
BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Umum Obyek Wisata Pantai Siung 

Pantai Siung merupakan salah satu obyek wisata pantai yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul yang terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten 

Gunungkidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 77 km dari kota 

Yogyakarta dan berjarak sekitar 35 km dari kota Wonosari.  

Pantai Siung memiliki keindahan panorama alam dan ciri khas tersendiri yaitu 

banyaknya bukit-bukit curam yang mengelilingi pantai dengan panorama yang indah. 

Kondisi ini membuat Pantai Siung ideal untuk dijadikan tempat olahraga panjat tebing 

dan menurut penelitian di Pantai Siung ini terdapat 250 jalur pemanjatan, mulai dari 

yang mudah hingga yang ekstrim, sehingga menjadikannya sebagai surga bagi 

climbers. Bahkan belum lama ini di Pantai Siung diselenggarakan Asian Climbing 

Gathering yang diikuti oleh 250 peserta dari 65 negara Eropa dan Asia. Pantai ini 

mendapat julukan sebagai The Best Rock Climbing Site in Yogyakarta. 

Sejauh ini, dalam proses perencanaan dan pengembangannya untuk tahun 

2014-2025 Pantai Siung masuk dalam kategori Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 

III dimana pantai tetap menjadi daya tarik unggulannya dan didukung konservasi. 

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selaku salah satu pengelola obyek wisata 

Pantai Siung bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY untuk mengembangkan arena 

wisata panjat tebing dari level nasional menjadi level ASIA-PASIFIC. 

Untuk menuju Pantai Siung, sebaiknya dengan menggunakan kendaraan 

pribadi atau bisa juga dengan menyewa mobil karena tidak ada angkutan umum yang 

dapat mencapai lokasi pantai ini. Kondisi jalan menuju Pantai Siung sudah beraspal 

cukup baik, namun penuh tikungan dan tanjakan. Jalan menuju pantai ini dikelilingi 



perbukitan kapur, dan ladang palawija.Rute yang dapat di ambil untuk menuju Pantai 

Siung adalah dari Yogyakarta, dengan mengambil jalur menuju Wonosari, lanjut ke 

arah Tepus, kemudian Purwodadi dan selanjutnya akan tiba di Pantai Siung. 

Perjalanan dari Yogyakarta memakan waktu sekitar 2 jam. 

Untuk masuk ke Pantai Siung, akan dikenakan biaya retribusi atau tiket masuk 

sebesar 5.000 Rupiah per orang dan biaya parkir untuk sepeda motor sekitar 2.000 

Rupiah, sedangkan mobil 5.000 Rupiah. Harga ini bisa berubah sewaktu-waktu 

tergantung dari kebijakan pengelola obyek wisata.Fasilitas yang terdapat di Pantai 

Siung terbilang standar, seperti toilet, tempat parkir, dan warung yang menjual 

makanan dan minuman, spot view sunset dan sunrise. Belum ada fasilitas penginapan 

yang tersedia.Namun, jika ingin menginap bisa membawa tenda atau bisa juga 

menyewa tenda yang telah disediakan oleh pihak pengelola obyek wisata. 

B. Profil Responden 

Sumber informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari 

beberapa responden yang diantaranya pengelola obyek wisata Pantai Siung, 

pengunjung obyek wisata Pantai Siung dan masyarakat sekitar obyek wisata Pantai 

Siung. Berikut gambaran profil dari semua responden yang memberikan informasi 

kepada peneliti : 

1. Profil Pengelola Obyek Wisata Pantai Siung  

TABEL 4.1. 

Responden (Pengelola Pantai Siung) 

No Responden Umur Jenis 

Kelamin 

Tanggal 

Pelaksanaan 

1 Kepala Seksi 

Obyek & Daya 

Tarik Wisata, Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten 

Gunungkidul 

56 Laki-laki 17 November 2016 

2 Kepala Camat 57 Laki-laki 09 November 2016 



Tepus 

3 Ketua Pengelola 

Obyek Wisata 

Pantai Siung dan 

Ketua Kelompok 

Sadar Wisata 

(POKDARWIS) 

Pantai Siung 

52 Laki-laki 17 November 2016 

4 Wakil Ketua 

Pengelola Obyek 

Wisata Pantai 

Siung 

48 Laki-laki 17 November 2016 

5 Ibu Rumah Tangga, 

Sekretaris 

Kelompok Sadar 

Wisata 

(POKDARWIS) 

