LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING

PENGELOLAAN PARIWISATA-BENCANA
BERBASIS KOLABORATIF GOVERNANCE
(Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman)

Ketua : Drs. Muchamad Zaenuri, M.Si., NIDN : 0528086601
Anggota : Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si., NIDN : 0501057701

Dibiayai oleh :
Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor : tertanggal 25 Maret 2015, NOMOR SP
DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Oktober, 2015

PRAKATA
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah akhirnya penelitian untuk tahun
pertama ini dapat diselesaikan. Setelah melalui penelitian lapangan selama 4 bulan
maka sudah cukup data untuk membuat laporan akhir di tahun pertama. Laporan akhir
ini adalah merupakan rangkaian dari seluruh laporan penelitian yang berjudul “
Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance”. Studi yang
mengambil lokasi di Kabupaten Sleman ini berusaha untuk mengungkap dan
menjelaskan bagaimana keterbatasan dari pemerintah daerah otonom dalam
menyelenggarakan suatu urusan. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka perlu
pelibatan swasta dan masyarakat dalam mengelola pariwisata-bencana.
Pada tahun pertama ini diperoleh hasil dan temuan berupa model pengelolaan
pariwisata-bencana dengan didasarkan pada shared vision dan partisipasi dari seluruh
stakeholder. Model shared vision lebih banyak melibatkan peran dominan pemerintah
yang memberikan fungsi komando kepada swasta dan masyarakat, sedangkan model
partisipasi lebih banyak menggunakan hubungan yang bersifat koordinasi. Model
selengkapnya ada pada hasil dan temuan penelitian di BAB V.
Tersususnya laporan penelitian ini tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak,
terutama kepada pimpinan dan staf Disbudpar Sleman yang telah memberikan banyak
data sekunder, perangkat desa Desa Umbulharjo yang telah menjadi rekan dialog
sekaligus informan yang cukup memberikan data lapangan, dan masyarakat
Umbulharjo yang telah sudi untuk diajak dialog dan sekaligus sebagai narasumber
mengenai kondisi riil di lapangan sehubungan dengan pengelolaan volcano tour
Merapi. Tidak kalah pentingnya kepada pimpinan dan staf LP3M UMY yang telah
memberikan ruang untuk memanfaatkan dana penelitian desentralisasi ini.
Akhirnya kami memohon pada seluruh khalayak untuk bisa memberikan
masukan demi sempurnyanya laporan ini. Mengingat laporan ini masih merupakan
tahun pertama dari dua tahun yang direncanakan, maka sangat terbuka untuk
penyempurnaan lebih lanjut menjadi laporan akhir di tahun kedua yang lebih sempurna
lagi.
Yogyakarta, 25 Oktober 2015
Peneliti,
Muchamad Zaenuri

RINGKASAN

Pengelolaan pariwisata-bencana berbasis collaborative governance menjadi
topik utama dalam penelitian ini. Dengan mengambil kasus di Kabupaten Sleman,
khususnya pada volcano tour Merapi yang merupakan kategori pariwisata-bencana
diharapkan dapat dibuat model pengelolaan yang berkelanjutan. Permasalahan utama
dalam penelitian ini adalah adanya keterbatasan dari pemerintah daerah dalam
mengelola pariwisat-bencana sehingga perlu adanya peran serta swasta dan
masyarakat. Pengembangan model collaborative governance menjadi pilihan yang
tepat untuk menutupi keterbatasan tersebut karena pada model ini melibatkan tiga pilar
yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola pariwisata-bencana. Peran
serta dari masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan untuk suksesnya pengelolaan
pariwisata-bencana tersebut.
Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk melakukan
pemodelan dan juga dengan melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi
dan dokumentasi, maka penelitian ini memperoleh temuan tentang bagaimana
kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola
pariwisata-bencana.
Setelah dilakukan analisis yang didasarkan pada penelitian di lapangan dapat
diperoleh temuan tentang kebijakan pariwisata-bencana di Kabupaten Sleman, profil
kunjungan wisatawan dan obyek wisata yang termasuk dalam pariwisata-bencana.
Dengan menggunakan kerangka analisis collaborative governance dapat diperoleh
gambaran tentang model pengelolaan pariwisata-bencana yang didasarkan pada shared
vision dan partisipasi. Dari segi shared vision maka peran pemerintah daerah masih
begitu menonjol dengan mengendepankan komando kepada swasta dan masyarakat,
sedangkan untuk partisipasi sudah dilakukan dengan melalui koordinasi.
Rekomendasi awal yang bisa disampaikan untuk memperoleh hasil penelitian
yang maksimal maka perlu adanya analisis yang lebih mendalam lagi mengenai
kelanjutan dari shared vision dan partisipasi. Kelanjutan dari tahapan dalam
collaborative governance adalah kolaborasi dalam jejaring (network) dan kemitraan
(partnership).
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia sebagai

pembangkit ekonomi, namun keberadaannya sangat rentan terhadap bencana baik yang
disebabkan oleh alam maupun manusia. Pariwisata adalah industri yang selalu
‘dihantui’ oleh krisis dan bencana, bahkan bisa dikatakan sangat sensitif dan rentan
karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang
ada di sekelilingnya (Henderson, 1999:1). Karena keputusan perjalanan wisata dimulai
dari niat manusia untuk memperoleh kenyamanan hidup dan menikmati keindahan
lingkungan maka pariwisata sangat rentan terhadap persepsi risiko masyarakat pada
bencana dan fluktuasi lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Setiap orang
akan melakukan perjalanan wisata apabila destinasi yang dikunjungi terbebas dari
krisis, bencana, gangguan cuaca ekstrim dan kerusuhan massa. Selain itu bencana juga
merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, demikian juga
kemunculannya dalam bentuk dan intensitas yang berbeda, oleh karena itu kebangkitan
pariwisata ditandai dengan kompleksitas dan beberapa kriteria yang tidak selaras
dengan bencana (Wickramasinghe, 2008:2).
Penelitian dari Zaenuri (2007) tentang strategi pengembangan pariwisata di
Kota Tarnate yang telah diimplementasikan menjadi program dan kegiatan oleh
Pemerintah Kota Ternate, membuktikan bahwa program dan kegiatan tersebut banyak
menemui kendala atau boleh dikatakan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh
adanya bencana alam berupa erupsi Gunung Gamalama yang disertai gempa bumi
vulkanik, demikian juga di Wamena Kabupaten Jayawijaya (Zaenuri, 2010) banyak
program dan kegiatan pariwisata menghadapi hambatan yang disebabkan oleh bencana
sosial berupa kerusuhan massa yang cenderung mengarah pada konflik SARA. Untuk
di Jawa fenomena yang sama juga terjadi antara lain di Kabupaten Sleman, ketika
Gunung Merapi melakukan erupsi pada tahun 2010 banyak program dan kegiatan
pariwisata yang menemui kendala (LAKIP, 2012; Wawancara dengan Kadis Budpar
Sleman) dan tentu saja di DIY disertai dengan penuruan angka kunjungan wisata yang
sangat drastis hingga mencapai 80 % (BPS DIY, 2012). Hal ini juga bisa diberi
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makna adanya keterbatasan pemerintah dalam mengelola pariwisata dan sekaligus
tidak bisa berbuat banyak ketika menghadapi datangnya bencana.
Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan,
perbedaan, orisinalitas, keaneka ragaman, dan kelokalan (Inskeep, 1994:12) sehingga
menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. Pariwisata-bencana juga
merupakan sesuatu yang menarik sebagaimana yang dijelaskan oleh Inskeep, malah
secara ekstrem Miller (2008) mengatakan “tidak ada yang tidak mungkin dalam
pariwisata, karena bisa saja tempat terjadinya bencana kemudian diekspos menjadi
daya tarik wisata yang eksotis”. Lebih lanjut Miller (2008) menyebut wisata bencana
menyajikan kemiskinan dan kesempatan untuk merasakan kesusahan yang diderita
oleh orang lain. Wisatawan puas mengunjungi tempat-tempat dengan impak emosi
yang tinggi karena berhubungan

dengan kematian, bencana dan kekejaman.

Komoditisasi tempat dan peristiwa tersebut tidak dikaitkan dengan sesuatu yang
bersifat mistik atau ekologis tetapi lebih merupakan cara untuk mendekatkan
wisatawan

pada

realita

dan

mendapatkan

pengalaman

yang

nyata.

(http://www.ampta.ac.id/ bencana-alam-dan-pariwisata#.Us9uz9KSxAw).
Mengingat sifat kompleksitas dari permasalahan pariwisata-bencana dan
keterbatasan pemerintah untuk mengelola bencana menjadi pariwisata maka
pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja tetapi harus
melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Pitana, 2005; Bramwell, 2007; Zhang,
2011). Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
merupakan

aplikasi

dari

paradigma

new

public

governance

yang

sedang

berkembangkan dalam Ilmu Administrasi Publik. Model governance ini dianggap bisa
dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan akselerasi (Anshel & Gash, 2007) serta
lebih mudah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat (Newman, 2004) dan
kemitraan diantara ketiga pilar governance (Zadek & Radovich, 2006).

1.2.

Permasalahan Penelitian
Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi pengembangan

ekonomi negara terutama sebagai sumber devisa negara. Negara Indonesia merupakan
negara yang kaya akan destinasi wisata dan sudah terbukti bahwa pariwisata mampu
memberikan sumbangan devisa yang tidak sedikit. Untuk kontribusinya terhadap
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devisa negara, sektor ekonomi pariwisata sekarang ini berada di peringkat ke-5, setelah
industri minyak, gas bumi, minyak kelapa sawit, batubara, serta olahan karet.
(http://lsmpian.blogspot.com/2013/03/pendahuluan-indonesia-adalah-negara_26.html).
Pembangunan kepariwisataan memiliki peran yang penting dalam aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata memberi
kontribusi devisa dari kunjungan wisatawan manca negara (wisman) dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek
sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan
budaya bangsa, dan peningkatan jatidiri bangsa. Dalam aspek lingkungan, dapat
mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan
alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (RPJM
RI 2009-2014).
Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam
Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia terdapat 4 (empat) isu strategis yang sudah
ditetapkan, yaitu: Pertama; Destinasi Pariwisata meliputi Pembangunan Daya Tarik
Wisata, Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan prasarana umum,
fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, Pemberdayaan masyarakat melalui
kepariwisataan, dan Pengembangan investasi di Bidang Pariwisata; Kedua, Pemasaran
Pariwisata meliputi Pengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata,
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Promosi
Pariwisata; Ketiga, Industri Pariwisata meliputi Penguatan Struktur Industri Pariwisata,
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Usaha
Pariwisata, Penciptaan Kredibilitas Bisnis, Pengembangan Tanggung Jawab terhadap
Lingkungan; dan Keempat, Kelembagaan Kepariwisataan meliputi Penguatan
Organisasi Kepariwisataan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata,
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
Wilayah Indonesia yang terletak di pertemuan beberapa patahan benua,
menyebabkan Indonesia memang rentan dengan bencana gempa bumi, gunung meletus
dan Tsunami, dan tentu saja apabila terjadi bencana alam akibatnya sangat
berpengaruh terhadap jumlah kedatangan wisatawan. Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Rusman Heriawan mengatakan bahwa harus diakui berbagai musibah yang
terjadi di tanah air seperti terjadinya tsunami di Mentawai dan meletusnya Gunung
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Merapi berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia
(Kompas.com, 9 November 2010).
Khusus jumlah kunjungan wisata ke DIY selama periode 2005-2011 cukup
berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro maupun faktor
eksternal seperti bencana alam dan lainnya. Tercatat sebanyak dua kali jumlah
kunjungan wisata mengalami penurunan pada tahun 2006 sebagai dampak dari gempa
bumi dan tahun 2010 sebagai dampak dari erupsi Merapi. Secara umum, selama tahun
2011 jumlah kunjungan wisatawan ke DIY mencapai 3,2 juta, terdiri dari 3,058 juta
wisatawan domestik dan 148,76 ribu wisatawan asing (BPS DIY, 2012). Saat Gunung
Merapi mengalami erupsi, angka kunjungan pariwisata di DIY turun drastis hingga
mencapai 80 % (BPS DIY, 2012).
Demikian juga hal itu terjadi di Kabupaten Sleman, salah satu kabupaten yang
terletak di utara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah dengan
berbagai obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang sangat menarik. Di akhir tahun
2010 di Gunung Merapi yang sebagian besar menempati wilayah Kabupaten Sleman
menunjukkan aktivitasnya berupa erupsi. Dampak dari erupsi ini sangat memukul baik
pemerintah maupun masyarakat Sleman terutama yang terkena langsung oleh dampak
dari bencana tersebut. Meskipun sekarang erupsi itu sudah selesai namun masih
menyisakan masalah, baik itu masalah sosial maupun persoalan ekonomi masyarakat
di sekitar gunung Merapi.
Munculnya ODTW baru di Kabupaten Sleman berupa Lava Tour Merapi
memang merupakan suatu fenomena yang menggembirakan, tetapi kalau dilihat dari
sisi pemerintah daerah maupun masyarakat menimbulkan persoalan baru. Dari segi
regulasi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kekosongan
aturan baik berupa relokasi masyarakat maupun tata guna lahan, di lain pihak
masyarakat dihadapkan pada banyaknya pengusaha yang mulai membeli tanah-tanah
di sekitar wilayah bencana untuk dijadikan fasilitas pariwisata. Lahan yang menjadi
obyek wisata baru tersebut sebagian besar atau mencapai 80% bekas tanah milik
masyarakat yang ditinggalkan (Daftar Isian Potensi Desa Umbulharjo, 2013), tetapi
pemanfaatannya untuk keperluan wisata, hal ini hingga sekarang masih menjadi
persoalan.

