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Pendahuluan 

 

 Nawacita telah memberikan perhatian yang cukup besar bagi pembangunan pariwisata di 

Idonesia karena terbukti bahwa sektor pariwisata memiliki peran sangat penting dalam 

mendorong perekonomian nasional secara berkelanjutan dan inklusif. Pariwisata juga dipandang 

sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. 

Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.  Hal 

tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor10 tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk 

meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Perkembangan 

pariwisata akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan pariwisata 

menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan 

menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa.  

 Pariwisata dapat memberikan efek domino terhadap sektor-sektor lainnya. Dalam 

pengembangannya, pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dan 

kerjasama secara simultan dari sektor-sektor lainnya agar dapat diperoleh tujuan dan hasil yang 

maksimal. Misalnya, pariwisata membutuhkan sektor ekonomi dalam upaya pembangunannya, 

membutuhkan suhu politik yang baik, membutuhkan pengembangan sektor sosial budaya, 

membutuhkan situasi keamanan dalam negeri yang aman, membutuhkan sektor pendidikan 

dalam meningkatkan sumberdaya manusianya, membutuhkan sektor kesehatan dalam 

mengupayakan sanitasi yang baik di lokasi pariwisata, dll. Oleh sebab itu, mengembangkan 

pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak 



dan elemen masyarakat. Selain “berbagi tugas” di kalangan pemerintah sendiri, kerjasama juga 

dilakukan dalam bentuk kemitraan, di mana mereka berada di posisi sebagai stakeholder. 

 Bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, sektor pariwisata merupakan sektor 

yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan. Sebagai usaha 

memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber 

daya local dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bgi 

pembangunan ekonomi. Selain mampu memberi income langsung kepada pemerintah daerah 

setempat, sektor pariwisata secara langsung atau pun tak langsung juga memberi imbas pada 

pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sekitar kawasan objek wisata. Oleh sebab 

itu dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai 

sektor yang dapat menciptakan ketahanan ekonomi nasional. Selain itu juga pemerintah daerah 

Kabupaten Gunungkidul harus pula fokus dalam menemukan, mengembangkan, dan 

mempromosikan sektor pariwisata yang potensial serta menjalankan action plan yang harus 

disusun secara professional. 

Pembangunan Pariwisata 

Pembangunan pariwisata menurut merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan 

keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala 

bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan 

kelangsungan pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif 

maupun negatif, maka diperlukan perencanaan untuk mencegah dampak negatif yang 

ditimbulkan dampak positif, yang diambil dari pengembangan pariwisata meliputi: 

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa  

Pariwisata mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya 

ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan 

kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempay tinggalnya akan timbul rasa 

persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang 

dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.  

 



b. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation)  

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh 

rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah 

seharusnya memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam 

penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain 

potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.  

c. Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development)  

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya 

dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk 

menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan 

kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi 

wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan 

keparwiwisataan di daerahnya.  

d. Pelestarian Budaya (Culture Preservation)  

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya 

pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan 

dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi 

bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan 

alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi 

Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian 

kebudayaan di berbagai daerah.  

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia  

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. 

Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata 

bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu 

libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.  

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri  

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan 

kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan 

dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan 



kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. 

Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat 

dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk 

lokal yang berkualitas.  

g. Pengembangan Teknologi  

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan 

wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi 

industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan 

teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan 

teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan 

ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan 

manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan 

bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat. 

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata meliputi: 

a. Pariwisata dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian 

terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka (vulnerability), 

khususnya kalau Negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing. 

b. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek 

pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang-barang 

impor, biaya promosi keluar negeri, tambahan pengeluaran untuk warga negara sebagai 

akibat dari penerimaan dan percontohan dari pariwisata dan lainnya. 

c. Polarisasi spasial dari industri pariwisata dimana perusahaan besar mempunyai 

kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok besar 

perbankan atau lembaga keuangan lain, sedangkan perusahaan kecil harus tergantung dari 

pinjaman atau subsidi dari pemerintah dan tabungan pribadi. Hal ini menjadi hambatan 

dimana terjadi konflik aspasial antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. 

d. Sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji yang rendah, 

menjadi pekerjaan musiman, tidak ada serikat buruh. 



e. Dampak industri pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini dapat 

menaikkan harga tanah dimana kenaikan harga tanah dapat menimbulkan kesulitan bagi 

penghuni daerah tersebut yang tidak bekerja disektor pariwisata yang ingin membangun 

rumah atau mendirikan bisnis disini. 

f. Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan air, 

keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional. 

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek wisata menjadi 

menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembangunan pariwisata adalah: 

a. Wisatawan (Tourism) 

Karakteristik wisatawan harus diketahui, dari mana mereka datang, usia, hobi, status sosial, 

mata pencaharian, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan. Kunjungnan wisata 

sendiri dipengaruhi oleh beberapa motif wisata, seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan 

motif prestise. 

b. Transportasi 

Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak dari satu tempat ke 

tempat yang lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan tersebut adalah konektifitas 

antar daerah, tidak ada penghalang, serta tersedianya sarana angkutan. Transportasi wisata 

harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada 

wisatawan. 

c. Atraksi/obyek wisata 

Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang berkunjung. Atraksi 

wisata tersebut antara lain fasilitas olahraga, tempat hiburan, museum dan peninggalan 

sejarah, dan sebagainya. 

