
 

 

LAMPIRAN



FORM ISIAN KEPENTINGAN ISU STRATEGI INTERNAL – EKSTERNAL 

DALAM FGD 

Tujuan : Untuk mendapatkan penilaian peserta FGD mengenai tingkat kepentingan 

isu strategi Internal (kekuatan dan kelemahan) dan Eksternal (peluang dan anaman) 

terhadap keberadaan Obyek Wisata Pantai Siung.  

PETUNJUK UMUM : 

1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh masing-masing peserta 

FGD 

2. Jawaban merupakan pendapat pribadi masing-masing peserta FGD 

3. Seluruh isu strategi, baik internal ataupun eksternal bersifat mutlak 

berdasarkan pada perumusan strategi pada saat dilakukan FGD 

PETUNJUK KHUSUS : 

a. ISU STRATEGI INTERNAL  

1. Skor 1 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat rendah 

2. Skor 2 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat cukup rendah  

3. Skor 3 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat cukup tinggi 

4. Skor 4 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat tinggi 

5. Skor 5 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat sangat tinggi 

b. ISU STRATEGI EKSTERNAL 

1. Skor 1 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat sangat tinggi 

2. Skor 2 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat tinggi 

3. Skor 3 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat cukup tinggi 

4. Skor 4 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat cukup rendah 

5. Skor 5 diberikan ketika kepentingan isu strategi bersifat rendah 

 

Nama  : 

Jabatan : 

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kekuatan) 

SKOR KET. 

1. Kawasan wisata Pantai Siung memiliki 

pemandangan alam yang indah dan unik 

  

2. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan)   

3. Memiliki wisata petualangan panjat tebing dengan 

256 titik panjat tebing 

  

4. Wisata Pantai Siung mendukung Gunungkidul 

sebagai heritage alam 

  

5. Wisata Pantai Siung mendorong tumbuhnya 

pendapatan masyarakat 

  

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kelemahan) 

SKOR KET. 

1. Pemahaman dan keterampilan SDM yang masih   



rendah dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

2. Belum masuknya aliran listrik dilokasi wisata   

3. Akses jalan menuju lokasi wisata yang masih 

sempit dan sulit untuk dilewati kendaraan besar 

seperti bus 

  

4. Infrastruktur yang tersedia belum memadai dalam 

menunjang pengembangan wisata seperti tempat 

pembuangan sampah, fasilitas penginapan, fasilitas 

tempat ibadah 

  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(peluang) 

SKOR KET 

1. Unggulnya citra daerah pariwisata Gunungkidul 

sebagai destinasi wisata berbasis alam didukung 

budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing 

  

2. Tingginya kesadaran wisatawan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan 

  

3. Banyaknya minat wisatawan yang ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Siung karena pemandangan yang 

indah dan wisata petualangannya 

  

4. Keterlibatan masyarakat yang besar dalam 

pengembangan Pantai Siung 

  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(ancaman) 

SKOR KET 

1. Terjadinya bencana alam seperti longsor dan 

tsunami 

  

2. Adanya kerusakan lingkungan disekitar kawasan 

wisata 

  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan wisata 

  

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PESERTA 

 WAWANCARA 

1. Kepala Seksi Obyek & Daya Tarik Wisata, Dinas Kebuyaan dan Kepariwisataan 

Kabupaten Gunungkidul 

2. Kepala Camat Tepus 

 

 FGD (Focus Group Discussion) 

1. Ketua pengelola Obyek Wisata Pantai Siung dan ketua kelompok POKDARWIS 

Pantai Siung 

2. Wakil ketua pengelola Obyek Wisata Pantai Siung 

3. Sekretaris POKDARWIS Pantai Siung 

4. Pemandu wisata panjat tebing Pantai Siung dan anggota POKDARWIS 

5. Pedagang telur gulung dan anggota POKDARWIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kutipan In-depth Interview  

Jabatan : Kepala Seksi Obyek & Daya Tarik Wisata, Dinas Kebuyaan dan 

Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana kondisi tempat wisata yang pengelola kelola saat ini ? 

“Pantai Siung masuk di Kawasan Strategi Pariwisata III, KSP III ini tetap 

menjadikan pantai sebagai daya tarik utamanya tetapi didukung konservasi dan 

mengembangkan wisata petualangannya yaitu Panjat Tebing” 

2. Berapa banyak pengelola Kawasan Wisata Pantai Siung saat ini ? 

“masih kurang mengetahui, untuk angka pastinya tanyakan langsung dengan 

POKDARWIS” 

3. Bagaimana kualitas tenaga kerja yang dimiliki pengelola Kawasan Wisata Pantai 

Siung ? 