5

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Wisata Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan melalui observasi penulis sendiri,
dapat diketahui bahwa sejak terjadinya erupsi hingga dijadikannya lokasi erupsi
tersebut sebagai obyek wisata, peran pemerintah daerah belum maksimal dan
menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata sebagai akibat
dari bencana. Pemda Sleman sebenarnya masih disibukkan dengan mitigasi bencana
dan relokasi warga yang kena dampak erupsi Merapi, penggarapan Obyek wisata
masih sebatas pada penyusunan rambu-rambu yang menunjukkan tempat mana yang
aman dan bisa dikunjungi.
Setelah situasi kondusif, pemerintah daerahpun juga belum bisa berbuat
maksimal. Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk mengelola pariwisatabencana yang baru muncul ini juga belum tersedia. Hal ini juga menimbulkan kesan
bahwa antara jajaran pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak ada koordinasi.
Kondisi yang paling mencolok adalah adanya komplain dari pengunjung yang harus
menyediakan sejumlah uang untuk memberi sumbangan pada setiap dusun yang
dilewatinya (Kompas.com, 17/5/2013) dan pemerintah daerah tidak mampu berbuat
apa-apa.
Setelah erupsi Merapi dengan memunculkan obyek wisata baru dan menarik
untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, masyarakat sudah turut berpartisipasi dengan
membuat kelompok masyarakat yang memberi layanan lava tour dengan mengendarai
mobil jeep dan kendaraan trail. Dari hasil pantauan peneliti dan juga diaku oleh
kepolisian bahwa untuk keamanannya tidak bisa dijamin, malah sudah terjadi beberapa
kecelakaan meskipun tidak memakan korban jiwa (Sumber: http://m.aktual.co/
nusantara/161221sleman-akan-adakan-tour-city-of-volcano). Disamping itu sebagian
masyarakat membuat museum “Sisa Hartaku” yang berisi barang-barang yang sudah
tidak berfungsi sebagai akibat dari terjangan awan panas Merapi. Operasional dari
meseum ini dikelola oleh masyarakat dan dikelola secara tidak profesional serta
didukung oleh SDM yang belum memadai sehingga kurang menarik untuk dikunjungi
(Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2012).
Demikian juga pihak industri pariwisata yang mencoba menangkap peluang
berupa adanya obyek wisata baru yang cukup menarik. Para investor sudah mulai
membuat beberapa penginapan di sekitar area erupsi Merapi dan biro perjalanan wisata
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sudah mulai menjadikan lereng merapi sebagai paket perjalanan dengan membuat
paket lava tour atau lava tracking.
Pihak industri pariwisata sebenarnya sudah mulai akan melakukan investasi,
tetapi masih memunculkan keraguan akan keberlanjutan dari wisata volcano ini.
Beberapa hal yang mengganggu para investor karena tidak adanya jaminan bahwa
lokasi tersebut seterusnya akan dijadikan sebagai obyek wisata, belum ada kejelasan
areal mana yang bisa dikelola secara komersial dan belum adanya road map yang jelas
dari pemerintah untuk pengembangan obyek wisata volcano ini di masa mendatang.
Hingga saat ini pemerintah daerah belum mengeluarkan surat yang baru mengenai
pengelolaan wisata volcano ini yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
dua tahun yang lalu, malah pemerintah desa sudah bersiap-siap akan mengambil alih
pengelolaannya (Harian Jogja, Senin, 9 Januari 2012).
Peran dari ketiga pilar pelaku pariwisata tersebut belum optimal, semuanya
masih sekedar menyesuaikan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, terutama
pemerintah daerah dan masyarakat belum berorientasi pada pengembangan pariwisata
secara berkelanjutan. Sementara pihak swasta juga masih terkesan menunggu untuk
memasarkan sebagai obyek wisata baru dan sebagai destinasi yang bisa dijadikan
sebagai alternatif kunjungan wisata. Permasalahan yang terjadi diantara ketiga pelaku
pariwisata tersebut adalah belum adanya sinergisitas yang mengarah pada
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan akseleratif. Kondisi obyektif yang
seperti ini dalam khasanah kajian Administrasi Publik perlunya dikembangkan
pendekatan baru yang bersifat kolaboratif diantara ketiga pilar governance tersebut.
Dengan model kolaboratif governance akan diperoleh kejelasan tentang peran
dan pola hubungan yang bersifat setara dan otonom, saling berbagi manfaat dan resiko,
adanya penggabungan sumberdaya, intensitas tinggi, dan berlaku dalam jangka waktu
yang panjang (Dwiyanto, 2012:256), disamping itu dalam kolaboratif governance juga
akan terjadi share vision dan mewujudkannya secara bersama-sama (Fosler, 2002),
partisipasi yang tinggi (Newman, 2004; Kim, 2005), jaringan (network) yang luas
(Beaumont, 2010, Daryaei, 2012), dan kemitraan (partnership) yang erat (Bovaird,
2004, Munro, 2008) bersifat sinergis.
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1.3.

Perumusan Masalah
Kalau mengacu pada paradigma terakhir dari administrasi publik yaitu New

Public Governance (NPG) khususnya model kolaboratif governance maka patut
dipertanyakan beberapa hal, yaitu :
1. Bagaimana shared vision dan perumusan visi bersama dilakukan untuk
mengelola pariwisata-bencana ?
2. Bagaimana partisipasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam
mendukung pengelolaan pariwisata-bencana ?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam
membangun jejaring ?
4. Bagaimana pola kemitraan diantara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
yang bisa dikembangkan untuk mengelola pariwisata-bencana ?
5. Apakah model kolaboratif governance mampu meningkatkan kapasitas
pengelolaan pariwisata-bencana di Kabupaten Sleman ?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Konsep
2.1.1. Governance Dan Pariwisata
Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada mulanya banyak dilakukan
oleh pemerintah tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
pariwisata yang semakin meningkat dan ketika kapasitas pemerintah semakin terbatas,
apalagi dihadapkan dengan adanya bencana, maka keterlibatan swasta dan masyarakat
dalam memberikan pelayanan pariwisata adalah sebuah keniscayaan. Dominasi
pemerintah dalam memberikan pelayanan pariwisata mulai diragukan keberadaannya,
apalagi ketika aspirasi pelayanan menjadi semakin tinggi, maka menurut Dwiyanto
(2012:90) keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi
menjadi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi sebuah keharusan. Salah satu cara
untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah dengan melibatkan semaksimal mungkin
peran swasta dan masyarakat. Konsep governance yang melibatkan tiga pilar tersebut
sudah sekian lama mengilhami para penyelenggara pemerintahan dan diantara ketiga
pilar tersebut membuat suatu jaringan yang terkait (Arnaboldi, 2011) dan menjalin
kerjasama yang bersifat lintas agency (Lips, 2011).
Penerapan konsep governance dalam pariwisata sudah dilakukan oleh
Bramwell (2006), Zhang (2011) dan Pitana (2005:96-97;), ketiga peneliti tersebut
membahas aktor yang terlibat dan bekerjasama dalam sistem kepariwisataan. Dalam
sistem kepariwisataan terdapat banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan
sistem. Aktor tersebut adalah para pelaku pariwisata yang ada di berbagai kalangan.
Secara umum para pelaku tersebut dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu
pemerintah, swasta dan masyarakat. Yang termasuk pemerintah adalah pemerintah
pada berbagai wilayah administratif, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah lokal
yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau regulator dan fasilitator; kelompok
swasta meliputi asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha/industri pariwisata
sebagai pelaku langsung pelayanan wisata; dan masyarakat termasuk didalamnya
tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media yang berfungsi sebagai
pendukung pariwisata.

8

9

Konsep tentang aktor-aktor yang terlibat dalam sistem kepariwisataan
sebenarnya mengacu pada tiga pilar governance. Hal ini dapat dilihat pada gambar
berikut :
Gambar 2.1. Sektor Pariwisata dalam Tiga Pilar Governance
PEMERINTAH
Policy, regulasi, perizinan,
Kerjasama antar daerah

Lingk kondusif, koordinasi
lintas dept dan daerah
transportasi

SWASTA

Marketing Komoditi,
Produksi, labour
power, Faktor
produksi, capital,
dukungan
Infrastruktur menuju
pertumbuhan
ekonomi lokal

Integrated comdev Prog,
pelatihan/magang, and local
people participant opposition

Kebijakan memihak
community, kemitraan
transportasi, akuntabilitas
Kesempatan kerja dan
berusaha, kesetaraan
dan keadilan

KOMUNITAS

Pekerjaan pengembangan
usaha pendapatan,
keterampilan kualitas hidup

Sumber : Syahrir, 2004: 6.

2.1.2.

Konsep Kolaboratif Governance

Konsep governance ini berlaku untuk semua jenjang pemerintahan, baik di
tingkat pusat maupun daerah (Wasistiono, 2005:62), pada tingkatan pemerintahan
lokal maka konsep ini disebut sebagai local governance. Interaksi diantara ketiga
domain tersebut harus bersifat sinergis dan mengarah pada tujuan yang sama. Konsep
governance yang paling mengedepankan prinsip kerjasama dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan dikembangkan oleh beberapa pakar dengan istilah
kolaboratif (collaborative governance) (Sink, 1998; Peter, 1998; Fosler, 2002; Ansell
dan Gash, 2007;) dan kemitraan (partnership governance) (Bovaird, 2004; Munro,
2008; Dwiyanto, 2012).
Sink (1998) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai “sebuah proses
dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah
tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka
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mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri”. Peter
(1998) mengatakan bahwa dalam kerjasama yang kolaboratif hubungan prisipal-agen
tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan
prinsipal. Fosler (2002) menjelaskan lebih rinci bahwa kerjasama yang bersifat
kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya
secara sadar untuk melakukan elignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya
dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda
membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama.
Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama
diantara ketiga pilar governance maka semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi
pada sektor non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang
luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam
manajemen urusan-urusan publik. Partisipasi dapat menumbuhkan democratic
governance yang melibatkan masyarakat luas dari segala lapisan untuk menentukan
agenda-agenda publik (Newman, 2004) dan dapat sebagai wujud dari transparansi
dalam menumbuhkan good governance (Kim, 2005).
Pada perkembangan lebih lanjut menarik bagi sarjana lain (Ansell & Gash,
2007) untuk memahami secara komprehensif tentang kolaboratif governance ini.
Dengan tujuan mengelaborasi model kontengensi kolaboratif governance dia
melakukan studi meta-analisis terhadap 137 kasus governance yang ada tentang tata
kelola kolaboratif. Dari hasil studi literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa
kolaboratif governance merupakan suatu tata kelola yang mengatur satu atau lebih
lembaga-lembaga publik yang secara langsung terlibat baik negara maupun nonnegara, termasuk pemangku kepentingan, dalam proses pengambilan keputusan
kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah. Tujuan dari
kolaborasi tersebut untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik dan
mengelola program publik atau aset dengan berbasis jaringan agar dapat mengatasi
permasalahan yang komplek secara lebih cepat didasarkan pada jaringan yang kuat.
Sementara pakar lain menyebut kolaboratif dengan istilah kemitraan, Bovaird
(2004) mendefinisikan kemitraan sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen
timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu
organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik. Demikian juga
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Munro (2008) melihat partnership sebagai bentuk kerjasama antara pemimpin
masyarakat dengan manajer publik untuk efektivitas demokrasi.

Dari kedua

pendekatan tersebut (collaborative dan partnership) pada prakteknya sangat sulit
untuk dibedakan sehingga secara umum Cooper (2006) menyebutnya sebagai
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada warga negara (citizens centered).
Dari paparan tentang konsep kolaboratif governance tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa kolaboratif governance secara konseptual menyangkut share vision
dan mewujudkannya secara bersama-sama, partisipasi dari seluruh stakeholder,
terjadinya jaringan yang luas diantara para pelaku pariwisata, dan menghasilkan
kemitraan yang berlangsung secara terus menerus dalam waktu jangka panjang.

2.1.3. Konsep Pariwisata-Bencana
Pariwisata dan bencana merupakan dua konsep dasar yang perlu dijelaskan
terlebih dahulu sebelum membahas tentang konsep pariwisata-bencana. Pemahaman
awal tentang pariwisata bisa dimulai dari pemantapan akan terminologi dari kata
wisata, pariwisata dan kepariwisataan (Koeswara, 2008). Wisata adalah perjalanan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang dilakukan secara sukarela
dengan tujuan berlibur, atau tujuan lain selain mencari nafkah, bersifat sementara,
mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadinya (keluarga, belanja, kesehatan,
atau tempat hiburan dan tempat untuk bersantai lainnya). Rumusan baku seperti yang
tercantum dalam Undang-undang No. 9 tahun 2010 tentang Kepariwisataan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh sesorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari
keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan
Pariwisata mempunyai makna berbagai macam kegiatan dan atau perjalanan wisata
yang dilakukan oleh wisatawan selama bepergian dan tinggal di lingkungan di luar
lingkungan kesehariannya untuk sementara, memenuhi berbagai keperluan liburan,
bisnis, kesehatan, religi dan lain-lain; serta berbagai fasilitas dan pelayanan yang
diciptakan oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
berwisata. Pariwisata juga menujuk pada berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
pemerintah dan pemerintah daerah. Kata berikutnya adalah Kepariwisataan,
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merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha dan masyarakat
dalam membangun pariwisata dengan didasarkan pada nilai-nilai agama, pelestarian
sumber daya alam, budaya; serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial
dan budaya dan pertahanan keamanan. Kepariwisataan bersifat lebih komplek lagi
karena menyangkut berbagai sektor lain, sehingga ada yang mengatakan sebagai suatu
sistem. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat,
sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
Meskipun dalam bahasa asing penggunaan kata wisata, pariwisata dan
kepariwisataan cukup dipakai dengan satu kata “tourism” namun di dalam bahasa
Indonesia mempunyai makna yang berbeda-beda dan penggunaan yang tidak sama.
Namun dari semua itu sebenarnya wisata mempunyai hakekat : Keunikan, Kekhasan,
Perbedaan, Orisinalitas, Keaneka Ragaman, dan Kelokalan sehingga menarik orang
untuk melakukan kegiatan wisata (Inskeep, 1994).
Secara umum pengertian pariwisata menurut Spillane sebagaimana dikutip oleh
Suwena (2010:15) adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan
kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan,
menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas dan berziarah; sedangkan
menurut Suwantoro (1977) pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari
seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan
dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Selanjutnya Meyers
(2009) mengemukakan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan
untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan
bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang,
memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta
tujuan-tujuan lainnya. Dari ketiga batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
pariwisata merupakan perjalan dari seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan
mencari sesuatu yang belum diketahuinya dengan motivasi untuk memuaskan diri
dalam waktu sementara.
Sebagai konsekuensi dari kegiatan pariwisata ini maka motivasi adanya
kegiatan pariwisata menyangkut atraksi yang akan diketahui dan sarana serta prasarana
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pendukung untuk memuaskan dalam menikmati atraksi tersebut. Menurut kalangan
pariwisata hal itu disebut dengan istilah 3A yaitu atraksi, amenitas dan aksesibilitas.
Atraksi dapat berupa sumberdaya alami seperti gunung, danau, pantai, air terjun, bukit
dan sebagainya; atraksi wisata budaya seperti arsitektur, rumah tradisional, situs
arkeologi, benda-benda seni dan kerajinan, ritual atau upacara budaya, festival budaya,
tarian tradisional, kegiatan atau kehidupan masyarakat yang unik, makanan dan
sebagainya; dan atraksi buatan, antara lain acara olah raga, berbelanja, pameran,
konferensi, konser musik dan sebagainya. Amenitas merupakan fasilitas yang
mencakup segala macam prasarana dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama
berada di obyek tujuan wisata, sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana
akomodasi, usaha makanan dan minuman, transportasi dan infrastruktur. Aksesibilitas
merupakan jalan masuk atau pintu masuk utama ke daerah tujuan wisata yang meliputi
bandar udara, pelabuhan, terminal, dan segala macam jasa transportasi lainnya,
disamping itu akses ini juga diidentikkan dengan transferabilitas yaitu kemudahan
untuk bergerak dari daerah satu ke daerah yang lain. Disamping ketiga tersebut ada
fasilitas tambahan untuk memudahkan dalam melakkan perjalanan wisata yaitu adanya
biro perjalanan wisata (Suwena, 2010:88-98).
Konsep yang kedua yang perlu dijelaskan adalah mengenai bencana, Carter
(1991) mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa alam atau buatan manusia yang
datangnya secara tiba-tiba atau mendadak dan dampaknya sangat hebat sehingga
masyarakat yang terkena dampak harus merespon dengan mengambil langkah-langkah
luar biasa. Dalam menyikapi krisis dan bencana ini, Booth (1993) memberikan
penekanan tentang perlunya langkah-langkah yang luar biasa untuk merespon
perubahan yang terjadi dengan mengacu pada kebutuhan non-rutin, disamping itu perlu
diatasi tekanan yang datang tiba-tiba dengan kemampuan adaptif. Dengan demikian,
krisis dan bencana digambarkan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh individu,
kelompok atau organisasi yang mereka tidak mampu mengatasi dengan menggunakan
prosedur rutin normal dan terjadi tekanan besar yang disebabkan oleh perubahan
mendadak (Booth, 1993: 86). Rumusan yang resmi menurut Undang-udang No. 24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun
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faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu kondisi dimana manusia atau
organisasi tidak mampu lagi untuk bertindak sesuai dengan rencana dan datangnya
secara tiba-tiba yang mengakibatkan kondisi yang luar biasa berupa kerusakan
lingkungan dan korban jiwa.
Dari kedua konsep tersebut dapat dipadukan untuk memahami konsep tentang
pariwisata-bencana. Belum banyak sarjana yang memberikan definisi secara jelas dan
tegas tentang pariwisata-bencana. Dari penelusuran terhadap beberapa tulisan dapat
diketahui bahwa pariwisata bencana merupakan penurunan kegiatan pariwisata di
obyek wisata setelah terjadinya bencana (Vickramasinghe, 2008), sedangkan Aguirre
(2006) memberi pengertian sebagai perjalanan wisata ke lokasi yang terkena dampak
bencana. Dari pengertian tersebut dan dicoba untuk disentesakan dengan pemahaman
pariwisata dan bencana secara tersendiri maka dapat diberi batasan bahwa pariwisatabencana adalah perjalan dari seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mencari
sesuatu yang belum diketahuinya dengan motivasi untuk memuaskan diri dalam waktu
sementara di lokasi wisata yang terkena dampak bencana atau lokasi obyek wisata baru
yang diakibatkan karena terjadinya bencana.