 



d. Fasilitas pelayanan 

Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu obyek wisata adalah ketersediaan akomodasi 

(hotel), restoran, prasarana perhubungan, fasilitas telekomunikasi, perbankan, petugas 

penerangan, dan jaminan keselamatan. Selain syarat fasilitas dan pelayanan fasilitas, hotel 

akan berfungsi dengan baik sebagai komponen pariwisata jika memenuhi persyaratan lokasi. 

Persyaratan lokasi menuntut lingkungan yang dapat mendukung citra hotel, demikian juga 

dengan syarat aksesibilitas yang menuntut hotel harus mudah ditemukan dan mudah dicapai. 

e. Informasi dan promosi 

Agar pemasaran pariwisata dapat menarik banyak wisatawan, maka diperlukan publikasi atau 

promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarkan sehingga calon wisatawan 

mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan. 

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat melalui peningkatan devisa, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha 

dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan 

tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat 

persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan 

mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran, dan pemberdayaan produk 

nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

Dari sisi ekonomi, pariwisata muncul dari empat unsur pokok yang saling terkait erat atau 

menjalin hubungan dalam suatu sistem, yakni pemintaan atau kebutuhan, penawaran atau 

pemenuhan kebutuhan berwisata itu sendiri, pasar dan kelembagaan yang berperan untuk 

memfasilitasi keduanya, serta pelaku atau aktor yang menggerakkan ketiga elemen tersebut.  

 

1. Potensi dan Daya Tarik Wisata. 

 Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya 

tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata. Potensi wisata adalah segala 

sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik dan digunakan untuk 

mengembangkan industri wisata di daerah tersebut. Potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan 



menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan 

nasional dan kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda 

hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkukuh jati diri 

bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara 

Menurut Undang-Undang tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata merupakan salah 

satu usaha dalam kepariwisataan. Usaha pariwisata yang lain meliputi kawasan wisata; jasa 

transportasi; jasa perjalanan; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi 

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan 

intensity, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa 

pramuwisata. Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik 

wisata agar wisatawan lebih mengenali tempat wisata yang dikunjungi dan supaya tidak merasa 

kecewa karena sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selain itu wisatawan juga berhak 

mendapat pelayanan kepariwisataan sesuai standar seperti perlindungan hukum, perlindungan 

hak pribadi, pelayanan kesehatan, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang 

beresiko tinggi. 

Secara garis besar daya tarik wisata diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu : 

a. . Daya tarik wisata alam 

Daya tarik wisata alam bersumber dari kondisi alam yang ada termasuk juga kedekatan 

dengan alam sekitar atau lingkungan seperti wisata pantai, wisata bahari, wisata alam 

pegunungan, wisata daerah liar dan terpencil, wisata taman dan daerah konservasi. 

b. Daya tarik budaya 

 Daya tarik budaya memiliki obyek yang bersumber dari kondisi sosial budaya masyarakat 

ataupun peninggalan seperti kondisi adat istiadat masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan 

acara tradisional. 

c. Daya tarik buatan manusia (termasuk artifisial/khusus) 

Daya tarik buatan manusia ini merupakan daya tarik yang mengembangkan sesuatu yang 

bersumber dari buatan manusia, atau termasuk sebagai daya tarik khusus seperti: Taman 

hiburan rakyat, festival-festival musik, festival tahunan atau lokasi ajang perlombaan (perahu, 

motor cros, dll). 



Suatu pariwisata mempunyai faktor-faktor yang dapat membentuk daya tarik yang dapat 

membuat para pengunjung terarik untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Faktor-faktor yang 

dapat membentuk daya tarik dalam suatu tempat wisata antara lain (Pierce dalam Mulyo, 2005): 

a. Atraksi wisata, yaitu daya tarik wisata utama suatu obyek wisata yang mempengaruhi minat 

pengunjung untuk menikmatinya. 

b. Transportasi, yaitu sarana pencapaian ke tempat daerah tujuan wisata, hal ini berkaitan dengan 

kemudahan pencapaian dan tingkat aksesibilitas. 

c. Akomodasi, yaitu pendukung kegiatan periwisata yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan dan kepuasan. 

d. Fasilitas penunjang, meliputi fasilitas umum seperti telepon umum, mushola/masjid, toilet, dan 

fasilitas lain. 

e. Prasarana, seperti penerangan, air bersih, dan lain-lain. 

Faktor pembentuk daya tarik wisata lain yang berfungsi untuk pengembangan suatu 

daerah tujuan wisata atau kawasan wisata, yang mendorong wisatawan untuk melakukan 

kunjungan wisata adalah: 

a. Kenyamanan yang bersifat alami seperti iklim, bentuk tanah, pemandangan, hutan belukar, 

flora, fauna, serta pusat kesehatan. 

b. Hasil ciptaan manusia. Faktor ini terbagi dalam dua bagian yaitu: 

Benda yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan seperti monument sejarah, rumah adat, 

museum, art gallery, dan 

Kegiatan yang bersifat kebudayaan seperti acara tradisional pameran festival, upacara 

perkawinan, dan kesenian rakyat. 

c.Tata cara hidup masyarakat secara tradisional yang dapat ditawarkan kepada wisatawan 

(kondisi sosial budaya masyarakat) yang menjadi daya tarik tersendiri dalam suatu pariwisata. 

