Ahli Master Plan Kota 
Mempawah

Data Personal Tenaga Ahli 
Tetap Badan Usaha Gama 
Techno

17 Maret 2017

10 Tim Ahli Master Plan Data Personel tenaga ahli ( 
kerjasama dengan Gama 
Techno) Program Sistem 
Informasi Budaya dan Warisan 
Cagar Budaya Dinas 
Kebudayaan DIY

7 Agustus 2017

11 Narasumber Sosialisasi Hibah 
Penelitian DRPM 
RISTEKDIKTI

STP AMPTA 30 Desember 2017

12 Bantuan Pelatihan Kru Trans 
Jogja dan PT. AMI YK

Service Excelent 31 Januari 2018 – 20 Maret 
2018

13 Narasumber Ecotourism di SMK 
N I Sewon, Bantul

Ecotourism 12 Februari 2018

14 Narasumberr Bedah Bbuku Pemanduan Wisata Candi Prambanan
20 September 2018

15 Narasumber Bedah Buku Manajemen Indudtri 
Penerbangan

Desember 2018
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2018 Hak Cipta EC00201847904
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1 Tingkat Nasional
Pemenang Program Insentif Pengembangan 
Bahan Ajar dan Pedoman Pembelajaran

KEMENRISTEKDIKTI 2016

2 Penghargaan dari SMK NASIONAL 
BANTUL

SMK NASIONAL 
BANTUL

2015

3 Penghargaan dari Akademi Pariwisata 
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Akademi Pariwisata 
Indraphrasta Yogyakarta

2016
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