2.1.4. Pengelolaan Pariwisata Bencana
Banyak teori manajemen dan administrasi publik pada mulanya diasumsikan
pada kondisi yang relatif stabil baik dalam lingkungan internal dan eksternal
organisasi, oleh karena itu tidak menyediakan dasar yang kuat untuk mengatasi
perubahan dan krisis (Booth, 1993). Jika implikasi dari perubahan dianggap sebagai
suatu tantangan yang harus dihadapi secara bertahap dan relatif dapat diprediksi serta
bukan merupakan perubahan mendadak, maka dapat dijadikan sebagai ujian bagi
kemampuan organisasi untuk mengatasinya. Tetapi tidak selamanya perubahan itu
datangnya bisa diprediksi, situasi seperti ini dapat digambarkan sebagai bentuk krisis
atau bencana bukan tantangan. Salah satu perspektif tentang sifat krisis disampaikan
oleh Selbst sebagaimana dikutip oleh Booth (1993), yang menganggap bahwa krisis
atau bencana sebagai suatu kegagalan untuk bertindak dan mengganggu fungsi
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organisasi untuk mencapai tujuannya, kelangsungan hidupnya (survival), atau yang
memiliki efek merugikan.
Dalam kontek tantangan organisasi yang bersifat eksternal maka yang muncul
adalah bencana-pariwisata, karena perubahan yang mendadak pada lingkungan
eksternal organisasi berupa krisis atau bencana akan mengganggu dalam pengelolaan
maupun pelayanan pariwisata. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penurunan
devisa negara karena kurang adannya kegiatan pariwisata. Tetapi kalau dilihat dari segi
internal organisasi maka perubahan yang mendadak itu harus disikapi dan dikelola
dengan pendekatan yang realistik dan mempertimbangkan aspek resiko. Pendekatan
yang seperti ini maka lebih mengarah pada konsep pengelolaan pariwisata-bencana,
yaitu

pengelolaan

pariwisata

yang

telah

mempertimbangkan

aspek

resiko

kemungkinan terjadinya bencana.
Secara komprehensif Bill Foulkner (2007) menjelaskan dengan model yang
membedakan secara diametral antara situasi normal dengan gaya regulators dan situasi
chaos atau bencana dengan gaya entrepreneur/chaos makers, model tersebut dapat
dipakai sebagai penjelasan untuk membedakan pariwisata dan pariwisata-bencana.
Model tersebut sebagai berikut :
Gambar 2.2. Contrasting Modus-Operandi of Enterpreneury/Chaos
Makers and Regulators.
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Dari model ini dapat diketahui bahwa kedua gaya tersebut bersifat kontras
antara entrepreneur/chaos makers dengan regulators. Regulators dipersepsikan
sebagai perencana yang bekerja dalam kondisi normal dan stabil sedangkan chaos
makers menunjuk pada entrepreneur yang mampu mengelola perubahan secara
mendadak dan tiba-tiba seperti halnya dengan datangnya bencana. Di sini, entrepreneur
mempunyai kecenderungan untuk mengambil risiko yang dikontraskan dengan
kecenderungan dari perencana untuk menghindari risiko dan membangun kepastian
serta prediktabilitas dalam domain tanggung jawab mereka. Demikian pula,
karakteristik intuitif, eksperimental dan inovatif enterpreneur secara diametral
bertentangan dengan pendekatan yang lebih dihitung oleh perencana, yang semakin
memberikan solusi konvensional yang telah diuji secara menyeluruh di tempat lain.
Lagi menurut Faulkner (2007:21), perencana selalu mempunyai kecenderungan
memberikan parameter yang kaku guna pengembangan yang menghasilkan tingkat
kontinuitas dan konsisten dengan beberapa konsensus dalam masyarakat mengenai
hasil pilihan tersebut. Di sisi lain, entrepreneur selalu mencari fleksibilitas yang
diperlukan bagi mereka untuk merespon ancaman dan peluang baru dalam lingkungan
mereka, mereka mengejar inovasi dan individualistis tujuan mereka sendiri yang berarti
bahwa mereka menghasilkan diskontinuitas dalam arah pembangunan. Efek dari
perencana/regulators adalah untuk membangun sebuah keseimbangan dan perubahan
linier, sedangkan entrpreneur/chaos makers berhubungan dengan ketidakseimbangan,
non-linearitas dan spontanitas yang sesuai dengan model kompleksitas.
Dari kedua model gaya tersebut, gaya entreprenueur lebih cocok dipakai
sebagai dasar pengembangan model pengelolaan pariwisata-bencana. Pariwisata secara
konvensional dalam kondisi stabil dikelola melalui gaya regulators, sedangkan
pariwisata-bencana untuk kondisi chaos dikelola dengan gaya entrprenueur.
Dari model yang dikembangkan oleh Faulkner tersebut dapat dijadikan sebagai
pijakan atau prinsip dalam mengurus pariwisata-bencana. Disamping memahami
model, penting juga untuk memahami pendekatan dalam pengelolaan pariwisatabencana sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Heath (1998) yang dipakai untuk
mengelola krisis. Heath (1998) sebagaimana dikutip oleh Miller (2005:11)
mengidentifikasi dua pendekatan utama dalam pengelolaan krisis, yaitu pendekatan
manajemen krisis tradisional

dan

pendekatan

manajemen

risiko.

Pendekatan
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manajemen krisis tradisional tidak melibatkan perencanaan awal (sebelum krisis)
atau manajemen dimulai ketika krisis atau bencana telah terjadi (lihat gambar 2.3).
Gambar 2.3. A Traditional Approach to a Crisis

Pendekatan dari manajemen risiko adalah untuk merespon krisis dan
mengelola dampak secara efektif dan efisien. Pendekatan manajemen risiko berbeda
dengan pendekatan manajemen krisis tradisional karena manajemen resiko berkaitan
dengan menilai dan mengelola risiko sebelum krisis dimulai (sebelum krisis). Hal ini
kemudian dalam posisi untuk menerapkan respon yang tepat dan rencana
pemulihan krisis muncul (lihat gambar 2.4). Sekali lagi, mirip dengan pendekatan
pertama, pembelajaran dan umpan balik adalah persyaratan penting bagi
pengembangan perencanaan manajemen krisis di mendatang.
Gambar 2.4. A Risk Management Approach to a Crisis
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Pendekatan manajemen resiko ini lebih cocok diaplikasikan pada pengelolaan
pariwisata-bencana, karena pariwisata di lokasi yang terkena bencana sangat rentan
dan kemungkinan besar akan terkena dampak dari bencana yang selalu datang terus
menerus. Konsep dasar pengelolaan pariwisata-bencana akan mengacu pada model
yang dikembangkan oleh Faulkner dengan gaya entreprenuer-nya dan melalui
pendekatan manajemen resiko yang dikembangkan oleh Miller.
Bencana dan krisis disamping dihadapi oleh organisasi, tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana respon masyarakat dalam menyikapi datangnya bencana tersebut.
Berbagai tindakan dari individu atau masyarakat yang terpengaruh oleh datangnya
bencana yang mendadak sebagian besar bersifat menerima dan menyesuaikan dengan
lingkungan yang ada (Hardjito, 2011). Penyesuaian yang dilakukan masyarakat lebih
banyak ditunjukkan dengan berbagai perilaku gotong royong saling membantu dan
membenahi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Solidaritas mekanis tumbuh
diantara kelompok-kelompok masyarakat (Suyatno, 2010). Bencana yang datang
direspon oleh organisasi maupun masyarakat secara umum bersifat adaptif.
Setelah bencana berakhir mulai ada kegiatan pariwisata, pariwisata tidak cukup
hanya direspon dengan adaptif saja tetapi harus lebih kolaboratif. Pengelolaan
pariwisata pada situasi normal tentu saja akan berbeda dengan situasi pasca bencana.
Pada situasi normal, kenyamanan dalam melakukan aktivitas kepariwisataan
merupakan kunci sukses bagi terciptanya industri pariwisata berkelanjutan (Poirier,
1997) dan dibutuhkan peran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung
(Wilson et al, 2001). Peran pemerintah yang dibutuhkan adalah menggerakkan
sumberdaya yang tersedia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Bramwell,
2006).
Pengelolaan pariwisata pasca bencana harus lebih kompetitif dibandingkan
dengan kondisi normal. Melalui penelitian disertasinya, Poon (1989) mengemukakan
mengenai aspek kompetisi di bidang kepariwisataan yang mencakup 4 aspek yaitu
meletakkan kekuatan penarik pada aspek lingkungan, menjadikan sektor pariwisata
sebagai leading sector, memperkuat saluran distribusi dan pemasaran, dan membangun
sektor privat yang dinamik dan kuat sebagai pihak penyedia industri pariwisata. Dari
keempat aspek ini tentu saja tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, perlu
adanya dukungan dari industri dan masyarakat. Agar ketiga komponen tersebut dapat
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secara cepat mengelola pariwisata pasca bencana perlu adanya kolaborasi yang bersifat
sinergis. Ozturk dan Eraydin (2010) melakukan penelitian di Turki menyimpulkan
bahwa kemajuan pariwisata ditopang dengan adanya kolaborasi yang kuat diantara
ketiga pilar governance.
Muncul dan tumbuhnya kegiatan pariwisata tidak lain karena di wilayah
tersebut terdapat obyek yang spesifik dan unik, tidak ada di tempat lain dan menarik
untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan,
kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keaneka ragaman, dan kelokalan (Inskeep, 1994)
sehingga

menarik orang untuk melakukan perjalanan wisata. Dampak dari suatu

bencana biasanya menarik untuk dikunjungi karena mempunyai keunikan tersendiri
dan secara spesifik tidak diperoleh di tempat lain.

2.1.5. Kolaboratif Governance Sebagai Basis Pengelolaan Pariwisata-Bencana
Model

kolaboratif

governance adalah sebuah praktek manajemen yang

menghargai keragaman nilai, tadisi, dan budaya organisasi, bekerja dalam struktur
yang relatif longar dan berbasis pada jaringan, dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan
bersama, serta memiliki kapasitas mengelola konflik (Dwiyanto, 2012:292).
Manajemen

kolaboratif seperti ini sangat diperlukan untuk mengelola kemitraan

antara institusi pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam mengelola pariwisata.
Seperti yang dikemukakan oleh Bovaird & Loffler (2009) bahwa ketiga pilar
governance dapat bersinergi apabila ada saling interaksi diantara para stakeholders
dengan tujuan dan misi yang sama. Dengan adanya interaksi tersebut tentu saja akan
meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan urusan pariwisata. Agar
penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat lebih akseleratif lagi maka Vigoda (2002)
mengatakan bahwa responsifitas saja tidak cukup, perlu adanya perubahan orientasi
dari responsifitas ke kolaborasi, hal ini menurutnya sebagai the next generation of
public administration, sedangkan menurut Sorensen dan Torfing (2012) koloborasi ini
disebutnya inovasi di sektor publik.
Pendekatan kolaboratif governance dalam pengelolaan pariwisata terus
mendapat perhatian dalam berbagai literatur pariwisata, semua memiliki fragmentasi
dan diakui oleh industri pariwisata (Jamal dan Getz, 1995, Bramwell dan Sharman,
1999, Hall, 1999). Karena banyak pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
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kebijakan pengembangan pariwisata, maka para akademisi dan praktisi telah
menyinggung pentingnya koordinasi dalam regulasi sektor pariwisata, serta dalam
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (Adu-Ampong, 2012). Kolaboratif governance
di sektor pariwisata tidak hanya tentang koordinasi publik-swasta-masyarakat sipil
tetapi lebih dari itu juga melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga publik yang
memiliki kepentingan terhadap sektor pariwisata, baik itu koordinasi antara badan
publik yang menyediakan lingkungan maupun yang berkewajiban mengembangkan
kolaboratif governance dengan lembaga masyarakat sipil atau sebaliknya. Lovelock
(2001) misalnya menulis tentang bagaimana hubungan interorganisasional antara dua
organisasi federal di Kanada yaitu Kanada Park dan Komisi Pariwisata Kanada, telah
mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan kebijakan mengenai domain kebijakan
pengembangan pariwisata di taman nasional, sementara di sisi lain Jamal dan Getz
(1995) melaporkan manfaat forum komunikasi berbasis masyarakat sebagai upaya
kolaborasi antara pemangku kepentingan di kota pegunungan Canmore yang
berdekatan dengan Taman Nasional Banff, Kanada. Mereka mencatat bahwa proses
kolaborasi dapat meningkatkan hubungan interorganisational antar stakeholder dan
membantu mengembangkan kapasitas para pemangku kepentingan individu dan
masyarakat dalam menangani masalah perencanaan pariwisata.
Upaya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi di bidang tata kelola
pariwisata menurut Hall (1999) merupakan salah satu aksioma besar dalam kebijakan
dan perencanaan pariwisata. Sebagian besar penelitian tentang kolaboratif governance
di bidang pariwisata biasanya terkait dengan perencanaan dan kebijakan pariwisata
(Bramwell dan Sharman, 1999), kemitraan publik-private (Zapata dan Hall, 2012) dan
pembangunan pariwisata berkelanjutan (Jamal dan Getz, 1995).
Kolaboratif governance sebagai basis pengelolaan pariwisata-bencana tentu
saja dirumuskan dengan memadukan konsep governance dalam pariwisata dengan
fenomena bencana dalam situasi tidak normal. Pengelolaan pariwisata berbasis
kolaboratif governance harus memperhatikan aspek pendekatan manajemen resiko
(Miller, 2005:11) dan dibutuhkan modus-operandi yang bersifat individualistik,
fleksibel, inovatif, diskontinyuitas, eksperimental, intuitif dan berani mengambil resiko
(Faulkner, 2007). Model-model kolaborasi diantara ketiga pilar governance yang
berwujud output-input (Hui, 2010) dijadikan sebagai pola dasar untuk menjelaskan
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bagaimana bentuk variasi hubungan output-input tersebut pada perumusan visi
bersama, partisipasi, jejaring dan kemitraan. Dengan melakukan adaptasi dari model
Hui tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut :
Gambar 2.5. A Public-Private-Citizen Collaboration (PC2) Framework

Sumber: Hui, 2010, dimodifikasi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan model dari Hui adalah bahwa dalam
penelitian ini hubungan diantara stakeholder diwujudkan dalam bentuk derajad atau
karakteristik hubungan yang bersifat transformatif. Sebagaimana dikemukakan oleh
Shergold (2008:13-22). Proses transformasi tersebut mulai dari hubungan yang bersiat
komando hingga hubungan yang bercirikan kolaboratif. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Proses Transformasi Kolaborasi
Command

The process of centralized control - with clear lines
of hierarchical authority.