 

2. Prinsip Pengembangan Wisata  

Pengembangan wisata diperlukan bila akan menjadikan wisata tersebut menjadi daya 

tarik bagi wisatawan. Pengembangan dilakukan baik di dalam obyek wisatanya maupun fasilitas-

fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata tersebut. Pengembangan wisata alam terbagi dalam 

empat tahap yaitu: tahap pengenalan, ditandai dengan mulai meningkatnya pengunjung, 

kemudian tahap dengan pengunjung meningkat dengan tajam, tahap selanjutnya perkembangan 



pengunjung tidak meningkat, dan pada tahap akhir adalah jumlah pengunjung menurun. Usaha 

pengembangan wisata diharapkan mampu mempertahankan dan memperpanjang kondisi 

ekosistem yang ada agar tetap diminati oleh para wisatawan. 

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu: 

 Pengembangan wisata alam harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 

 Menyesuaikan antara potensi alam dan tujuan pengembangan. 

 Sedapat mungkin pengembangan yang dilakukan mempunyai fungsi ganda, dalam arti 

memberikan keuntungan secara ekonomi dan tidak meninggalkan aspek konservasi. 

 Sejauh mungkin tetap mengalokasikan areal untuk tidak dikembangkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 prinsip-prinsip pengembangan wisata 

alam dan kriteria-kriteria pengembangan dioperasionalisasikan dalam pengembangan pariwisata 

alam diarahkan pada: 

 Pengusahaan/pengembangan pariwisata alam dilaksanakan pada sebagian kecil areal blok 

pemanfataan, dan tetap memperhatikan pada aspek kelestarian. 

 Pengusahaan/pengembangan wisata alam tidak dibenarkan malakukan perubahan 

mendasar pada bentang alam dan keaslian habitat. 

 Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata harus didasarkan pada identitas lokal. 

 Kegiatan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi. 

 Pengembangan pariwisata harus mampu membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha 

bagi masyarakat lokal. 

 

3. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Pariwisata 

    Peran Pemerintah 

 Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu wilayah. Bila dikembangkan 

dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah 

tersebut. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengembangannya. Pengembangan 

pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat 

diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan cultural. 



Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program 

pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu daerah. 

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah 

menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk 

fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan 

promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam 

pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan 

pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju 

perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi 

stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. 

Pengembangan daerah pariwisata secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan-

perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang 

mencakup aspek sosial untuk mencegah perubahan kearah yang negatif. Dua hal yang perlu 

dilakukan oleh pihak pemerintah dan perencana yaitu yang pertama adalah melakukan penelitian 

dampak sosial yang mungkin ditimbulkan untuk merancang beberapa usaha pengembangan 

sehingga dampak positif bisa dimaksimalkan dan dampak negatifnya diperkecil. Yang kedua 

adalah sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan 

pengembangan. Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai kepentingan 

terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan. 

Beberapa peran yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Penegasan dan konsistensi tentang tata guna lahan untuk pengembangan kawasan wisata, 

termasuk kepastian hak kepemilikan, sistem persewaan, dan sebagainya. 

2. Perlindungan lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik objek 

wisata, termasuk aturan pamanfaatan sumberdaya lingkungan tersebut. 

3. Penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, dan angkutan) pariwisata. 



4. Fasilitas fiskal, pajak, kredit, dan izin usaha yang tidak rumit agar masyarakat lebih terdorong 

untuk melakukan wisata dan usaha-usaha pariwisata semakin cepat berkembang. 

5. Keamanan dan kenyamanan berwisata melalui penugasan polisi khusus pariwisata di kawasan-

kawasan wisata dan uji kelayakan fasilitas wisata (kendaraan, jembatan, dll) 

6. Jaminan kesehatan didaerah tujuan wisata melalui sertifikasi kualita lingkungan dan mutu 

barang yang digunakan wisatawan. 

7. Penguatan kelembagaan pariwisata dengan cara memfasilitasi dan memperluas jaringan 

kelompok dan organisasi kepariwisataan. 

8. Pendampingan dalam promosi wisata, yakni perluasan dan intensifikasi jejaring kegiatan 

promosi di dalam dan di luar negeri. 

9. Regulasi persaingan usaha yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua orang 

untuk berusaha disektor pariwisata, melindungi UKM wisata, mencegah perang tarif, dan 

sebaginya. 

10. Pengembangan sumberdaya manusia dengan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi 

tenaga kerja pariwisata dan akreditasi lembaga pendidikan pariwisata. 

   Peran Masyarakat 

 Peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan pariwisata di suatu daerah. 

Untuk menjamin pelaksanaannya diperlukan suatu wadah, lembaga atau badan hukum untuk 

mengelola dan memanfaatkannya sebagai suatu tourist attraction. Peran serta masyarakat dapat 

terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan 

pekerjaan dan usaha jasa wisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan 

mereka. Peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran serta aktif dilaksanakan 

secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, yang secara sadar ikut 

membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan 

pengusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat.  



Peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat 

wisata. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun dialog 

dengan aparat pemerintah,penyebaran informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber 

daya alam di sekitar kawasan obyek wisata yang juga berdampak positif terhadap perekonomian. 

Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan obyek wisata dapat berbentuk usaha dagang atau 

pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan obyek wisata, antara lain: 

1. Jasa penginapan atau homestay. 

2. Penyediaan/usaha warung makanan dan minuman. 

3. Penyediaan/toko souvenir/cindera mata dari daerah tersebut. 

4. Jasa pemandu/penunjuk jalan. 

5. Photography 

6. Manjadi pegawai perusahanaan/pengusahaan wisata, dan lain-lain. 

Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa ikut memiliki tempat 

mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan 

pariwisata yang terkait dengan pengembangan peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata 

diharapkan mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk manikmati 

manfaatnya, sehingga perkembangan kegiatan pariwisata ikut membantu kesejahteraan 

masyarakat. 

Pembangunan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Lokal 

 Pada dasarnya diwilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki kekayaan alam dan budaya 

yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan 

untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia. Kekayaan alam berbasis bahari 

merupakan potensi yang tinggi untuk dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di 

daratan seperti danau/embung, air terjun, hutan, dan gunung. Jika dilihat dari kecenderungan 

perubahan pasar global, yang lebih mengutamakan sumber daya alami sebagai destinasi wisata, 

maka potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dijadikan daya tarik 

wisata unggulan di kawasan ini, dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan.  



Tabel 1 
Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Gunungkidul  

No Daya Tarik Wisata Lokasi 

1. Pantai Watu Gupit Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari 

2. Pantai Bekah Desa Giripurwo, Purwosari 

3. Pantai Grigak Desa Giriwungu, Panggang 

4. Pantai Ngunggah Desa Giriwungu, Panggang 

5. Pantai Nguyahan Desa Kanigoro, Saptosari 

6. Pantai Torohudan Desa Kanigoro, Saptosari 

7. Pantai Gesing Desa Girikarto, Panggang 

8. Pantai Ngrenehan Desa Kanigoro, Saptosari 

9. Pantai Ngobaran Desa Kanigoro, Saptosari 

10. Pantai Baron  Desa Kemadang, Tanjungsari 

11. Pantai Drini Desa Banjarejo, Tanjungsari 

12. Pantai Ngandong Desa Sidoharjo, Tepus 

13. Pantai Kukup Desa Kemadang, Tanjungsari 

14. Pantai Sanglen Desa Kemadang, Tanjungsari 

15. Pantai Sepanjang Desa Kemadang, Tanjungsari 

16. Pantai Watu Kodok Desa Kemadang, Tanjungsari 

17. Pantai Sarangan Desa Ngestiharjo, Tanjungsari 

18. Pantai Krakal Desa Ngestiharjo, Tanjungsari 

19. Pantai Slili Desa Sidoharjo, Tepus 

20. Pantai Sadranan Desa Sidoharjo, Tepus 

21. Pantai Watu Lawang Desa Tepus, Tepus 

22. Pantai Sundak Desa Sidoharjo, Tepus 

23. Pantai Somandeng Desa Tepus, Tepus 

24. Pantai Pulang Sawal Desa Sidoharjo, Tepus 

25. Pantai Pok Tunggal Desa Tepus, Tepus 

26. Pantai Ngetun Desa Purwodadi, Tepus 

27. Pantai Timang Desa Purwodadi, Tepus 

28. Pantai Jogan Desa Purwodadi, Tepus 

29. Pantai Siung Desa Purwodadi, Tepus 

30. Pantai Wediombo Desa Jepitu, Girisubo 

31. Pantai Jungwok Desa Jepitu, Girisubo 

32. Pantai Sadeng Desa Pucung, Girisubo 

33. Goa Cerme Desa Giritirto, Purwosari 

34. Goa Langse Desa Girijati, Purwosari 

35. Goa Maria Tritis Desa Giring, Paliyan 

36. Goa Senen Desa Purwodadi, Tepus 

37. Goa Rancang Kencana Desa Bleberan, Playen 

38. Goa Pari Desa Karangtengah, Wonosari 

39. Goa Oyot Desa Bejiharjo, Karangmojo 

40. Goa Ngingrong Desa Mulo, Wonosari 

41. Goa Paesan Desa Tambakromo, Ponjong 

42. Goa Cokro Desa Umbulrejo, Ponjong 

43. Goa Gremeng Desa Umbulrejo, Ponjong 

44. Goa Nglengket Desa Mulo, Wonosari 

45. Goa Seropan (Gombang-Ngeposari) Desa Gombang, Ponjong 

46. Goa Bribin Desa Dadapayu, Semanu 

47. Goa Jlamprong Desa Ngeposari, Semanu 

48. Goa Song Gilap Desa Kenteng, Ponjong 

49. Goa Braholo Desa Semugih, Rongkop 

50. Goa Pindul Desa Bejiharjo, Karangmojo 

51. Goa Sriti Desa Bejiharjo, Karangmojo 



No Daya Tarik Wisata Lokasi 

52. Kali Suci Desa Pancarejo, Semanu 

53. Goa Gelatik Desa Bejiharjo, Karangmojo 

54. Goa Buri Omah Desa Pancarejo, Semanu 

55. Goa Jomblang Desa Pancarejo, Semanu 

56. Goa Grubug Desa Pancarejo, Semanu 

57. Hutan Wisata Turunan Desa Griisuko, Panggang 

58. Taman Keanekaragaman Hayati Bajo Desa Purwodadi, Tepus 

59. Taman Keanekaragaman Hayati 
Koesnadi Hardjasoemantri 

 