Pantai Siung 

40 Perempuan 17 November 2016 

6 Pemandu Wisata  

Panjat Tebing 

Pantai Siung dan 

anggota 

POKDARWIS 

27 Laki-laki 17 November 2016 

7 Tukang Parkir dan 

anggota 

POKDARWIS 

38 Laki-laki 17 November 2016 

8 Pedagang Telur 

Gulung dan 

anggota 

POKDARWIS 

35 Laki-laki 17 November 2016 

9 Pedagang Pentol 

Tusuk 

25 Laki-laki 17 November 2016 

10 Nelayan Pantai 

Siung, Pemandu 

Wisata 

28 Laki-laki  17 November 2016 

11 Pemandu Wisata 63 Laki-laki 17 November 2016 

12 Pemilik Warung 

Makan 

44 Perempuan 17 November 2016 

 

2. Profil Responden (Pengunjung Obyek Wisata Pantai Siung) 

Pengunjung atau wisatawan Pantai Siung yang dijadikan sebagai responden 

berasal dari berbagai daerah, salah satunya dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan yang 

berjumlah 5 orang, para wisatawan ini berprofesi sebagai mahasiswa yang datang 

merantau ke jogja. Adapun wisatawan lainnya yaitu berasal dari Pulau Sumatera yang 



berjumlah 3 orang. Selain wisatawan nusantara ada juga wisatawan mancanegara 

yang datang salah satunya dari Singapore yang melakukan foto Pre-wedding.  

C. Sejarah Pembentukan Obyek Wisata Pantai Siung 

Pantai Siung merupakan salah satu wisata alam pantai yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul.Pantai Siung dikenal sebagai pantai dengan wisata petualangannya dan 

memiliki keunikan serta keindahan pantai yang berbeda dari pantai sekitarnya. 

Pantai siung menyimpan cerita-cerita unik yaitu mengenai asal usul nama 

pantai siung itu sendiri. Menurut Wastoyo Wangsit selaku juru kunci, nama pantai 

siung ini diambil dari batu karang raksasa yang ada di daerah pantai siung bagian 

timur dan barat yang bentuknya menyerupai gigi kera atau siung wanara dan dijadikan 

sebagai tempat permohonan (panyuwunan) oleh masyarakat setempat. Asal usul nama 

Pantai Siung diambil dari sebuah cerita bahwa dahulu ada kisah seorang gadis yang 

dipaksa kawin dengan seorang jejaka, tetapi gadis tersebut menolak, kemudian ia 

bersembunyi di pantai dan diasuh oleh Nyi Lanter seorang pedagang nasi di Watu 

Lawang. Nama gadis itu adalah Roro Surti dan kemudian ia dikawinkan dengan 

Raden Joko ‘manggolonya’ Prabu Browijoyo. Kemudian Roro Surti menjadi lurah 

Winangun Purwodadi, pelantikan lurah dilaksanakan pada hari Rabu. Namun Roro 

Surti mendapat kekancingan dari Kraton Ngayogyakarta, kemudian ia meninggal. 

Setelah meninggal ia di beri nama Nyi Kancing. Sampai sekarang masyarakat Desa 

Purwodadi masih mengadakan hari Rabu Legi untuk bersih desa (Rasulan). 

Selain mengenai asal usul nama Pantai Siung, cerita sejarah wilayah pantai 

siung dahulunya adalah wilayah yang dijadikan pusat perdagangan di kawasan 

Gunungkidul. Yang pada intinya masyarakat siung terdahulu sebagian besar menjadi 

petani garam. 



D. Peran Wisata Gunungkidul terhadap Ekonomi Gunungkidul (PDRB) 

Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul 

memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini merupakan 

sektor yang dapat di andalkan mengingat di daerah Gunungkidul terdapat berbagai 

macam obyek wisata yang sangat menarik, terutama pantai yang terkenal dengan pasir 

putihnya. Pengembangan sektor wisata ini nantinya diharapkan mampu mendukung 

perkembangan pembangunan daerah dengan cara usaha ekonomi daerah Gunungkidul 

pada berbagai sektor, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun sebagian besar masyarakat Gunungkidul berprofesi di sektor pertanian 

namun dengan adanya perkembangan pada sektor pariwisata maka masyarakat dapat 

menambah penghasilannya dengan cara berdagang barang-barang atau makanan khas 

di pinggir-pinggir jalan atau di dalam tempat wisata. Selain itu masyarakat 

Gunungkidul juga dapat bergerak di sektor jasa seperti persewaan payung dan tikar di 

pantai-pantai, jasa parker dan juga jasa pemandu wisata yang tentunya sangat di 

butuhkan oleh wisatawan agar liburan mereka lebih menarik. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan 

kemajuan perekonomian suatu daerah, salah satunya daerah Kabupaten Gunungkidul 

yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan 

dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.Meskipun disadari bahwa PDRB 

belumlah cukup untuk mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan 

ekonomi akan lebih bermakna lagi apabila peningkatan PDRB per kapita dapat 

terdistribusi menjadi peningkatan pendapatan per kapita penduduknya. 