Coordination

The process of collective decision making – imposed
on participating institutions.

Cooperation

The process of sharing ideas and resources – for
mutual benefit

The process of shared creation – brokered between
autonomous institutions
Sumber: Shergold, 2008:20

Collaboration
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada mulanya kolaborasi antara
pemerintah dengan stakeholder yang lain bersifat komando, dimana pada tahapan ini
masih bersifat hirarki dan adanya kontrol dari pemerintah yang kuat, stakeholder tidak
dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya bersifat koordinasi,
dimana antara pemerintah dengan stakeholder lain sudah terjadi proses pengambilan
keputusan yang bersifat kolektif. Kemudian dari hubungan yang bersifat kolektif
tersebut meningkat menjadi hubungan yang bersifat kooperatif, dimana dalam
hubungan yang bersifat kooperatif ini sudah terjadi berbagi (sharing) ide dan
sumberdaya untuk memperoleh manfaat bersama. Dan akhirnya di tahap akhir dari
hubungan tersebut bersifat kolaboratif, di dalam tahapan akhir ini sudah terjadi
hubungan sampai pada tahap berbagi kreasi (shared creation) yang diwujudkan dalam
bentuk lembaga yang bersifat permanen dan otonom.

2.2. Roadmap Penelitian
Hingga saat ini penelitian tentang governance dalam pariwisata dan pariwisatabencana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Studi tentang governance dalam
pariwisata paling tidak sudah dilakukan oleh 4 (empat) peneliti yaitu Pitana (2005),
Bramwell (2006), Ozturk dan Eraydin (2010), dan Zhang (2011). Dari keempat
penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa hasil yang sudah dicapai berupa
identifikasi stakeholder dan peran dari masing-masing pelaku pariwisata yang meliputi
di sektor publik, swasta dan masyarakat. Keterbatasan dari seluruh penelitian tersebut
adalah belum adanya pola hubungan diantara masing-masing stakeholder yang bersifat
kolaboratif.
Sedangkan studi tentang pariwisata-bencana sudah dilakukan oleh Miller
(2005), Faulkner (2007) dan Hardjito (2011). Ketiga peneliti tersebut telah melakukan
penelitian pariwisata bencana dengan pendekatan manajemen resiko dan bagaimana
melakukan recovery image untuk pemulihan obyek wisata yang terkena dampak
bencana. Hasil capaian yang menonjol dari ketiga studi ini adalah adanya responsifitas
yang tinggi dari pelaku wisata untuk melakukan tindakan recovery agar pariwisata
dapat kembali normal setelah terkena bencana. Keterbatasan dari studi ini masih belum
adanya tindakan yang jelas agar terjadi sinergisitas antara pemerintah, swasta dan
masyarakat.
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Dengan mendasarkan pada ketujuh penelitian terdahulu tersebut beserta hasil
capaiannya dan adanya keterbatasan yang terdapat didalamnya, maka dalam penelitian
ini dapat dirumuskan peta jalan (road map) untuk mencapai tujuan penelitian yang
diharapkan beserta mengisi kekurangan atau keterbatasan dari penelitian terdahulu.
Peta jalan yang akan ditempuh dalam penelitian ini dimulai dari share vision yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman yang kemudian diteruskan dengan
gambaran

umum tentang partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan

pariwisata-bencana. Setelah diketahui tingkat partisipasinya maka dilanjutkan dengan
upaya pembentukan jejaring antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam
mendukung

pengelolaan

pariwisata-bencana

tersebut,

dan

akhirnya

dapat

dikembangkan menjadi pola kemitraan yang kolaboratif sebagai bentuk akhir dari
pengelolaan pariwisata-bencana di Kabupaten Sleman.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan diatas maka tujuan
penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1) Memperoleh gambaran yang
komprehensif peran Kabupaten Sleman dalam melakukan share vision kepada pihak
swasta dan masyarakat yang kemudian merumuskan visi bersama, 2) Memperoleh
gambaran tentang partisipasi swasta dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan
pariwisata-bencana, 3) Mendeskripsikan peran dari pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat dalam membangun jejaring, 4) Mendapatkan gambaran tentang pola
kemitraan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat,
dan 5) Memastikan bahwa model kolaboratif governance sebagai basis pengembangan
dari pengelolaan pariwisata-bencana.

3.2. Manfaat Penelitian
Penelitian tentang pariwisata-bencana berbasis kolaboratif governance ini
mempunyai manfaat dalam tiga hal yaitu : 1) sebagai wacana baru dalam
pengembangan teori governance di bidang pariwisata-bencana, karena sampai
sekarang ini masih sedikit sekali kajian pariwisata bencana dengan pendekatan
governance; 2) memberi kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik
yang pada akhir-akhir ini sedang giat-giatnya mengembangkan paradigma baru yaitu
New Public Governance; dan 3) sebagai masukan bagi penyelenggara urusan
pariwisata di daerah khususnya Dinas Pariwisata, industri pariwisata dan masyarakat
untuk lebih konkrit dalam melangkah demi kemajuan pariwisata di daerah.

3.3. TemuanYang Ditargetkan
Berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini maka diharapkan ada temuan yang
ditargetkan sebagai bukti adanya kebaruan dalam penelitian ini, target tersebut antara
lain adalah : 1) adanya identifikasi pola-pola hubungan antara pemerintah, swasta
(industri pariwisata) dan masyarakat (civil society) dalam pengelolaan pariwisatabencana di Kabupaten Sleman, 2) bentuk jaringan kerja dan kemitraan diantara
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stakeholder sektor pariwisata, dan 3) efektivitas pengeloaan pariwisata-bencana
dengan berdasarkan model kolaboratif governance.

Dari temuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam rangka menunjang
pembangunan kepariwisataan nasional khusunya yang berkaitan dengan penanganan
pariwisata pasca bencana secara berkelanjutan. Disamping itu dapat juga memberi
kontribusi pada pengembangan iptek khususnya pada Ilmu Administrasi Publik
terutama dalam penguatan paradigma new public governance.

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang pariwisata-bencana ini termasuk dalam penelitian kualitatif,
hal ini mengingat bahwa penelitian ini lebih banyak menggambarkan dan menjelaskan
suatu fenomena yang diamati dan tidak mengadakan perhitungan dengan
menggunakan teknik statistik. Secara jelas Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip
oleh Moleong (1995:3) mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih sesuai dipakai
pada penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan berusaha menggali
pemahaman tentang fenomena atau wilayah yang belum tergambarkan secara jelas dan
juga berusaha untuk memahami pengalaman situasi yang diberikan oleh sekelompok
masyarakat atau individu.

4.2. Lokasi Penelitian
Lokasi dari studi pariwisata-bencana ini adalah di kawasan Lava Tour di lereng
gunung Merapi, tepatnya di beberapa dusun di Desa Umbulharjo Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman. Lokasi ini cocok dijadikan sebagai lokasi penelitian
karena sesuai dengan kasus yang diambil dalam penelitian ini yaitu menyangkut obyek
dan daya tarik wisata yang muncul setelah terjadinya bencana alam.

4.3. Fokus Penelitian
Penentuan fokus penelitian berkaitan erat dengan permasalahan yang akan
dipecahkan. Ada dua maksud tertentu yang akan dicapai dalam menetapkan fokus,
yaitu sebagai pembatas studi dan untuk memenuhi kriteri inklusi-eksklusi

atau

mamasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan
(Moleong, 1995:62-63). Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, diharapkan dapat
diketahui secara persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang
walaupun mungkin menarik karena tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan ke
dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Dengan penetapan fokus yang jelas
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dan mantap, diharapkan dapat diperoleh data yang tepat dan bermanfaat bagi analisis
penelitian. Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian
pariwisata-bencana ini difokuskan pada kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta
dan masyarakat dalam mengelola pariwisata baru yang diakibatkan terjadinya bencana
alam (pasca bencana).
Agar dapat menghasilkan deskripsi yang padat maka penelitian akan dilakukan
secermat mungkin dan selengkap-lengkapnya. Namun agar penelitian lebih tajam
menjawab masalah yang diteliti, lebih konsisten dan observasi tidak melebar, maka
perlu untuk ditentukan fokus penelitian sebagai berikut :
1.

Kebijakan kolaborasi pariwisata bencana

2.

Identifikasi stakeholder pariwisata bencana

3.

Peran stakeholder dalam shared vision

4.

Peran stakeholder dalam partisipasi

5.

Peran stakeholder dalam jejaring

6.

Peran stakeholder dalam kemitraan

4.4. Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian yang bersifat kualitatif sumber data dapat berupa perorangan
yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata dan tindakan orang tersebut, disamping itu
juga sumber tertulis dalam bentuk dokumen, foto, dan dokumen data statistik. Sumber
dari perorangan yang berbentuk kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama
sedangkan selebihnya adalah sebagai sumber data pendukung. Sumber data utama
diperoleh melalui informan yang tersebar di seluruh stakeholder baik di pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat. Pemilihan informan ditetapkan dengan kriteria tertentu
untuk memperoleh data yang relevan dan bermanfaat bagi penelitian ini.
Sedangkan sumber data lain yang berupa dokumen tertulis, foto dan dokumen
data statistik tidak dapat diabaikan keberadaannya. Dokumen tertulis dapat berupa
buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi dari pemerintah.
Disamping sumber yang berupa dokumen tertulis, foto juga dapat dipakai sebagai alat
untuk berbagai keperluan, foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan
dapat digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya bisa dianalisis secara
induktif. Sumber data pada penelitian kualitatif juga dapat berupa dokumen data
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statistik, hal ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh gambaran tentang
kecenderungan subyek pada latar penelitian, membantu mempelajari komposisi
penduduk, dan memahami persepsi subyek penelitian. Penggunaan data statistik ini
bukan merupakan data utama yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik
statistik tertentu sebagaimana pada penelitian kuantitatif.
Jenis data yang akan dikumpulkan untuk mendukung penelitian dapat berupa
data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari sumbernya; maupun data
sekunder yang diperoleh melalui orang lain atau lembaga yang telah menyediakan data
tersebut. Data yang berbentuk kata-kata dan tindakan serta foto yang akan diambil oleh
peneliti sendiri merupakan data primer, sedangkan data tertulis, foto yang sudah
tersedia dan data statistik termasuk dalam data sekunder. Jenis data yang berbeda ini
tentu saja akan membawa konsekuensi pada perbedaan dalam penentuan teknik
pengumpulan data.

4.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik yaitu: 1)
Observasi partisipan; melalui observasi partisipasi ini diharapkan peneliti mempelajari
kata-kata dan perilaku tindakan serta makna yang melekat pada masyarakat yang
diamati. Partisipasi mempunyai tingkat keterlibatan yang penuh pada obyek yang
diteliti. Teknik ini dipakai agar dapat diperoleh data yang akurat karena peneliti terlibat
dalam proses maupun dinamika kelompok yang diamati; 2) Wawancara Mendalam;
teknik ini sangat penting untuk menggali proses tata kelola bencana yang mengarah
pada potensi wisata. Namun disadari bahwa teknik ini memerlukan kerjasama dan
kedekatan dengan informan serta waktu yang panjang untuk memastikan kepastian
wawancara, dengan teknik ini diharapkan dapat menggali data lebih dalam pada
informan yang tidak terungkap apabila menggunakan observasi partisipan. Informan
mencakup pimpinan dan staf dinas dan badan, pimpinan dan staf perusahaan industri
pariwisata, ketua dan anggota kelompok masyarakat dan konsultan pariwisata; 3)
Diskusi Kelompok Terfokus; untuk menambah akurasi data yang dihasilkan dari
observasi dan wawancara maka perlu dilakukan cek and recek dengan membuat fokus
diskusi diantara para pemberi informasi atau data tersebut. Peneliti telah membuat kisikisi yang perlu didiskusikan oleh para pemberi data atau informasi untuk mendukung
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pencapaian tujuan penelitian. Diskusi terfokus dilakukan dengan menghadirkan ketiga
pilar pendukung governance. Dengan diskusi kelompok ini diharapkan dapat
meningkatkan derajad kepercayaan data; dan 4) Dokumentasi; untuk memperoleh data
sekunder sebagian besar dilakukan melalui dokumentasi, dokumen bisa berwujud data
tertulis, gambar, atau data statistik. Dokumen-dokumen tertentu merupakan
pengetahuan eksplisit yang sangat berguna untuk diklasifikasi dan dianalisis. Dokumen
yang diperlukan menyangkut kebijakan dan progam dari pemerintah daerah, kegiatan
pemasaran dan pelayanan dari organisasi industri pariwisata dan kegiatan dan
partisipasi dari kelompok masyarakat dalam menunjang pariwisata-bencana.