60. Taman Keanekaragaman Hayati 
Hutan Wonosadi 

Desa Beji, Ngawen 

61. Taman Hutan Raya Bunder Kawasan Hutan Bunder, Patuk 

62. Taman Kota Wonosari Desa Kepek, Wonosari 

63. Hutan Wanagama Desa Banaran, Playen 

64. Suaka Marga Satwa Kecamatan Paliyan, Kecamatan 
Saptosari 

65. Kebun Buah Durian, Kakao, Pasar 
Buah 

Kecamatan Patuk 

66. Kebun Buah Mangga Malam Kecamatan Gedangsari, Kecamatan 
Ngawen 

67. Gunung Batur Desa Blong, Girisubo 

68. Gunung Api Purba Nglanggeran Desa Nglanggeran, Patuk 

69. Gunung Butak Desa Nglanggeran, Patuk 

70. Gunung Kendil Desa Ponjong, Ponjong 

71. Gunung Gede Desa Nglanggeran, Patuk 

72. Bengawan Solo Purba Kecamatan Rongkop 

73. Air Terjun Banyunibo Desa Putat, Patuk 

74. Air Terjun Sri Getuk Desa Bleberan, Playen 

75. Air Terjun Jurug Desa Ngoro-oro, Patuk 

76. Telaga Kemuning Desa Bunder, Patuk 

77. Telaga Jonge Desa Pancarejo, Semanu 

78. Telaga Mliwis Putih Desa Bejiharjo, Karangmojo 

79. Susur Sungai Oyo Desa Bejiharjo, Karangmojo 
             Sumber: RIPPDA Gunungkidul, 2014 

 

Di wilayah Kabupaten Gunungkidul juga memiliki wisata buatan berbasis pada sumber 

daya tarik wisata buatan dan binaan manusia (man-made resources). Di Kabupaten Gunungkidul 

terdapat beberapa daya tarik wisata buatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan, antara lain 

bendungan, taman bermain air, candi dan lainnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 
Tabel 2  

Daya Tarik Wisata Buatan di Kabupaten Gunungkidul  

No Daya Tarik Wisata Lokasi 

1. Baron Agro Forestry Technopark Desa Planjan, Saptosari 

2. Candi Risan Desa Candirejo, Semin 

3. Bendungan Simo/Dam Beton Desa Umbulharjo dan Desa 
Genjahan, Kecamatan Ponjong 

4. Water Byur Desa Sumber, Ponjong 

5. Out Bond Jelok Desa Beji, Patuk 
                         Sumber: RIPPDA Gunungkidul, 2014 



 

Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu daerah 

sebagai destinasi utama. Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang 

mengandalkan potensi kebudayaan sebagai daya atrik yang paling dominan sekaligus 

memberikan identitas bagi pengembangan pariwisata Keanekaragaman budaya dan kesenian 

telah dikenal masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional, termasuk keterbukaan 

dan keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner yang dipercaya telah memberikan andil yang 

cukup besar bagi tumbuhnya minat masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke wilayah 

Kabupaten Gunungkidul.  

Tabel 3  
Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul  

No Daya Tarik Wisata Lokasi 

1. Pesanggrahan Gumbirowati Desa Girijati, Purwosari 

2. Wonokobaran Desa Girisuko, Panggang 

3. Pertapaan Kembang Lampir Desa Girisekar, Panggang 

4. Cupu Panjolo Desa Girisekar, Panggang 

5. Situs Megalitikum Sokoliman Desa Bejiharjo, Karangmojo 

6. Makam Ki Ageng Giring Desa Sodo Giring, Paliyan 

7. Makam Ki Ageng Wonokusumo Desa Jatiayu, Karangmojo 

8. Kesenian Tradisional Gejog 
Lesung 

Kabupaten Gunungkidul 

9. Jaran Jambul  

10. Wayang Beber Desa Bejiharjo, Karangmojo 

11. Tayub Desa Karang Sari, Semin 

12. Rinding Gumbeng Desa Beji, Ngawen 

13. Reog  Kabupaten Gunungkidul 

14. Jathilan Kabupaten Gunungkidul 

15. Rasulan Kabupaten Gunungkidul 

16. Sedekah Laut Kecamatan Tanjungsari, 
Kecamatan Girisubo, 
Kecamatan Girisubo 

17. Labuhan Kecamatan Saptosari, 
Kecamatan Girisubo 

18. Upacara Adat Cing-cing Goling Desa Gedangrejo, Karangmojo 

19. Bersih Kali Desa Wiladeg, Karangmojo 

20. Upacara Sadranan (Nyadran) Kecamatan Ngawen, 
Kecamatan Gedangsari, 
Kecamatan Tepus 

21. Petilasan Gunung Gambar Desa Jurangrejo, Ngawen 

22. Kerajinan Batik Kayu Bobung Desa Putat, Patuk 

23. Kerajinan Batu Alam Desa Ngeposari, Semanu 

24. Kerajinan Akar Wangi Kecamatan Semin 

25. Kerajinan Lampu Hias Desa Bendung, Semin 

26. Kerajinan Batu Alam  Kecamatan Semin 

27. Kerajinan Batik dan Tenun 
Tradisonal 

Kecamatan Ngawen, 
Kecamatan Gedangsari 



No Daya Tarik Wisata Lokasi 

28. Kerajinan Bambu Desa Kampung, Ngawen 
                         Sumber: RIPPDA Gunungkidul, 201 

Selain dari potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur aksesibilitas yang 

memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata di wilayah 

ini. Sarana dan prasarana kepariwisataan juga telah mengalami peningkatan kapasitas dan 

kualitas pelayanan yang memadai. Namun demikian pengembangan kepariwisataan daerah 

selayaknya dikembangkan dengan tetap mengacu kepada paradigma baru pembangunan 

kepariwisataan yang telah dikemukakan sebelumnya. Perencanaan yang matang melalui 

penyiapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah di tingkat Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota sudah harus dimulai untuk menemukenali wilayah yang akan dijadikan sebagai 

lokasi pengembangan kepariwisataan yang tetap ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan 

kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.  

Secara sektoral, terindentifikasi beberapa sektor ekonomi yang tersebar di seluruh 

kecamatan yang menjadi ungulan dan berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung 

pembangunan aktivitas periwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Sektor-sektor unggulan tersebut 

dapat dicermati dalam table berikut : 

Tabel 4 
Klasifikasi Sektor Ekonomi Berdasarkan Analisis Location Quotient Kecamatan di Kabupaten 

Gunung Kidul Tahun 2010-2013 

No Sektor Ekonomi 

Klasifikasi 

Unggulan 
(SLQ>1;DLQ>1) 

Prospektif 
(SLQ>1;DLQ<1 

Andalan 
(SLQ>1;DLQ>1) 

Kurang 
Prospektif 

(SLQ<1;DLQ<1) 

1 Pertanian 
Tepus, Patuk, 
Gedangsari, 

Nglipar, 

Panggang, Purwosari, 
Paliyan, Saptosari, 

Tanjungsari, 
Rongkop, Girisubo, 
Semanu, Ponjong 

Karangmojo, Wonosari, 
Ngawen, Semin 

Playen 

2 
Pertambangan 
dan Penggalian 

Semanu, Semin 
Paliyan, Karangmojo, 

Playen, Patuk, 
Nglipar, Ngawen 

Purwosari, Saptosari, 
Tepus, Tanjungsari, 
Rongkop, Girisubo, 
Ponjong, Wonosari, 

Gedangsari 

Panggang, 

3 
Industri 
Pengolahan 

Purwosari, 
Tanjungsari, 

Ponjong, Ngawen 

Paliyan, Tepus, 
Karangmojo, Patuk, 
Gedangsari, Nglipar, 

Semin 

Saptosari, Rongkop, 
Girisubo, Semanu, 

Playen 

Panggang, 
Wonosari 

4 
Listrik, Gas dan 
Air Bersih 

Panggang, 
Rongkop, 

Semanu, 
Karangmojo, Playen, 

Saptosari, Tepus, 
Tanjungsari, Girisubo, 

Purwosari, 
Paliyan 



Wonosari, 
Ngawen 

Semin Ponjong, Patuk, 
Gedangsari, Nglipar 

5 Konstruksi 
Purwosari, 

Tanjungsari, 
Girisubo 

Tepus, Rongkop, 
Karangmojo, Playen, 
Gedangsari, Semin 

Semanu, Ponjong, 
Wonosari 

Panggang, 
Paliyan, 

Saptosari, Patuk, 
Nglipar, Ngawen 

6 
Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 

Semanu, Ponjong, 
Wonosari, Playen 

Karangmojo, Semin 
Purwosari, Saptosari, 
Tepus, Tanjungsari, 

Rongkop, Nglipar 

Panggang, 
Paliyan, Girisubo, 

Patuk, 
Gedangsari, 

Ngawen 

7 
Pengangkutan 
dan Komunikasi 

Wonosari, Playen Ngawen 

Saptosari, Tepus, 
Tanjungsari, Rongkop, 

Girisubo, Nglipar 
Karangmojo, Patuk, 

Gedangsari 

Panggang, 
Purwosari, 

Paliyan, Semanu, 
Ponjong, Semin 

8 
Keuangan, Sewa 
dan Jasa 
Perusahaan 

Wonosari - 
Saptosari, Nglipar, 

Ngawen 

Panggang, 
Purwosari, 

Paliyan, Tepus, 
Tanjungsari, 

Rongkop, 
Girisubo, 

Semanu, Ponjong, 
Karangmojo, 

Playen, Patuk, 
Gedangsari, 

Semin 

9 Jasa-jasa 
Purwosari, Tepus, 

Girisubo, Patuk 
Rongkop, Wonosari 

Saptosari, Tanjungsari, 
Semanu, Ponjong, 

Gedangsari 

Panggang, 
Paliyan, 

Karangmojo, 
Playen, Nglipar, 
Ngawen, Semin 

Sumber: PDRB Kecamatan dan Kabupaten, beberapa tahun terbit, diolah 

 

Sektor-sektor unggulan tersebut merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, 

adanya sektor/industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan 

mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara itu adanya spesialisasi komoditas sesuai 

dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki memungkinkan dilakukannya pemusatan 

kegiatan sektoral pada masing-masing daerah, yang akan mempercepat pertumbuhan di daerah 

yang bersangkutan. Demikian halnya, adanya spesialisasi antar daerah yang mendorong proses 

pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing, akan memungkinkan bergeraknya 

perekonomian masing-masing darah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan. 