“ada sekitar 15 orang yang sudah memiliki sertfikat” 

4. Apa yang pengelola lakukan dalam menciptakan suasana lokasi daerah tujuan 

wisata yang aman, nyaman, bersih, bebas polusi, serta terjaganya kelestarian 

lingkungan ? 

“dengan membina masyarakat dulu dalam melayani wisatawan yang datang, 

kemudian dari sisi rumah makan yang utam itu memperhtikan kualitas dan 

kesehatan makanan bekerjasama dengan dinas kesehatan” 

5. Bagaimana strategi pengelola dalam meningkatkan jumlah wisatawan ? 

“dengan pengembangan wisata petualangannya tadi, dan juga menjaga kelestarian 

pantai agar tetap bersih dan indah” 

6. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan pengelola Kawasan Wisata Pantai 

Siung ? 



“MCK, Musholah, pondok atlet pemanjat tebing. Kemudian pemerintah daerah 

juga menyediakan asuransi para wisatawan sebagai jaminan tidak diinginkannya 

jika terjadi bencana alam” 

7. Selain sarana dan prasarana yang telah tersedia, fasilitas apa saja yang akan 

disediakan oleh pengelola kedepannya ? 

“meningkatkan kapasitas SDM agar bisa kreatif bukan hanya menjadi penonton 

saja. Karena dari pemerintah ada dana yang diberikan untuk mengembangkan 

potensi wisata, tergantung dari masyarakat setempat lagi” 

8. Ciri khas apa yang dimiliki oleh obyek wisata ini yang tidak dimiliki oleh obyek 

wisata lain ? 

“perbedaan yang mencolok terletak ditengah laut dimana sisi kanan itu 

merupakan batu gamping dan sisi kiri merupakan batu gunung api”  

9. Promosi apa saja yang dilakukan oleh pengelola Kawasan Wisata Pantai Siung ? 

“melalui media sosial” 

10. Berapa tiket masuk dan parker di Kawasan Wisata Pantai Siung ?  

“Rp. 5000 per orang” 

11. Program pengembangan apa saja yang dilakaukan oleh pengelola Kawasan 

Wisata Pantai Siung ? 

“kalau dari dinas sendiri bertugas melengkapi sarana dan prasarana seperti 

membuat detail enginering design, disiapkan sarana dan prasarana dan fasilitas 

umum   

12. Apakah sudah ada kerjasama yang baik antara dinas pariwisata, pemerintah lokal 

dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ? 

“sudah, karena pengelolaan destinasi wisata dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

yaitu Dinas Pariwisata, Desa dan masyarakat” 

13. Bagaimana tahap pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung ? 

“sedang dalam proses pengembangan karena posisi APBD tidak mencukupi 

karena destinasi Gunungkidul juga banyak, untuk pantai siung sendiri sudah 



memiliki parkiran dan sekarang sedang dalam tahap pembuatan pos retribusi 

untuk biaya masuk pantai” 

14. Apakah pengembangan Kawasan Wisata Pantai Siung ini memberikan pengaruh 

dalam perekonomian masyarakat sekitar ? 

“sangat berpengaruh, karena pelaku jumlah wisata di pantai siung meningkat”  

15. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong pengembangan Kawasan Wisata 

Pantai Siung ? 

“masyarakat, kuncinya destinasi akan berkembang atau tidak itu tergantung 

masyarakatnya, jika pola pikir masyarakat cepat berubah dari pola pikir agraris ke 

sektor jasa akan cepat juga” 

16. Apa saja faktor penghambat dalam proses pengembangan Kawasan Wisata Pantai 

Siung ? 

“belum masuknya aliran listrik dikawasan pantai siung, kawasan pantai siung 

masih dalam kategori rawan bencana karena mepet pantai”  

17. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam proses pengembangan tersebut ?  

“sedang dilaksanakan masyarakat dipahamkan tentang daerah rawan bencana, 

penataan kawasan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil FGD (Focus Group Discussion) 

Jabatan : Ketua pengelola Obyek Wisata Pantai Siung dan ketua kelompok 

POKDARWIS Pantai Siung 

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kekuatan) 

SKOR KET. 