4.6. Teknik Analisis Data
Sebagaimana dilakukan oleh banyak peneliti lainnya, dalam studi kualitatif
pengumpulan

dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Jenis analisis yang

digunakan akan tergantung pada jenis studi kasus yang akan dipakai. Yin (1994)
mengusulkan ada 5 (lima) teknik yang bisa digunakan dalam penelitian studi kasus,
yaitu menentukan pola (pattern matching), menghubungkan data dengan preposisi
(date with preposition conecting), membangun-penjelasan (explanation-building),
analisis time series (time-series analysis) dan model logis program (programme logic
models). Dari kelima teknik ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan untuk
membuat model governance yang bersifat kolaboratif.
Menentukan pola dilakukan dengan mengidentifikasi bahwa pola governance
mencakup publik, swasta dan masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan
pencarian data untuk mendukung preposisi sebagai basis penentuan pola hubungan
diantara pilar governance tersebut. Selanjutnya dibangun penjelasan untuk mencari
keterkaitan ketiga pilar tersebut dalam berkontribusi pada pengelolaan pariwisatabencana, melalui analisis rentang waktu dengan melihat bagaimana perkembangan
keterlibatan diantara ketiga pilar governance tersebut dari waktu ke waktu yang
berkaitan dengan pariwisata-bencana maka dirumuskan model logika yang merupakan
sebagai bentuk akhir dari mode kepemerintahan berbasis kolaboratif governance.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil
Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) yang mempunyai obyek dan daya tarik wisata yang cukup beragam.
Potensi kepariwisataan Kabupaten Sleman sudah tidak diragukan lagi keberadaannya
dan banyak yang merupakan tujuan wisata unggulan bagi Provinsi DIY. Apabila
dilihat dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY tahun 2012, Kabupaten
Sleman ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata daerah, dengan pertimbangan :
1. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata.
2. Memiliki sumberdaya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata
unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.
3. Memiliki potensi pasar baik skala nasional maupun internasional.
4. Memiliki posisi dan peran potensional sebagai penggerak investasi.
5. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan
wilayah.
6. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
7. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan
aset budaya.
8. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
9. Memiliki kekhususan dari wilayah.
10. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan wisatawan
potensioal daerah, nasional maupun internasional.
Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka Kabupaten Sleman
termasuk dalam kawasan strategis A, B dan C. Dimana kawasan strategis A yang
berada di kawasan lereng gunung Merapi merupakan kawasan wisata alam dan desa
wisata, sedangkan kawasan strategis B yang meliputi candi Prambanan dan Ratu Boko
merupakan kawasan wisata purbakala dan budaya, dan kawasan strategis C yang
berada di kecamatan Godean dan Moyudan merupakan kawasan wisata pedesaan.
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Meskipun secara umum Kabupaten Sleman masuk dalam ketiga kawasan
strategis yang mempunyai ciri tersebut, namun sebagai daerah otonom Kabupaten
Sleman juga mempunyai rencana induk sendiri yang tetap mengacu pada rencana
induk provinsi. Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Sleman pada saat penelitian
ini berlangsung sudah selesai disusun tetapi belum ditetapkan melalui peraturan
daerah. Meskipun demikian sudah dapat dipastikan bahwa dokumen tersebut sudah
tidak mengalami banyak perubahan.

5.1.1. Kebijakan Pariwisata Kabupaten Sleman
Kebijakan merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan
oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai
tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik di
pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah
ditetapkan tersebut. Dalam kontek pariwisata maka kebijakan pariwisata merupakan
suatu identifikasi dan penetapan dari tujuan kepariwisataan yang ingin dicapai yang
tertuang dalam proses perencanaan yang komprehensif, dengan melibatkan stakeholder
swasta dan masyarakat.
Lebih mendalam lagi kebijakan pariwisata merupakan suatu strategi
pengembangan sektor pariwisata yang mengacu pada tujuan dan pedoman terpadu
sebagai basis apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Dalam penyusunan strategi
tersebut dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan dari organisasi
penyelenggara urusan pariwisata tersebut. Strategi yang komprehensif sudah dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui rencana induk pengembangan.
Dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman, Pemerintah
Kabupaten Sleman telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
(RIPK) tahun 2012-2016 sebagai basis kebijakan kepariwisataan daerah. Didalam
RIPK tersebut dijelaskan mengenai arah dari kebijakan pengembangan pariwisata di
Kabupaten Sleman dengan mendasarkan pada isu-isu strategis sebagaimana termaktub
dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, antara lain
destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan
pariwisata. Dari keempat isu-isu strategis tersebut untuk Pemerintah Daerah
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Kabupaten Sleman memandang perlu untuk memasukkan 2 (dua) isu yang tidak kalah
pentingnya, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dan investasi pariwisata.

5.1.1.1. Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata
Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman sebagian besar termasuk dalam
Destinasi Borobudur-Yogyakarta yang merupakan salah satu dari 50 Destinasi
Kepariwisataan Nasional yang didalamnya memiliki 7 (tujuh) kawasan pengembangan
pariwisata, dengan 5 kawasan di wilayah DIY, yaitu :
1. Kawasan Karst Gunung Kidul dan sekitarnya
2. Kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya
3. Kawasan Yogyakarta kota dan sekitarnya
4. Kawasan Pantai Selatan Yogyakarta dan sekitarnya
5. Kawasan Merapi-Merbabu dan sekitarnya
Dan 2 (dua) kawasan di wilayah Jawa Tengah, yaitu :
1. Kawasan Borobudur-Mendut-Pawon dan sekitarnya
2. Kawasan Dieng dan sekitarnya
Destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman kalau menurut RIPK
Provinsi DIY termasuk dalam kawasan A, B dan C yang mempunyai ciri khas
tersendiri sebagaimana dijelaskan di depan. Dari ketiga kawasan tersebut secara
spesifik dijabarkan menjadi :
1. Kawasan Wisata A : Merapi – Lava Tour
2. Kawasan Wisata B : Prambanan dan Ratu Boko
3. Kawasan Wisata C : Perkotaan Berbasis Wisata Pendidikan
4. Kawasan Wisata D : Perkotaan Berbasis Belanja dan Kuliner
5. Kawasan Wisata E : Perkotaan Berbasis Olah Raga & Event
6. Kawasan Wisata F : Pedesaan Berbasis Pengembangan Desa Wisata
Dari keenam kawasan tersebut terdapat destinasi wisata yang mempunyai ciri
khas dan keunikan tersendiri, oleh karena itu diperlukan adanya suatu strategi yang
spesifik sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut. Strategi tersebut secara lengkap
dijabarkan sebagai berikut :
1. Strategi Pengembangan Kawasan A. Untuk mengembangkan kawasan A
yang bertemakan Merapi-Lava Tour perlu strategi yang lebih mengarah

33

pada

kebijakan

yang

mengakomodasi

terhadap

bencana

yaitu

pengembangan wisata vulkan dan budaya di Merapi. Strategi tersebut
adalah : 1) Mengembangkan kawasan Merapi sisi timur (Kinahrejo,
Kaliadem dan sekitarnya) sebagai kawasan edutour vulcan Merapi
eruption, 2) Mengembangkan kawasan hutan wisata kaliurang sebagai areal
pendidikan konservasi flora-fauna endemik Merapi, 3) Mengembangkan
kawasan Museum Gunung Api Merapi sebagai pusat pendidikan kegunung
apian di Indonesia, 4) Mengembangkan kawasan desa-desa di wilayah
Cangkringan yang masuk dalam KRB II dan KRB I sebagai daerah
penyangga kawasan Ekowisata Lava Tour, 5) Mengembangkan kawasan
desa-desa di wilayah Pakem dan sekitarnya sebagai Daerah Penyangga
Kawasan Kaliurang, dan 6) Mengembangkan kawasan desa-desa di wilayah
Turi dan sekitarnya sebagai daerah penyangga kawasan Turgo.
2. Strategi Pengembangan Kawasan B. Strategi yang dikembangkan di
kawasan B yang bertemakan wisata candi dengan arah kebijakan berupa
pengembangan suasana alam dan budaya sewu plateau area. Strategi
tersebut meliputi: 1) Mengembangkan kawasan candi Prambanan, teater
terbuka Ramayana, gedung kesenian Trimurti sebagai komplek pertunjukan
kebudayaan, 2) Mengembangkan kawasan situs Ratu Boko dan sekitarnya
sebagai pesona kawasan heritage dataran tinggi sewu (Sewu Plateau),
Mengembangkan kawasan candi Kalasan, candi Ijo, candi Barong dan
candi-candi lainnya sebagai mozaik kejayaan Hindu, 3) Mengembangkan
kawasan Omah Dome, Desa Nawung, Desa Plempoh dan desa-desa lainnya
sebagai daerah penyangga kawasan Prambanan dan sekitarnya.
3. Strategi Pengembangan Kawasan C. Pengembangan pada kawasan
perkotaan dengan basis wisata pendidikan. Arah kebijakan dari strategi ini
adalah pengembangan seni, budaya dan ilmu. Ada bebeapa kampus yang
memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata, antara lain Akademi
Angkatan Udara (AAU), UGM dan UPN “Veteran” Yogyakarta. Strategi
yang dikembangkan antara lain: 1) Mengembangkan kawasan AURI
sebagai center of exelence bagi sejarah dan kependidikan kedirgantaraan di
Indonesia, 2) Mengembangkan kawasan Babarsari dan UPN sebagai area
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pengembangan pendidikan kebumian dan tenaga nuklir (BATAN), 3)
Mengembangkan kawasan UGM sebagai kampus educopolis (penerapan
lingkungan kampus yang aman, nyaman untuk belajar), 4) Mengembangkan
kawasan

kampus

UNY

sebagai

kampus

lascar

pendidikan,

5)

Mengembangkan kawasan gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Museum
Affandi, dan Museum Sapto Hudoyo sebagai destinasi yang menarik.
4. Strategi Pengembangan Kawasan D. Pengembangan kawasan perkotaan
berbasis wisata belanja dan kuliner. Arah kebijakan dari strategi ini adalah
pengembangan wahana hiburan dan rekreasi keluarga. Destinasi wisata
yang bertemakan belanja dan kuliner sebagian besar berada di Kecamatan
Depok, Ngaglik, dan Mlati. Ada beberapa strategi yang ditetapkan untuk
itu, yaitu: 1) Mengembangkan produk dan kualitas layanan belanja dan
kuliner yang dapat diterima selera konsumen mancanegara dan lokal, 2)
Mengembangkan kawasan Depok dan sekitarnya dengan Ambarukmo Plaza
sebagai molting spot wisata belanja di Sleman, 3) Mengembangkan
kawasan Ngaglik dan sekitarnya sebagai kawasan kuliner yang bercita rasa
tinggi ditunjang dengan keragaman pilihan masakan dan harga terjangkau.
5. Strategi Pengembangan Kawasan E. Pengembangan kawasan perkotaan
berbasis olah raga dan event. Arah kebijakan dari strategi ini lebih pada
pengembangan keterampilan dan hobi. Kawasan yang dijadikan lokasi
untuk strategi ini berada di sekitar TVRI, Beran, embung Tambakboyo dan
stadion

Maguwoharjo.

Strategi

yang

dikembangkan

meliputi:

1)

Mengembangkan kawasan halaman TVRI dan sekitarnya sebagai ruang
penyaluran minat dan keinginan, 2) Mengembangkan kawasan Beran dan
sekitarnya sebagai ruang publik dan Pujasera (pusat jajan serba ada) bagi
keluarga, 3) Mengembangkan kawasan embung Tambakboyo dan stadion
Maguwoharjo sebagai sarana penyaluran hobi dan ketangkasan.
6. Strategi Pengembangan Kawasan F. Strategi pengembangan kawasan yang
terakhir ini lebih menekankan pada wisata pedesaan. Arah kebijakan yang
dirumuskan untuk strategi ini menyangkut pengembangan desa sebagai
lingkungan yang mendukung atmosfir kejawaan. Strategi ini antara lain: 1)
Mengembangkan kawasan Godean, Minggir, dan Sayegan sebagai sentra

35

pendidikan kerajinan anyaman, tenun dan ikan air tawar (termasuk belut,
wader dan sebagainya), 2) Mengembangkan kawasan Tempel, Turi dan
sekitarnya sebagai sentra budidaya agro salak ditunjang alam pedesaan, 3)
Mengembangkan kawasan Pakem dan Cangkringan sebagai sentra
pendidikan budidaya bunga, jamur, sapi perah, kopi dan sebagainya, 4)
Mengembangkan kawasan Ngemplak sebagai sentra budidaya ikan air
tawar (konsumsi dan hias).

5.1.1.2. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai wujud dari keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat maka
kebijakan bidang pariwisata juga mengamukakan isu pemberdayaan masyarakat. Arah
kebijakan yang diambil untuk pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kapasitas
dan peran masyarakat dalam pembangunan di bidang kepariwisataan, peningkatan
ekonomi masyarakat, dan penguatan kesadaran wisata. Strategi yang dilakukan
dengan: 1) Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan, 2) Menguatkan kelembagaan lokal dalam pengembangan pariwisata,
3) Meningkatkan skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang
pariwisata, 4) Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan sapta pesona.

5.1.1.3. Kebijakan Investasi Pariwisata
Untuk meningkatkan kegiatan pariwisata agar lebih bergairah maka perlu
adanya iklim investasi yang kondusif. Arah kebijakan untuk meningkatkan investasi
lebih mengarah pada peningkatan kemudahan investasi. Strategi yang diambil untuk
kemudahan investasi dapat berupa: 1) Mengembangkan debirokratisasi investasi di
bidang pariwisata, 2) Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata,
3) Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan
sektor terkait.

5.1.1.4. Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pariwisata sebagai suatu bisnis yang berupa jasa perlu dipasarkan secara
profesional dan tidak hanya dilakukan oleh dunia usaha tetapi harus seluruh
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stakeholder pariwisata ikut serta melakukannya. Arah kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memfasilitasi dalam pemasaran pariwisata
dilakukan secara terpadu dan pengembangan promosi destinasi yang bersifat tematik.
Kegiatan pemasaran yang bersifat terpadu tersebut ditempuh melalui strategi antara
lain: 1) Pemasaran pariwisata yang terpadu antar industri lintas kawasan, 2)
Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.

5.1.1.5. Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata
Industri pariwisata yang meliputi kumpulan usaha wisata yang menghasilkan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata, perlu diatur dengan regulasi yang jelas akan dapat dicapai kepuasan
wisatawan. Industri pariwisata di Kabupaten Sleman diarahkan untuk memperoleh
kualitas dan keragaman produk usaha disertai penguatan kemitraan usaha pariwisata.
Untuk mewujudkan itu diperlukan strategi berupa: 1) Meningkatkan daya saing usaha
pariwisata, 2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, 3) Fasilitasi pembentukan
organisasi industri pariwisata, 4) Pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas
sektor.

5.1.1.6. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata
Kelembagaan dalam pariwisata merupakan isu strategis yang paling akhir tetapi
keberadaannya tetap penting. Kelembagaan inilah yang menjamin eksistensi dari
penyelenggaraan pariwisata. Strategi yang berkaitan dengan kelembagaan dan SDM
ini diarahkan pada koordinasi antar lembaga, optimalisasi organisasi dan
pengembangan SDM yang profesional. Strategi tersebut antara lain: 1) Koordinasi
lintas sektor sesuai dengan arahan Inpres No. 16 tahun 2005 tentang arah kebijakan
pembangunan kebudayaan dan pariwisata, 2) Mengembangkan dan revitalisasi
organisasi masyarakat di bidang pariwisata, 3) Mengembangkan SDM yang
profesional untuk memperoleh kepuasan masyarakat.