TABEL 4.2. 

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Gunungkidul 

tahun 2000 - 2015 (jutaan - miliaran rupiah) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2000 2005 2010 2015 

1. Pertanian 919 993 1 364 207 2 311 480 3 535,7 



2. Pertambangan dan 

Galian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas & Air 

Bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel 

& Restoran 

7. Angkutan  & 

Komunikasi 

8. Keuangan, 

Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

59 427 

 

275 468 

 

5 508 

 

151 245 

286 786 

 

185 684 

 

80 234 

 

259 663 

85 263 

 

442 274 

 

26 807 

 

290 838 

554 230 

 

254 976 

 

179 442 

 

655 583 

117 970 

 

643 563 

 

62 761 

 

611 964 

972 726 

 

421 370 

 

338 321 

 

1 144 419 

188,8 

 

1 284,0 

 

8,2 

 

1 328,9 

2 029,9 

 

1 671,3 

 

857,7 

 

1 607,2 

Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 
2 224 008 3 853 621 6 624 572 13 834,2 

 

 

 

 

TABEL 4.3. 

Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di kabupaten 

gunungkidul tahun 2000 – 2015 (%) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2000 2005 2010 2015 

1. Pertanian 

2. Pertambangan dan 

Galian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas & Air 

Bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel 

& Restoran 

7. Angkutan  & 

Komunikasi 

8. Keuangan, 

Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

41,37 

2,67 

 

12,39 

 

0,25 

 

6,80 

12,90 

 

8,35 

 

3,61 

 

11,68 

35,40 

2,21 

 

11,48 

 

0,70 

 

7,55 

14,38 

 

6,62 

 

4,66 

 

17,01 

34,89 

1,78 

 

9,71 

 

0,95 

 

9,24 

14,68 

 

6,36 

 

5,11 

 

17,28 

25,56 

1,36 

 

9,28 

 

0,06 

 

9,61 

14,67 

 

12,09 

 

6,2 

 

11,61 

Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 
100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunungkidul menurut 

lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 sebesar 2.224.008 juta 

rupiah dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian yakni sebesar 41,37 



% kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel & restoran dengan sumbangan 

sebesar 12,90 %. PDRB Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya mengalami 

kenaikkan, dapat dilihat pada tahun 2005 PDRB Kabupaten Gunungkidul mengalami 

kenaikkan sebesar 3.853.621 juta rupiah dengan kontribusi terbesar diberikan oleh 

sektor pertanian yakni sebesar 35,40 % kemudian disusul oleh sektor perdagangan, 

hotel & restoran dengan sumbangan sebesar 14,38 %. Pada tahun 2010 PDRB 

Gunungkidul atas dasar harga berlaku sebesar 6.624.572 juta rupiah dengan kontribusi 

terbesar diberikan oleh sektor pertanian yakni sebesar 34,89 % kemudian disusul oleh 

sektor jasa dengan sumbangan sebesar 17,28 %. Tahun 2015 PDRB Gunungkidul atas 

dasar harga berlaku sebesar 13.834,2 milyar rupiah dengan kontribusi terbesar 

diberikan oleh sektor pertanian yakni sebesar 25,56 % kemudian disusul oleh sektor 

konstruksi dengan sumbangan sebesar 9,61 %.  

Dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap terbentuknya 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga 

berlaku setiap tahunnya selalu mengalami kenaikkan yang sangat signifikan, hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha dari berbagai sektor sangat 

mendukung dan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi daerah Gunungkidul. 

Sektor yang paling berkontribusi yaitu sektor pertanian, dikarenakan sebagian besar 

masyarakat Gunungkidul bekerja pada bidang tersebut, kemudian disusul oleh sektor 

perdagangan, hotel & restoran yang merupakan bagian dari sektor pariwisata. Sektor-

sektor lainnya juga sangat berpengaruh seperti sektor industri, pertambangan dan 

galian, listrik, gas & air bersih, bangunan, angkutan dan komunikasi, serta keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan yang setiap tahunnya juga mengalami kenaikkan.   

 