1. Kawasan wisata Pantai Siung memiliki 

pemandangan alam yang indah dan unik 

3  

2. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 4  

3. Memiliki wisata petualangan panjat tebing dengan 

256 titik panjat tebing 

3  

4. Wisata Pantai Siung mendukung Gunungkidul 

sebagai heritage alam 

3  

5. Wisata Pantai Siung mendorong tumbuhnya 

pendapatan masyarakat 

4  

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kelemahan) 

SKOR KET. 

1. Pemahaman dan keterampilan SDM yang masih 

rendah dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

4  

2. Belum masuknya aliran listrik dilokasi wisata 4  

3. Akses jalan menuju lokasi wisata yang masih 

sempit dan sulit untuk dilewati kendaraan besar 

seperti bus 

4  

4. Infrastruktur yang tersedia belum memadai dalam 

menunjang pengembangan wisata seperti tempat 

pembuangan sampah, fasilitas penginapan, fasilitas 

tempat ibadah 

3  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(peluang) 

SKOR KET 

1. Unggulnya citra daerah pariwisata Gunungkidul 

sebagai destinasi wisata berbasis alam didukung 

budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing 

1  

2. Tingginya kesadaran wisatawan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan 

3  

3. Banyaknya minat wisatawan yang ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Siung karena pemandangan yang 

indah dan wisata petualangannya 

2  

4. Keterlibatan masyarakat yang besar dalam 

pengembangan Pantai Siung 

1  



 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(ancaman) 

SKOR KET 

1. Terjadinya bencana alam seperti longsor dan 

tsunami 

1  

2. Adanya kerusakan lingkungan disekitar kawasan 

wisata 

2  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan wisata 

4  

 

Jabatan : Wakil ketua pengelola Obyek Wisata Pantai Siung 

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kekuatan) 

SKOR KET. 

1. Kawasan wisata Pantai Siung memiliki 

pemandangan alam yang indah dan unik 

3  

2. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3  

3. Memiliki wisata petualangan panjat tebing dengan 

256 titik panjat tebing 

3  

4. Wisata Pantai Siung mendukung Gunungkidul 

sebagai heritage alam 

4  

5. Wisata Pantai Siung mendorong tumbuhnya 

pendapatan masyarakat 

4  

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kelemahan) 

SKOR KET. 

1. Pemahaman dan keterampilan SDM yang masih 

rendah dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

4  

2. Belum masuknya aliran listrik dilokasi wisata 2  

3. Akses jalan menuju lokasi wisata yang masih 

sempit dan sulit untuk dilewati kendaraan besar 

seperti bus 

2  

4. Infrastruktur yang tersedia belum memadai dalam 

menunjang pengembangan wisata seperti tempat 

pembuangan sampah, fasilitas penginapan, fasilitas 

tempat ibadah 

2  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(peluang) 

SKOR KET 

1. Unggulnya citra daerah pariwisata Gunungkidul 

sebagai destinasi wisata berbasis alam didukung 

2  



budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing 

2. Tingginya kesadaran wisatawan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan 

3  

3. Banyaknya minat wisatawan yang ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Siung karena pemandangan yang 

indah dan wisata petualangannya 

2  

4. Keterlibatan masyarakat yang besar dalam 

pengembangan Pantai Siung 

1  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(ancaman) 

SKOR KET 

1. Terjadinya bencana alam seperti longsor dan 

tsunami 

2  

2. Adanya kerusakan lingkungan disekitar kawasan 

wisata 

3  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan wisata 

4  

 

Jabatan : Sekretaris POKDARWIS Pantai Siung 

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kekuatan) 

SKOR KET. 

1. Kawasan wisata Pantai Siung memiliki 

pemandangan alam yang indah dan unik 

3  

2. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3  

3. Memiliki wisata petualangan panjat tebing dengan 

256 titik panjat tebing 

3  

4. Wisata Pantai Siung mendukung Gunungkidul 

sebagai heritage alam 

3  

5. Wisata Pantai Siung mendorong tumbuhnya 

pendapatan masyarakat 

4  

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kelemahan) 

SKOR KET. 