5.1.2. Kunjungan Wisata Di Kabupaten Sleman
Berbagai strategi dan program yang telah diimplementasikan di Kabupaten
Sleman sedikit banyak berpengaruh terhadap kunjungan wisata. Data kunjungan

37

pariwisata di Sleman menunjukkan fluktuasi dan pertumbuhan wisatawan dari tahun
ke tahun. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa potensi perkembangan pariwisata di
Kabupaten Sleman semakin berkembang dan menarik minat wisatawan baik
mancanegara maupun nusantara. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di
Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2013
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: Disbudpar

Wisnu
1.360.796
1.663.896
2.143.304
3.249.529
2.941.552
3.015.387
3.076.676
3.310.781
Sleman, 2014

Wisman
54.653
94.646
133.174
346.395
285.424
262.341
341.578
302.796

Jumlah
1.415.449
1.758.542
2.276.478
3.595.924
3.226.976
3.277.728
3.418.254
3.613.577

Pertumbuhan
- 42 %
24,24 %
29,45 %
57,96 %
- 10,26%
1,57 %
4,29 %
5,71 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan Wisatawan
Nusantara dan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten
Sleman selama periode 2006 - 2013, pada tahun 2006 jumlah kunjungan wisatawan
mengalami penurunan sebesar - 42 %. Sedangkan tahun 2007 jumlah kunjungan
wisatawan mengalami kenaikan sebesar 24,24 %. Pada tahun 2008 jumlah
kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 29,45 %, tahun 2009 mengalami
kenaikan sebesar 57,96 % dan tahun 2010 terjadi penurunan sebesar - 10,26 %. Pada
tahun 2011 naik lagi sebesar 1,57 %, tahun 2012 naik sebesar 4,29 % dan tahun
2013 naik lagi sebesar 5,71 %.
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa trend dari kunjungan wisata
menunjukkan kenaikan, khusus untuk tahun 2006 dan 2010 mengalami penurunan
karena bersamaan dengan adanya bencana gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi,
tetapi data terakhir di tahun 2012 telah kembali seperti semula malah sedikit melebihi.
Pada waktu penelitian ini berlangsung data kunjungan wisata di tahun 2013 mencapai
3.613.577 orang, berarti mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
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5.1.3. Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Di Kabupaten Sleman
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahn 2010 tentang Kepariwisataan,
obyek dan daya tarik wisata yang dikenal dengan istilah Destinasi Wisata merupakan
isu utama atau isu strategis dalam pengembangan pariwisata. Destinasi wisata dapat
dikelompokkan menjadi wisata alam, budaya dan buatan, diantara ketiga wisata
tersebut ada satu lagi yang memerlukan intervensi khusus dan keberanian khusus, yaitu
disebut dengan istilah wisata minat khusus.
Keempat pengelompokan tersebut dipakai untuk menggambarkan obyek wisata
utama yang ada di Kabupaten Sleman. Destinasi tersebut mempunyai perbedaan dalam
karakteristik

maupun

sifat-sifatnya.

Selengkapnya

sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
Gambar. 5.1. Jenis ODTW

dapat

diberikan

ilustrasi
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Pengelompokan ODTW tersebut kalau diterapkan di Kabupaten Sleman relatif
terpenuhi semua, kecuali wisata alam pantai tidak dipunyai karena memang letak
geografisnya berada di pegunungan. Sebagaimana diuraikan di depan bahwa
pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Sleman menggunakan strategi yang
didasarkan pada zonasi atau kawasan yang bercirikan tema-tema tertentu. Terdapat 6
(enam) kawasan strategis sebagai basis pengembangannya.
Untuk keperluan penjelasan tentang obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang
dipunyai oleh Kabupaten Sleman akan dideskripsikan berdasarkan jenis-jenis ODTW
yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata
buatan dan wisata minat khusus.

5.1.3.1. Daya Tarik Wisata Alam
Daya tarik dari suatu obyek merupakan motivasi tersendiri bagi wisatawan
untuk mengunjungi destinasi tertentu. Wisata alam mempunyai daya tarik tersendiri
yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugerah Tuhan tentang
keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam sebagai ciptaan-Nya. Wisata alam
merupakan obyek dan daya tarik wisata yang merupakan karunia Tuhan, keindahan
dan keanekaragaman alam yang berbeda dengan tempat lain sebagai akibat dari
dinamika alam dan diciptakan oleh Tuhan, manusia tinggal mengelolanya. Keberadaan
wisata alam tergantung juga oleh manusia tetapi sebatas memberi pelayanan bagi
wisatawan.
Wisata alam sangat ditentukan oleh keberadaan perilaku dan sifat ODTW, sifat
dan karakter pariwisata alam antara lain : 1) In situ. Daya tarik wisata alam hanya
dapat dinikmati secara utuh dan sempurna di ekosistemnya, pemindahan obyek ke ex
situ akan menyebabkan terjadinya perubahan obyek dan atraksinya, pada umumnya
wisatawan kurang puas apabila tidak mendapatkan sesuatu secara utuh dan apa adanya.
2) Perishable. Suatu gejala atau proses ekosistem hanya terjadi pada waktu tertentu,
gejala atau proses alam ini berulang dalam kurun waktu tertentu, kadang siklusnya
beberapa tahun, bahkan ada yang puluhan atau ratusan tahun, daya tarik wisata alam
yang demikian membutuhkan pengkajian dan pencermatan secara mendalam untuk
dipasarkan. 3) Non-recoverable. Suatu ekosistem alam mempunyai sifat dan perilaku
pemulihan yang tidak sama, pemulihan secara alami sangat tergantung dari faktor

40

dalam (genotype) dan faktor luar (phenotype), pada umumnya pemulihan secara alami
terjadi dalam waktu yang panjang, bahkan ada obyek yang hampir tidak terpulihkan
bila ada perubahan, untuk mempercepat pemulihan biasanya dibutuhkan tenaga dan
dana yang tidak sedikit, apabila kondisi ini dapat dipulihkan tidak akan sama dengan
kondisi semula. 4) Non Substitutable. Di dalam suatu daerah atau mungkin kawasan
terdapat banyak obyek alam, obyek ini jarang sekali yang memiliki kemiripan yang
sama, daya tarik wisata ini misalnya pemandangan antara satu tempat dengan tempat
yang lain akan berbeda.
Daya tarik wisata alam yang ada di Kabupaten Sleman sebagian besar bertipe
ekosistem darat pegunungan. Sesuai dengan pembagian kawasan strategis pariwisata,
wisata alam banyak terdapat di kawasan strategis A, yaitu di sekitar gunung Merapi.
Obyek wisata utama yang merupakan wisata alam yang utama ada dua obyek yaitu
kawasan wisata Kaliurang dan kawasan volcano tour Merapi.

1. Kawasan Wisata Kaliurang
Kawasan wisata ini mempunyai makna historis yang cukup tinggi karena dalam
sejarah pergerakan kemerdekaan dulu sering dipakai untuk kegiatan rapat atau
perundingan, salah satu contoh kegiatan perundingan di Kaliurang yang terkenal
dengan menghasilkan suatu keputusan yang dikenal dengan “Perjanjian Kaliurang”. Di
kawasan ini terdapat banyak villa yang disewakan dan tempat rekreasi untuk keluarga,
ditambah dengan udara yang sejuk sehingga sangat nyaman untuk dijadikan tempat
istirahat dan konferensi. Wisata yang bertemakan MICE (meeting, incentive,
conference dan exhibition) sangat mendukung di kawasan wisata ini.
Selengkapnya mengenai profil dari kawasan wisata Kaliurang dapat dilihat
pada gambar berikut ini.
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Tabel. 5.2. Kawasan Wisata Kaliurang

INFORMASI
UMUM

 Nama Objek
 Lokasi

Kawasan Wisata Kaliurang
Lereng Merapi 25 km utara Jogja

 Deskripsi
objek

Kawasan Wisata Kaliurang merupakan kawasan wisata alam
dengan panorama alam yang indah, sejuk dan berudara segar.
Pada kawasan ini banyak dijumpai daya tarik wisata seperti
Taman Rekreasi, Bumi Perkemahan, Kolam Renang Tlogo
Nirmolo, Taman Wisata Alam Kaliurang, Gardu Pandang dan
sebagainya.

 Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik
 Daya tarik
Utama

Panorama alam dan suasana pegunungan

 Keragaman
daya tarik

Taman Rekreasi, Bumi Perkemahan, Kios Buah, Tlogo
Nirmolo, Tlogo Putri dan Hutan Percobaan Kaliurang.

 Potensi sosial
budaya
Aksesibilitas

Sarana dan
Prasarana

Pertunjukan kesenian dan aktivitas masyarakat
Terletak 25 km ke arah utara kota Yogyakarta. Mudah di
jangkau dan tersedia rambu-rambu penunjuk arah yang
memadai.
Sudah terbangun dan cukup memadai

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi

Kabupaten Sleman, Provinsi DIY dan Swasta

Sumber : Diolah dari hasil Observasi dan dokumentasi

2. Kawasan Wisata Volcano Tour Merapi
Kawasan volcano tour Merapi ini sebenarnya dahulu sudah berbentuk obyek
wisata yang dikenal dengan kawasan Kliadem dan Kalikuning. Sejak terjadi erupsi
Gunung Merapi tahun 2010 kawasan ini berubah menjadi obyek wisata baru dengan

42

nuansa kerusakan alam yang diakibatkan oleh bencana erupsi. Di kawasan volcano
tour Merapi ini disamping melihat pemandangan juga ada obyek lain berupa meseum
yang dibangun oleh masyarakat, kawasan edelweis, bungker, makam mbah Maridjan
dan sebagainya. Di kawasan inilah penelitian ini dilakukan. Profil selengkapnya
mengenai kawasan volcano tour merapi ini dapat dicermati pada gambar berikut ini.
Tabel. 5.3. Kawasan Volcano Tour Merapi

INFORMASI
UMUM

 Nama Objek
 Lokasi

 Deskripsi
objek

Kawasan Wisata Volcano Tour Merapi
Sebelah utara kecamatan Cangkringan
Pada mulanya kawasan ini merupakan tempat yang sesuai untuk
berkemah, tracking, atau berlibur bersama keluarga. Namun
setelah lahar dan wedhus gembel (awan Panas) melewati
kawasan ini pada tahun 2010, maka kawasan ini lebih dikenal
sebagai kawasan wisata lava taour. Di dalam kawasan ini kita
dapat melihat dampak langsung dari awan panas dan lahar
dingin yang menerjang kawasan ini.

 Status
Proses pengembangan
pengembangan
Daya Tarik
 Daya tarik
utama

Kerusakan yang terjadi karena erupsi merapi

 Keragaman
daya tarik

Terdapat pemandangan, hamparan eidelweis, museum yang
dikembangkan masyarakat, bunker, makam mbah Maridjan.

 Potensi sosial
budaya

Terdapat masyarakat di sekitar kawasan wisata yang menjajakan
souvenir, oleh-oleh, makanan.

Aksesibilitas

Bagus dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat

Sarana dan
Prasarana

Masih terbatas

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi

Pemerintah Daerah

Sumber : Diolah dari hasil Observasi dan dokumentasi
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5.1.3.2. Daya Tarik Wisata Budaya
Yang dimaksud dengan daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang
dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil budi dan daya
manusia yang unik dan khas, tidak ditemui di sembarang tempat dan hanya di lokasi
itu. Daya tarik budaya dapat berupa bangunan arsitektur, landskap, peninggalan cagar
budaya (situs/heritage), kesenian atau pertunjukan tradisional, ataupun nilai-nilai
budaya masyarakat yang masih hidup (the living culture) dalam kehidupan di suatu
masyarakat, biasanya dapat berupa: upacara/ritual, adat istiadat, seni kriya, sastra
maupun keunikan kehidupan sehari-hari yang dipunyai oleh suatu masyarakat. Untuk
wisata budaya yang utama di Kabupaten Sleman ada 3 yaitu Candi Prambanan, keraton
Ratu Boko dan Sendratari Ramayana.

1. Candi Prambanan
Sebagai salah satu wisata budaya yang utama di Kabupaten Sleman, Candi
Prambanan merupakan obyek wisata yang sangat menarik. Candi Prambanan terletak
di lingkungan Taman Wisata Prambanan, kurang lebih 17 km ke arah timur dari
Yogyakarta, tepatnya di Desa Prambanan Kecamatan Bokoharjo. Lokasinya hanya
sekitar 100 m dari jalan raya Yogya-Solo, sehingga tidak sulit untuk menemukannya.
Sebagian dari kawasan wisata yang yang terletak pada ketinggian 154 m di atas
permukaan laut ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman. sedangkan sebagian
lagi masuk dalam wilayah Klaten.
Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai
saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa,
namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9
oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Maha Sambu. Dugaan tersebut
didasarkan pada isi Prasasti Syiwagrha yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat
ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka (856
M) ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Selengkapnya mengenai profil
dari Candi Prambadan dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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Tabel. 5.4. Candi Prambanan

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Taman Wisata candi Prambanan

 Lokasi
 Jenis Objek
 Deskripsi objek

Desa Bokoharjo, Prambanan

 Status pengembangan
Daya Tarik

Sudah Berkembang

Wisata alam sejarah
Candi peninggalan Mataram-Hindu abad 8-9

Gugusan candi-candi Hindu dengan legenda Roro
Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Terdiri dari 3
 Daya tarik utama
candi utama berketinggian 47 m dikelilingi candi-candi
kecil yang disebut perwara.
Terdapat Museum Arkeologi, Audio Visual dan taman
 Keragaman daya tarik Bermain, serta panggung terbuka maupun tertutup untuk
pementasan Sendratari Ramayana.
Terletak 17 km dari kota Yogyakarta dan 21 km dari
kota Sleman. Letak dipinggir jalan arteri primer serta
Aksesibilitas
adanya rambu-rambu petunjuk arah yang mencukupi
memudahkan wisatawan untuk menemukan lokasi
wisata ini.
Sarana dan Prasarana
Sudah terbangun dan sangat memadai
Aspek Pasar
Internasional dan Nasional
PT. Taman Wisata Candi Prambanan serta Pemerintah
Investasi
Daerah.
Sumber : Diolah dari hasil observasi dan dokumentasi

2. Kraton Ratu Boko
Kawasan wisata Kraton Ratu Boko merupakan kawasan penyangga dari Candi
Prambanan.

Candi Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi

Prambanan atau sekitar 19 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Kawasan Candi
Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian ± 195.97 m diatas
permukaan laut, meliputi dua desa, yaitu Desa Sambirejo dan Desa Dawung.
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Situs Ratu Boko sebenarnya bukan merupakan candi, melainkan reruntuhan
sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Kraton Ratu
Boko. Disebut Kraton Boko, karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana
Ratu Boko, ayah Lara Jonggrang. Kata ‘kraton’ berasal dari kata Ka-ra-tu-an yang
berarti istana raja. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh
Wangsa Syailendra.
Profil dari kraton Ratu Boko selengkapnya dapat dicermati pada gambar
sebagai berikut :
Tabel. 5.5. Kawasan Kraton Ratu Boko

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Taman Wisata Kraton Ratu Boko

 Lokasi

Desa Bokoharjo, Prambanan



Jenis Objek

Wisata alam Sejarah

Deskripsi objek

Candi peninggalan Mataram-Hindu abad 8-9

Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik
 Daya tarik utama



Keragaman daya
tarik

Komplek bangunan candi yang terdiri dari gapura, candi
pembakaran, paseban, pendopo dan kompleks pemandian
keputren. Candi ini berdiri di atas bukit yang berjarak 3 km
dari Prambanan.
Jalur tracking, area berkemah, area untuk makan malam dan
area untuk melihat sunrise dan sunlight.

Aksesibilitas

Terletak 23 km dari kota Sleman. Letak dipinggir jalan
provinsi serta adanya rambu-rambu petunjuk arah yang
mencukupi memudahkan wisatawan untuk menemukan
lokasi wisata ini.