 Meskipun saat ini di wilayah Kabupaten Gunungkidul telah berkembang cukp baik 

pariwisata pantai di bagian selatan wilayah ini, namun sepertinya keberadaan aktivitas wisata ini 

belum emberikan multiplier effect positif terhadap masyarakat setempat, dan bahkan posisi 

perekonomian di beberapa kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul justru 

merupakan daerah ertinggal. Kondisi ini dapat dicermati dalam tabel berikut : 



 

Tabel 5 
Klasifikasi Kecamatan Di Kabupaten Gunung Kidul  

Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2011-2013 

                    Laju Pertumbuhan 
Di Atas Rata-rata 

Laju Pertumbuhan Di 
Bawah Rata-rata 

PDRB Per Kapita Di Atas Rata-
rata 

 
Daerah Maju 
 
1. Wonosari 
2. Patuk 
3. Semin 
 

 
Daerah Tertekan 
 
1. Girisubo 
2. Ponjong 
3. Nglipar 

PDRB Per Kapita Di Bawah 
Rata-rata 

 
Daerah 
Berkembang 
 
1. Semanu 
2. Karangmojo 
3. Playen 

 
Daerah Tertinggal 
 
1. Panggang 
2. Purwosari 
3. Paliyan 
4. Saptosari 
5. Tepus 
6. Tanjungsari 
7. Rongkop 
8. Gedangsari 
9. Ngawen 

                  Sumber: PDRB Kecamatan dan Kabupaten, beberapa tahun terbit, diolah 

 

Dari tabel terkonfirmasi bahwa implikasi dari adanya perbedaan struktur dan potensi 

ekonomi yang dimiliki suatu wilayah dengan wilayah lainnya adalah pertumbuhan ekonomi 

daerah yang juga bervariasi. Selanjutnya kondisi ini akan menentukan tingkat kemakmuran 

masyarakat yang ditunjukkan dengan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, dalam melakukan 

perumusan kebijakan yang tepat dan terarah, perlu dicermati perbadaan struktur dan kondisi 

pembangunan ekonomi daerah, salah satunya dengan pengelompokan daerah sesuai struktur dan 

tingkat kemajuan daerah. 

Pengembangan destinasi pariwisata perlu didukung sadar wisata dan sapta pesona. 

Pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan tanpa adanya elemen-elemen pendukung yang 

nantinya akan merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan secara 

konsisten di destinasi wisata. Kelompok sadar wisata merupakan kelompok penggerak pariwisata 

sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang 

memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di masing-masing daerah). 

Kelompok sadar wisata merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan di dalam masyarakat 

PDRB Per Kapita 
Laju Pertumbuhan 



yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar 

Wisata dan Sapta Pesona di masing-masing daerah.  

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai salah satu unsur penggerak 

yang turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di masing-masing 

daerahnya, yang secara kolektif akan berdampak positif bagi perkembangan destinasi pariwisata 

dalam skala luas. Keberadaan Pokdarwis di dalam pengelolaan daya tarik wisata dapat 

mengontrol segala elemen yang terdapat didalamnya mulai dari kegiatan wisata, kuliner, 

penyediaan fasilitas akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Peran dan kontribusi Pokdarwis tidak dapat berdiri 

sendiri, perlu di dukung dari berbagai pihak, karena Pokdarwis merupakan perwakilan dari 

masyarakat setempat yang langsung menghadapi segala permasalahan yang dihadapi oleh 

destinasi wisata. Perlu adanya komitmen bersama antara masyarakat yang diwakilkan Pokdarwis, 

Pemerintah dan swasta untuk mengembangkan destinasi wisata, sesuai dengan visi dan misi dari 

Pemerintah Gunungkidul mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang 

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, amndiri dan sejahtera 

tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, destinasi wisata selain perlu penguatan atraksi wisata, 

perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung dan aksesibilitas juga perlu didukung 

kelembagaan Pokdarwis yang solid dan didukung penuh dari sektor-sektor terkait.    

 

Pembangunan Periwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan 

 Tujuan utama pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang 

memiliki basis luas, terdapat di berbagai propinsi dan dapat mengurangi ketidaksetaraan 

pendapatan antar daerah. Sustainable growth (pertumbuhan berkelanjutan) tidak selalu identik 

dengan high growth (pertumbuhan tinggi) karena pertumbuhan berkelanjutan mengutamakan 

kualitas di mana ada integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.  