1. Pemahaman dan keterampilan SDM yang masih 

rendah dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

4  

2. Belum masuknya aliran listrik dilokasi wisata 3  

3. Akses jalan menuju lokasi wisata yang masih 

sempit dan sulit untuk dilewati kendaraan besar 

seperti bus 

3  

4. Infrastruktur yang tersedia belum memadai dalam 2  



menunjang pengembangan wisata seperti tempat 

pembuangan sampah, fasilitas penginapan, fasilitas 

tempat ibadah 

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(peluang) 

SKOR KET 

1. Unggulnya citra daerah pariwisata Gunungkidul 

sebagai destinasi wisata berbasis alam didukung 

budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing 

2  

2. Tingginya kesadaran wisatawan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan 

3  

3. Banyaknya minat wisatawan yang ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Siung karena pemandangan yang 

indah dan wisata petualangannya 

3  

4. Keterlibatan masyarakat yang besar dalam 

pengembangan Pantai Siung 

1  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(ancaman) 

SKOR KET 

1. Terjadinya bencana alam seperti longsor dan 

tsunami 

1  

2. Adanya kerusakan lingkungan disekitar kawasan 

wisata 

2  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan wisata 

4  

 

Jabatan :Pemandu wisata panjat tebing Pantai Siung dan anggota 

POKDARWIS 

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kekuatan) 

SKOR KET. 

1. Kawasan wisata Pantai Siung memiliki 

pemandangan alam yang indah dan unik 

4  

2. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3  

3. Memiliki wisata petualangan panjat tebing dengan 

256 titik panjat tebing 

4  

4. Wisata Pantai Siung mendukung Gunungkidul 

sebagai heritage alam 

2  

5. Wisata Pantai Siung mendorong tumbuhnya 

pendapatan masyarakat 

4  

NO ISU STRATEGI INTERNAL SKOR KET. 



(kelemahan) 

1. Pemahaman dan keterampilan SDM yang masih 

rendah dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

4  

2. Belum masuknya aliran listrik dilokasi wisata 3  

3. Akses jalan menuju lokasi wisata yang masih 

sempit dan sulit untuk dilewati kendaraan besar 

seperti bus 

3  

4. Infrastruktur yang tersedia belum memadai dalam 

menunjang pengembangan wisata seperti tempat 

pembuangan sampah, fasilitas penginapan, fasilitas 

tempat ibadah 

3  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(peluang) 

SKOR KET 

1. Unggulnya citra daerah pariwisata Gunungkidul 

sebagai destinasi wisata berbasis alam didukung 

budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing 

1  

2. Tingginya kesadaran wisatawan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan 

3  

3. Banyaknya minat wisatawan yang ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Siung karena pemandangan yang 

indah dan wisata petualangannya 

3  

4. Keterlibatan masyarakat yang besar dalam 

pengembangan Pantai Siung 

1  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(ancaman) 

SKOR KET 

1. Terjadinya bencana alam seperti longsor dan 

tsunami 

1  

2. Adanya kerusakan lingkungan disekitar kawasan 

wisata 

2  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan wisata 

4  

 

Jabatan : Pedagang telur gulung dan anggota POKDARWIS 

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kekuatan) 

SKOR KET. 

1. Kawasan wisata Pantai Siung memiliki 

pemandangan alam yang indah dan unik 

4  



2. Adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 2  

3. Memiliki wisata petualangan panjat tebing dengan 

256 titik panjat tebing 

4  

4. Wisata Pantai Siung mendukung Gunungkidul 

sebagai heritage alam 

4  

5. Wisata Pantai Siung mendorong tumbuhnya 

pendapatan masyarakat 

4  

NO ISU STRATEGI INTERNAL 

(kelemahan) 

SKOR KET. 

1. Pemahaman dan keterampilan SDM yang masih 

rendah dalam mendukung pengembangan 

pariwisata 

4  

2. Belum masuknya aliran listrik dilokasi wisata 4  

3. Akses jalan menuju lokasi wisata yang masih 

sempit dan sulit untuk dilewati kendaraan besar 

seperti bus 

4  

4. Infrastruktur yang tersedia belum memadai dalam 

menunjang pengembangan wisata seperti tempat 

pembuangan sampah, fasilitas penginapan, fasilitas 

tempat ibadah 

3  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(peluang) 

SKOR KET 

1. Unggulnya citra daerah pariwisata Gunungkidul 

sebagai destinasi wisata berbasis alam didukung 

budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing 

1  

2. Tingginya kesadaran wisatawan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan 

3  

3. Banyaknya minat wisatawan yang ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Siung karena pemandangan yang 

indah dan wisata petualangannya 

2  

4. Keterlibatan masyarakat yang besar dalam 

pengembangan Pantai Siung 

1  

 

NO ISU STRATEGI EKSTERNAL 

(ancaman) 

SKOR KET 

1. Terjadinya bencana alam seperti longsor dan 

tsunami 

2  

2. Adanya kerusakan lingkungan disekitar kawasan 

wisata 

3  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kelestarian lingkungan wisata 

4  



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 