Sarana dan Prasarana

Sudah terbangun

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi
PT. Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko
Sumber: Diolah dari hasil Observasi dan Dokumentasi
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3. Sendratari Ramayana
Pentas sendratari Ramayana ini dipertunjukkan pada setiap bulan purnama di
pelataran Candi Prambanan. Sendratari Ramayana adalah seni pertunjukan yang
cantik, mengagumkan dan sulit tertandingi. Pertunjukan ini mampu menyatukan ragam
kesenian Jawa berupa tari, drama dan musik dalam satu panggung dan satu momentum
untuk menyuguhkan kisah Ramayana, epos legendaris karya Walmiki yang ditulis
dalam bahasa Sanskerta.
Kisah Ramayana yang dibawakan pada pertunjukan ini serupa dengan yang
terpahat pada Candi Prambanan. Seperti yang banyak diceritakan, cerita Ramayana
yang terpahat di candi Hindu tercantik mirip dengan cerita dalam tradisi lisan di India.
Jalan cerita yang panjang dan menegangkan itu dirangkum dalam empat lakon atau
babak, penculikan Sinta, misi Anoman ke Alengka, kematian Kumbakarna atau
Rahwana, dan pertemuan kembali Rama-Sinta. Seluruh cerita disuguhkan dalam
rangkaian gerak tari yang dibawakan oleh para penari yang rupawan dengan diiringi
musik gamelan.
Kalau dihayati secara seksama penonton benar-benar dapat larut dalam cerita
dan mencermati setiap gerakan para penari untuk mengetahui jalan cerita. Tak ada
dialog yang terucap dari para penari, satu-satunya penutur adalah sinden yang
menggambarkan jalan cerita lewat lagu-lagu dalam bahasa Jawa dengan suaranya yang
khas.
Penyelenggaraan sendratari Ramayana ini dilakukan oleh pihak swasta tetapi
dalam substansi pertunjukannya masih tetap dibawah pengawasan Dinas Kebudayaan
DIY dan Disbudpar Sleman. Pertunjukan ini melibatkan banyak kelompok kesenian,
mulai dari seni tari, suara, seni pertunjukan dan lain-lain. Pertunjukan ini menjadi salah
satu agenda kunjungan wisata di Kabupaten Sleman yang menarik untuk dikunjungi
karena memadukan unsur tari, drama, dan olah panggung yang spektakuler dengan tata
lamp yang gemerlap. Profil mengenai sendratari Ramayana ini sebagai obyek dan daya
tarik wisata selengkapnya pada gambar berikut :
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Tabel. 5.6. Pertunjukan Sendratari Ramayana

INFORMASI UMUM



Nama Objek

Sendratari Ramayana Prambanan



Lokasi

Desa Bokoharjo, Prambanan

Jenis Objek

Pertunjukan kesenian tradisional

Deskripsi objek

Merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan
Tari dan Drama tanpa dialog diangkat dari cerita
Ramayana

Status
pengembangan

Sudah Berkembang



Daya Tarik


Daya tarik utama

Sendratari Ramayana Prambanan menggunakan sumber
cerita dari Serat Rama yaitu cerita Ramayana versi sastra
jawa baru yang paling populer di kalangan masyarakat



Keragaman daya
tarik

Adanya Panggung terbuka Candi Prambanan yang
sebelumnya dibuat pada pertama kali pementasan tahun
1961 masih berada di dalam kompleks Candi Prambanan

Aksesibilitas

Terletak 23 km dari kota Sleman. Letak dipinggir jalan
provinsi serta adanya rambu-rambu petunjuk arah yang
mencukupi memudahkan wisatawan untuk menemukan
lokasi wisata ini.

Sarana dan Prasarana

Sudah terbangun

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi

PT. Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko

Sumber: diolah dari hasil observasi dan dokumentasi
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5.1.3.3. Daya Tarik Wisata Buatan
Daya tarik wisata buatan merupakan hasil inovasi dan kreasi dari manusia
jaman sekarang yang mempunyai perbedaan dengan dan tidak ada di tempat lain.
Wisata buatan ini berserta kelokalan dan hanya ada di daerah itu. Wisata buatan yang
ada di Kabupaten Sleman banyak ragamnya, tetapi yang menjadi destinasi utama yang
berupa monumen dan museum yaitu Monumen Jogja Kembali dan Museum Affandi.
Sedangkan untuk yang wisata buatan bersifat pendidikan ada UGM dan UNY, dan
yang berbasis olah raga meliputi Golf Merapi dan Stadion Maguwoharjo.

1. Monumen Jogja Kembali
Monumen ini biasa disingkat menjadi 'Monjali' oleh masyarakat Yogyakarta,
dibangun pada 29 Juni 1985 yang ditandai dengan upacara tradisional penanaman
kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan
Sri Paduka Paku Alam VIII. Gagasan untuk mendirikan monumen ini dilontarkan
Kolonel Sugiarto, selaku Wali Kotamadya Yogyakarta dalam Peringatan Yogya
Kembali yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal
29 Juni 1983. Dipilihnya nama Yogya Kembali dengan maksud sebagai tetenger atau
penanda peristiwa sejarah ditariknya tentara pendudukan Belanda dari Ibu kota
Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini sebagai tanda awal bebasnya Bangsa
Indonesia secara nyata dari kekuasaan pemerintahan Belanda.
Pembangunan monumen dengan bentuk kerucut dan terdiri dari tiga lantai ini
selesai dibangun dalam waktu empat tahun dan diresmikan pembukaannya tanggal 6
Juli 1989 oleh Presiden RI pada waktu itu, Soeharto. Monumen setinggi kurang lebih
31.8 m ini terletak di Dusun Jongkang, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman. Bentuk kerucutnya melambangkan bentuk gunung yang menjadi
perlambang kesuburan selain memiliki makna melestarikan budaya nenek moyang prasejarah.
Pemilihan lokasi Monumen Yogya Kembali juga memiliki alasan berlatarkan
budaya Yogya, yaitu monumen terletak pada sumbu atau poros imajiner yang
menghubungkan Gunung Merapi, Tugu, Kraton, Panggung Krapyak dan pantai Parang
Tritis. Sumbu imajiner ini sering disebut dengan Poros Makrokosmos atau Sumbu
Besar Kehidupan. Titik imajinernya sendiri bisa anda lihat pada lantai 3 ditempat
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berdirinya tiang bendera. Selengkapnya mengenai profil dari menumen ini dapat
dicermati pada gambar berikut :
Tabel. 5.7. Monumen Jogja Kembali

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Monumen Jogja Kembali

 Lokasi

Dusun Jongkang, Desa sariharjo, Ngaglik, Sleman

 Jenis Objek

Monumen dan Museum

 Deskripsi objek

Bangunan Monumen dikelilingi oleh plaza tempat upacara,
kolam, taman bermain anak-anak serta halamannya ditanami
dengan tumbuh-tumbuhan langka.



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik
 Daya tarik utama



Keragaman daya
tarik

Rekaman perjuangan kemerdekaan Indonesia 1945-1950.
diwujudkan dalam berbagai foto-foto, senjata, diorama dan
benda-benda lain.
Di dalamnya terdapat diorama dan di luar menumen terdapat
hiburan anak-anak.

Potensi Sosial

Budaya

Di halaman monumen sering diadakan pentas budaya dan
menyerap tenaga kerja yang berjualan souvenir, makanan,
oleh-oleh, dan sebaginya.

Aksesibilitas

Terletak 3 km ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta.
Mudah di jangkau dan tersedia rambu-rambu penunjuk arah
yang memadai serta berada pada jalur wisata Bandara
Adisucipto-Prambanan-Borobudur.

Sarana dan Prasarana

Saat ini sudah mencukupi

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi
Pengelola museum
Sumber : diolah dari hasil observasi dan dokumentasi
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2. Museum Affandi
Museum Affandi terletak di Jalan Laksda Adisucipto 167, yaitu jalan utama
yang menghubungkan kota Yogyakarta dan Solo, di tepi barat Sungai Gajahwong.
Letaknya sangat strategis sebagai salah satu kompleks museum seni lukis di
Yogyakarta. Kompleks museum menempati tanah seluas 3.500 meter persegi terdiri
atas bangunan museum beserta bangunan pelengkap, dan bangunan rumah tempat
tinggal pelukis Affandi dan keluarganya. Lahan yang berteras tidak menghambat
Affandi dalam menciptakan tata letak bangunan beserta lingkungannya. Pembangunan
kompleks museum ini dilakukan secara bertahap dan dirancang sendiri oleh Affandi.
Awal mula museum ini adalah Galeri I yang dirancang sendiri oleh Affandi
dengan biaya hasil penjualan lukisan-lukisannya. Pembangunan Galeri I ini selesai
pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1974 oleh Prof. Ida Bagus Mantra yang
saat itu menjabat sebagai Direktur Kebudayaan Umum. Pembangunan Galeri II
dilakukan dengan bantuan dari Pemerintah Indonesia melalui kunjungan Presiden
Soeharto. Pembangunan dimulai pada tahun 1987 dan diresmikan pada 9 Juni 1988
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hasan. Galeri III dibangun
oleh Yayasan Affandi pada tahun 1999, pada Mei tahun 2000 diresmikan oleh
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan
Galeri IV dibangun pada tahun 2002 guna memamerkan lukisan-lukisan keluarga
Affandi.
Penataan koleksi dilakukan berdasarkan karakteristik dan ciri khas dari tiap
karya. Lukisan yang dipajang disusun dalam dua baris atas bawah yang memanjang
memenuhi ruangan berbentuk lengkung, lukisan yang dipamerkan sendiri umumnya
berupa sketsa dan karya reproduksi. Pada keempat Galeri tersebut wisatawan dapat
menikmati karya-karya Affandi mulai dari awal hingga akhir karirnya.
Selengkapnya mengenai profil museum Affandi dapat dijelaskan pada gambar
berikut ini :
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Tabel. 5.8. Museum Affandi

INFORMASI
UMUM

 Nama Objek

Museum Affandi

 Lokasi

Jl. Solo/Jl. Adisucipto 167 Yogyakarta

 Jenis Objek

Museum

 Deskripsi objek

Bangunan yang khas dan antik yang menyimpan lukisan
karya Affandi, Maryati dan Kartika serta hasil karya seniman
lain.



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik



Daya tarik
utama

Bangunan museum: bentuk khas dan antik dimana panggung
dan tiang-tiangnya terbuat dari kayu utuh dan berukir dengan
atap yang membentuk spiral serta sebuah gerobak yang
dimodifikasi menjadi sebuah kamar lengkap dengan
dapurnya.
Koleksi: 300 lukisan karya Affandi, Maryati(istrinya),
Kartika (Putrinya) serta hasil karya seniman lain berupa seni
pahat, patung yang menjadi koleksi Affandi.



Keragaman
daya tarik

Tersedia berbagai lukisan asli sang Mastro Affandi dan
beberapa benda peninggalan koleksi beliau.



Potensi Sosial
Budaya

Menampung beberapa tenaga kerja untuk melayani
pengunjung.

Aksesibilitas

Letaknya ditepi sungai Gadjah Wong di jalan besar yang
menghubungkan Jogja-Solo, termasuk dalam desa
Caturtunggal, Depok.

Sarana dan
Prasarana

Saat ini sudah mencukupi

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi
Belum ada
Sumber : Diolah dari hasil observasi dan dokumentasi
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3. Wisata Pendidikan : Kampus UGM Yogyakarta
Sebagai perguruan tinggi negeri yang pertama dan memiliki gedung dengan
gaya arsitektur lama membuat Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi destinasi
wisata pendidikan. Ketenaran UGM sebagai universitas tertua dan juga reputasinya
yang sudah mendunia membuat banyak wisatawan yang mempunyai minat khusus
pendidikan untuk datang ke kampus ini. UGM mencanangkan menjadi World Class
University dan juga merupakan universitas berbasis riset.
UGM resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan merupakan
Universitas yang bersifat nasional. Selain itu UGM juga berperan sebagai pengemban
Pancasila dan Universitas pembina di Indonesia Pada saat didirikan, UGM hanya
memiliki enam fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas, satu sekolah Pascasarjana (S2 dan S-3), dan satu Sekolah Vokasi. UGM termasuk universitas yang tertua di
Indonesia, berlokasi di Kampus Bulaksumur Yogyakarta. Sebagian besar fakultas
dalam lingkungan UGM terdiri atas beberapa jurusan/bagian dan atau program studi.
Kegiatan UGM dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri
atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Suasananya nyaman, bersih, dan luas merupakan salah satu daya tarik tersendiri
bagi wisatawan untuk berkunjung ke kampus UGM. Sebagaian besar dikunjungi oleh
para pelajar yang mempunyai minat khusus terhadap pendidikan. UGM telah menjadi
salah satu destinasi wisata pendidikan yang paling favorit bagi pelajar. Sebagaimana
dikemukakan oleh Biro Humas Drs. Suryo Baskoro, MS berikut ini :
Ya, memang UGM sudah lama menjadi salah satu tujuan wisata pendidikan di
Yogyakarta. Setiap kali berlibur di Yogyakarta, wisatawan, khususnya para
siswa SMA yang nantinya akan melanjutkan studi di bangku perguruan tinggi,
tidak sedikit yang memilih UGM sebagai salah satu tujuan wisatanya. UGM
sudah lama jadi tujuan wisata pendidikan. Kita ingin lebih banyak
mensosialisasikan adanya atmosfer pembelajaran di kampus. Tidak tanggungtanggung, setiap tahun ada sekitar 130-an SMA yang berwisata pendidikan di
kampus ini, baik yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa. Di samping untuk
sosialisasi atmosfer pembelajaran di kampus, dengan adanya wisata pendidikan
ini diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada para siswa untuk lebih
keras lagi dalam belajar karena ketatnya persaingan untuk dapat masuk UGM.
(http://www.ugm.ac.id/id/berita/2397-mengemas.wisata.pendidikan.di.ugm)
Profil wisata selengkapnya mengenai UGM sebagai daya tarik wisata minat khusus
pendidikan sebagai berikut :
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Tabel. 5.9. Kantor Pusat UGM

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Wisata Kampus UGM Yogyakarta

 Lokasi

Bulaksumur (sekitar Jl. Kaliurang Yogyakarta)

 Jenis Objek

Kampus

 Deskripsi objek

Kompleks kampus lembaga pendidikan tinggi yang
mempunyai berbagai bidang disiplin ilmu dan terbesar di
Indonesia



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik


 Daya tarik utama





Bangunan Gedung Pusat UGM (Kantor Rektorat dan
Administrasi) yang memiliki bentuk khas dan
monumental yang dapat menjadi daya tarik kunjungan
wisatawan.
Berbagai macam program studi baik disiplin ilmu
teknik, ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan alam, ilmu
pertanian dan kehutanan maupun ilmu sosial politik
dan humaniora.
Memiliki berbagai macam pusat studi/lembaga
penelitian serta berbagai unit kegiatanmahasiswa.



Keragaman daya
tarik

Terdapat landskap kampus yang sejuk dan terdapat hutan
buatan di depan balairung.



Potensi Sosial
Budaya

Banyak dipekerjakan tenaga kerja dan penjual makanan
dan minuman.
Sangat mudah dicapai, semua bis kota lewat di kawasan
kampus UGM, tepatnya terletak di kawasan Bulaksumur,
dibelah oleh jalan Kaliurang.