Untuk mengembangkan pertumbuhan yang sedemikian luas, pemerintah harus 

melakukan beberapa hal yang sangat penting, yaitu pertama mengembangkan infrastruktur untuk 

menjamin terciptanya konektifitas nasional serta membantu wilayah yang kurang berkembang 

untuk dapat menyusul wilayah yang sudah lebih maju. Membangun infrastruktur adalah 

membangun sebuah sistem, membangun jaringan pelayanan yang secara rasional terintegrasi 



atau setidaknya terkoordinasi, bukan sekedar membangun unit-unit pelayanan lepas yang berdiri 

sendiri-sendiri. Tahapan pembangunannya juga harus ditentukan berdasarkan kriteria rasional 

dan harus setia mengacu pada suatu rencana induk yang disepakati dan bukan didasarkan pada 

usulan yang mendadak muncul karena kebetulan tersedia pembiayaannya atau alasan lain 

(suppliers-driven).  

Kedua adalah pendidikan universal dan akses terhadap kesehatan. Pendidikan dan 

kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Pariwisata merupakan service industry, 

hospitality industry, dan image industry, maka peranan kualitas sumber daya manusia menjadi 

sangat penting agar dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan. Pembangunan karakter 

SDM pariwisata yang bersahabat dan ramah menjadi suatu keharusan melalui berbagai 

pendidikan formal maupun informal. Penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi 

tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. 

Kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi perlu dilengkapi pula dengan 

kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa 

kepariwisataan. Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi mereka di bidang 

kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman 

berwisata bagi wisman maupun wisnu. 

Pembangunan tersebut haruslah sejalan dengan pembangunan “sadar wisata” kepada 

masyarakat dan sejalan dengan upaya memberikan manfaat yang seimbang kepada msyarakat 

setempat dengan kehadiran wisatawan.  Ketiga adalah program penangulangan dan pengentasan 

kemiskinan. Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di 

berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi 

kepentingan pariwisata.  

Aspek lain yang cukup penting terkait dengan pertumbuhan yang berkelanjutan ini adalah 

unsur lingkungan. Indonesia memiliki program perubahan iklim yang targetnya adalah 

mengurangi emisi CO2 sebanyak 40% dalam waktu 20-30 tahun kedepan, selain beberapa 

program konservasi dan reboisasi lainnya. Terkiat dengan pembangunan pariwisata, maka 



kontribusi sector pariwisata terhadap nilai tambah perekonomian daerah tanpa mengabaikan 

aspek soaial dan lingkungan. Dalam arti bahwa kegiatan pariwisata tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. 

 Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic 

growth), maka pemerintah daerah harus dapat mencapai tiga hal, yaitu stabilitas, 

pemerataan, dan penanggulangan krisis. Dalam praktek di lapangan, tidaklah mudah untuk terus 

menjaga agar perjalanan ekonomi berada pada jalur yang tumbuh secara berkelanjutan 

karena krisis serta bencana bisa menerpa sewaktu-waktu dan membawa ekonomi daerah 

off track. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebenarnya dapat terjadi secara 

berkelanjutan apabila dikawal dengan sebuah sistem pertahanan menyeluruh yang efektif 

terhadap krisis dan kontingensi lain. Sistem yang menjaga stabilitas ekonomi adalah bagian 

penting dari sistem pertahanan yang menyeluruh yaitu sebuah sistem pertahanan yang: (a) dapat 

membawa ekonomi kita melewati badai dengan selamat,(b) dengan kerusakan minimal dan (c) 

segera dapat membawa ekonomi kembali bangkit begitu badai berlalu. 

Saat ini, kita tengah memasuki masa perekonomian yang tidak normal, oleh karenanya 

dibutuhkan keputusan dan langkah-langkah yang berbeda dari biasanya. Pengalaman akan 

ketidaksiapan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 berakibat pada 

kekacauan ekonomi yang membutuhkan waktu perbaikan (recovery) yang cukup panjang. 

Sementara itu menjaga kestabilan ekonomi ibarat seperti orang yang sedang mengendarai 

sepeda. Pergerakan laju ekonomi yang maju tidak bisa lepas dari keseimbangan 

ekonomi. Terjaganya kestabilan ekonomi ini salah satunya didukung faktor sosial politik maupun 

faktor social. Ketiadaan iklim politikserta social yang mendukung maka kondisi tersebut mampu 

menciptakan kekacauan kegiatan priwisata, misalnya adanya travel warning yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dari mana wisatawan berasal berakibat runtuhnya kegiatan pariwisata dan 

menghentikan sustainable growth.  

Syarat ketiga adalah tercipatanya pemerataan yang luas, baik antar penduduk maupun 

antar wilayah. Pemerataan yang harus dicapai bukan hanya secara penghasilan, namun juga 

kegiatan ekonomi karena hanya pertumbuhan dengan pemerataan akan menjamin terwujudnya 

dinamika internal pertumbuhan ekonomi. Hanya pertumbuhan dengan pemerataan yang mampu 

menciptakan dinamika internal pertumbuhan yang self-sustaining dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan tanpa pemerataan pada suatu titik akan terhenti, karena faktor ekonomi 



(kekurangan permintaan dalam negeri) atau karena faktor sosial-politik (kekacauan sosial). 

Hanya dengan ini bisa menumbuhkan self sustainable growth karena tanpa pemerataan secara 

luas, laju aktivitas ekonomi akan terhenti, sebagai akibat adanya lack of domestic demand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