Aksesibilitas
Sarana dan Prasarana

Saat ini sudah mencukupi

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi
Universitas Gadjah mada
Sumber : diolah dari hasil observasi dan dokumentasi
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4. Wisata Pendidikan : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan pengembangan dari IKIP
Yogyakarta yang telah berdiri 21 Mei 1964. Sejarah panjang UNY dalam dunia
pendidikan Indonesia telah menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan
yang berkualitas unggul. Banyak tenaga pengajar berkualifikasi S2 dan S3, pegawai
profesional, perpustakaan universitas dan fakultas yang lengkap, pusat komputer,
jaringan internet 24 jam, sarana olahraga berstandar internasional, pusat bahasa,
laboratorium penelitian modern, dan lingkungan yang asri membuat kampus yang
dijuluki The Green Campus ini menjadi salah satu universitas terfavorit dan layak
diperhitungkan.
Untuk menjawab tantangan global, mulai tahun 2008, UNY telah siap
menuju World Class University. Pengakuan internasional berupa sertifikasi terhadap
kegiatan manajemen. proses, dan fasilitas pendukung sangat diperlukan dalam
persaingan di era global. Untuk menuju World Class University, UNY saat ini telah
berhasil mendapatkan sertifikasi di bidang kegiatan manajemen yaitu Standar
Manajemen Mutu (SMM) International Organization for Standardization (ISO)
9001:2008.
Salah satu daya tarik wisata pendidikan di UNY adalah adanya Museum
Pendidikan Indonesia (MPI), yang berada di kompleks Universitas Negeri Yogyakarta,
di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Depok, Sleman Yogyakarta. Museum ini
didirikan bertujuan sebagai sumber pendidikan dan wisata edukatif. Di museum ini
bisa berwisata sambil belajar. Museum Pendidikan Indonesia di resmikan oleh
Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2008. Dengan
mengunjungi museum ini dimanjakan dengan berbagai koleksi yang menggambarkan
pendidikan Indonesia, juga berbagai alat dan bahan pendidikan yang

yang

berkembang dari tahun- ketahun.
Selengkapnya untuk profil wisata dari UNY sebagai destinasi wisata dapat
dilihat pada gambar berikut :
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Tabel. 5.10. Kantor Pusat UNY

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Wisata Kampus Universitas Negeri Yogyakarta

 Lokasi

Karangmalang Yogyakarta

 Jenis Objek

Kampus

 Deskripsi objek

Kompleks kampus lembaga pendidikan tinggi yang
mempunyai berbagai bidang disiplin ilmu dan terbesar di
Indonesia



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik



Daya tarik
utama

 Merupakan perguruan tinggi yang lengkap fasilitasnya,
terutama yang berkaitan dengan olah raga. Tempat
pemusatan latihan tim nasional sepak bola.
 Merupakan perguruan tinggi keguruan yang tertua
sehingga dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi
keguruan di seluruh Indonesia.



Keragaman daya
tarik

Landskap kampus yang didukung oleh fasilitas olah raga
yang lengkap.



Potensi Sosial
Budaya

Menampung banyak pekerja dan menghidupi masyarakat
sekitar.

Aksesibilitas

Bersebelahan dengan kampus UGM, dari arah jalan Solo ke
utara melalui jalan Gejayan, mudah dicapai dari Solo karena
banyak angkutan yang lewat depan kampus.

Sarana dan Prasarana

Saat ini sudah mencukupi

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi
Unuversitas Negeri Yogyakarta
Sumber : diolah dari hasil observasi dan dokumentasi

56

5. Wisata Olah Raga : Merapi Golf
ODTW ini terletak di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan, lapangan
dengan 18 hole, 6370 meter par 72 terletak 30 menit berkendara dari kota Yogyakarta.
Rancangan lapangan Golf Merapi yang mempesona merupakan karya yang diciptakan
oleh master lapangan golf yaitu Thomson, Woverride & Perret. Perpaduan keindahan
alam dan kesegaran cuaca pegunungan, lansekap berbukit-bukit yang menantang
dengan bebatuan gunung yang telah berumur berjuta-juta tahun menjadikan lapangan
golf ini sebagai salah satu lapangan yang paling menarik di Jawa Tengah dan tak
mudah dilupakan.
Masing-masing hole dirancang dan ditempatkan dengan hati-hati dan lain dari
yang lain dengan kesulitannya tersendiri, menyajikan ujian yang hebat untuk clubbing.
Lingkungan yang tenang dan damai, pemandangan yang indah menakjubkan,
menjadikan para pegolf menikmati permainan dan tentu saja tidak akan melewatkan
lapangan yang menantang ini. Lapangan ini sungguh menjadi tempat para pecinta golf
bermain tanpa gangguan udara panas ataupun polusi.
Wisata minat khusus ini memang diperuntukan bagi sebagaian masyarakat
yang mempunyai daya beli lebih, kalangan masyarakat menengah dan atas yang
menjadi segemen pasarnya. Turnamen golf yang bersifat nasional maupun
internasional juga diselenggarakan di padang golf ini, pengelolaan dilakukan oleh
swasta dengan bekerjasama dengan persatuan golf Indonesia. Disamping itu
pertandingan yang sifatnya eksibisi juga diselenggarakan dengan memperebutkan
tropy dari Sultan maupun induk organisasi Golf Indonesia.
Profil wisata dari lapangan Golf Merapi ini dapat dicermati pada gambar
berikut :
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Tabel. 5.11. Padang Golf Merapi

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Merapi Golf

 Lokasi

Des Umbulharjo Kecamatan Cangkringan

 Jenis Objek

Wisata Buatan berbasis olah raga

 Deskripsi objek

Lapangan Golf 18 hole dilengkapi dengan country club, pro
shop, restaurant dan fitness center.



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik
 Daya tarik utama

Lapangan Golf, 18 hole

Keragaman daya

tarik

Padang golf dengan panorama gunung Merapi membuat
orang merasa takjub dengan keindahan sebagai karunia
Tuhan dan juga taman yang dibuat di sekeliling padang golf
semakin indah dilihat mata.



Potensi Sosial
Budaya

Mempekerjakan puluhan pegawai dan memberi manfaat
bagi masyarkat sekelilingnya.

Aksesibilitas

Terletak 20 km ke arah utara Kota Yogyakarta melalui jalan
Kaliurang. Mudah di jangkau dan tersedia rambu-rambu
penunjuk arah yang memadai.

Sarana dan Prasarana

Saat ini sudah mencukupi

Aspek Pasar

Internasional dan Nasional

Investasi
Swasta
Sumber : diolah dari hasil observasi dan dokumentasi
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6. Wisata Olah Raga : Kawasan Stadion Maguwoharjo
Stadion

Maguwoharjo adalah

sebuah stadion sepak

bola di Kabupaten

Sleman, DI Yogyakarta, yang juga merupakan markas klub sepak bola PSS Sleman.
Stadion

ini

dibangun

pada

tahun 2005 dan

mengalami

pembenahan

pada

tahun 2007 akibat dari gempa bumi yang terjadi pada 27 Mei 2006. Stadion
Maguwoharjo memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. Stadion ini memiliki tipe
Stadion Sepak bola Modern dengan konsep “Mini San Siro” dengan ciri khas menara
yang terletak di empat penjuru stadion dengan tangga berputarnya. Seperti halnya
stadion-stadion modern lain di Eropa terutama di Inggris stadion ini tidak memiliki
lintasan atletik sehingga penonton akan lebih nyaman dalam menyaksikan
pertandingan.
Stadion ini dibangun dengan biaya kurang lebih Rp 100 miliar. Hingga saat ini,
Stadion Maguwoharjo sudah dilengkapi dengan fasilitas lampu stadion. Sebenarnya
pemasangan lampu sudah direncanakan dan dana pun sudah disiapkan oleh pemerintah
daerah, namun karena adanya bencana gunung merapi yang menimpa Kabupaten
Sleman dan sekitarnya, dana yang sedianya digunakan untuk memasang lampu pada
stadion dialihkan untuk dana tanggap bencana. Rencana tersebut akhirnya terlaksana
pada awal Januari 2013, lampu stadion sudah dipasang disisi timur dan barat sebanyak
masing-masing 72 buah.
Sebagai obyek wisata minat khusus olah raga, stadion ini menjadi tempat
paling menarik karena sering diadakan turmanem yang bersifat lokal, nasional maupun
internaisonal. Pertandingan eksibisi yang bersifat internasional yang diselenggarakan
oleh PSSI juga sering dilakukan di stadion ini.
Selengkapnya mengenai profil wisata dari stadion tersebut sebagai destinasi
wisata adalah sebagai berikut :
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Tabel. 5.12. Stadion Maguwoharjo

INFORMASI
UMUM

 Nama Objek

Kawasan Stadion Maguwoharjo

 Lokasi

Kecamatan Depok dan Ngemplak

 Jenis Objek

Wisata buatan berbasis olah raga

 Deskripsi objek

Sebuah stadion olahraga dengan tarap internasional dengan
kapasitas mencapai 30 ribu penonton, desain stadion
dirancang untuk kenyamanan penonton karena tidak ada track
untuk atletik sehingga penonton lebih dekat dalam melihat
pertandingan.



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik


Daya tarik
utama

Keragaman

daya tarik


Potensi Sosial
Budaya

Stadion yang dilengkapi dengan lampur beserta fasilitas yang
moderen.
Tersedia fasilitas olah raga yang lain di sekeliling stadion,
bisa digunakan untuk joging beserta kegiatan yang lain
karena lahan masih luas.
Dapat mempekerjakan tenaga dan kalau ada event bisa
menyerap banyak tenaga kerja untuk jualan.

Aksesibilitas

Dari kota Yogyakarta ke arah utara melalui jl ring road utara
arah ke tajem. Kalau dari jl Solo belok kanan di pertigaan
Maguwo.

Sarana dan
Prasarana

Sudah memadai

Aspek Pasar

Nasional

Investasi
Belum ada, masih dikelola pemda.
Sumber : dilah dari hasil observasi dan dokumentasi
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7. Desa-Desa Wisata
Kabupaten Sleman memiliki banyak desa wisata dengan berbagai macam
spesifikasinya. Desa wisata merupakan salah satu wisata buatan yang relatif masih
mempertahankan keaslian dari adat istiadat maupun budaya masyarakat setempat.
Inovasi dan kreasi yang ada di desa tersebut disesuaikan dengan potensi budaya yang
sudah dipunyai sejak dahulu.
Salah satu desa wisata yang menjadi unggulan di Kabupaten Sleman adalah
desa wisata Brayut. Secara administrasi keberadaan desa wisata Brayut sebenarnya
merupakan sebuah pedusunan yang berada di daerah Desa Pendowoharjo, Kecamatan
Sleman, Kabupaten Sleman. Brayut termasuk salah satu desa wisata yang banyak
tersebar di wilayah Kabupaten Sleman. Tidak berbeda jauh dengan desa wisata
lainnya, kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yaitu melakukan interaksi dengan
masyarakat sekitar yaitu mengikuti berbagai kegiatan.
Salah satu dari kegiatan tersebut antara lain belajar membajak, menanam padi,
ndawut (mencabut benih padi), memanen padi (ani-ani), menjemur padi, hingga
memetik jeruk di kebun jeruk organik. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk
wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kegiatan pertanian
tradisional. Masih terdapat juga kegiatan peternakan masyarakat yang dapat dipelajari
yaitu belajar membajak, memandikan sapi, hingga merumput.
Selain itu wisatawan dapat mempelajari kesenian desa Brayut yaitu karawitan,
membatik, tari-tarian, wisata kuliner, permainan rakyat, ataupun kegiatan konservasi
baik budaya ataupun lingkungan. Selain itu arsitektur rumah penduduk di Desa Wisata
Brayut sangat kental dengan budaya Jawa, misalnya bentuk Joglo, bentuk limasan,
bentuk sinom, dan bentuk kampung.
Pengelola Desa Wisata Brayut. Budi Utomo mengatakan bahwa warga di sini
sudah memiliki kesadaran terhadap potensi lokal yang dimiliki oleh desanya sehingga
masyarakat tergerak untuk melestarikan serta berpikir terbuka dengan hal-hal baru
termasuk kesenian musik jazz itu sendiri. Warga berharap semakin banyak orang
yang datang ke Desa Wisata Brayut akan meningkatkan perekonomian setempat. Profil
wisata selengkapnya dari desa wisata Brayut adalah sebgai berikut :
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Tabel. 5.13. Desa Wisata Brayut

INFORMASI UMUM

 Nama Objek
 Lokasi
 Jenis Objek

Desa Wisata pertanian dan budaya
Desa Pendowoharjo Kecamatan Sleman
Wisata buatan berbasis pedesaan

 Deskripsi objek

Wisata buatan yang terletak di pedesaan dengan masih
mempertahankan keasliannya. Topik pertanian dan
peternakan menjadi unggulan dengan menyediakan
sebidang sawah dengan berbagai aktivitas pendukungnya.
Untuk peternakan juga tersedia beberapa sapi yang
dilengkapi dengan kandangnya. Disamping pertanian juga
digarap mengenai wisata budaya yang berkaitan dengan
pertunjukan kesenian budaya jawa seperti gamelan,
klenengan, dan sebagainya.

Status
pengembangan
Daya Tarik


Sudah berkembang

 Daya tarik utama

Pertanian, peternakan dan budaya jawa



Keragaman daya
tarik

Terdapat sebidang tanah pertanian yang dirancang seasli
mungkin, peternakan sapi dengan kandang yang telah
tersedia, dan seperangkat gamelan untuk pertunjukan
kesenian asli jawa.

Mempekerjakan banyak tenaga kerja dan instruktur di
Potensi Sosial
bidang pertanian dan peternakan. Masyarakat juga aktif

Budaya
memberikan atraksi berupa pertunjukan kesenian
tradisional.
Dari arah jl. Magelang menuju Yogyakarta sesampai di
Aksesibilitas
perempatan kantor Pemda Sleman belok ke kiri menuju desa
Pendowoharjo. Terdapat rambu-rambu dan mudah dicapai.
Jalan menuju lokasi sangat mulus, tetapi belum ada
Sarana dan Prasarana
angkutan umum, untuk mencapai lokasi harus menggunakan
kendaraan pribadi.
Aspek Pasar
Internasional dan nasional
Investasi
Masyarakat, belum ada investor swasta
Sumber : Diolah dari hasil observasi dan dokumentasi
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Di Kabupaten Sleman, desa wisata yang lain dengan berbagai spesifikasinya
cukup banyak, selengkapnya terdapat pada tabel berikut :
Tabel 5.14. Desa Wisata Di Kabupaten Sleman
No

Desa Wisata

Lokasi

Spesifikasi

Status Pasar

DESA WISATA BUDAYA
1

Brayut

Brayut Pandowoharjo,
Sleman

Pertanian/Ani-ani,
Joglo, Seni Budaya

Paket, laku
dijual, ada
kunjungan

2

Tanjung

3

Sambi

Tanjung, Donoharjo,
Ngaglik
Sambi,
Pakembinangun,
Pakem

Seni, Budaya,
Joglo
Seni, Budaya,
Pertanian, Alam, 1
Paket

Laku dijual, ada
kunjungan
Laku dijual, ada
kunjungan

4

Grorol
Mlangi

6

Candi Abang

7

Plempoh

8

Srowolan

Budaya, Seni, Tuk
Si Bedug
Budaya, Agama,
Ziarah
Situs Candi, Goa
Jepang
Candi, Galeri Seni
Budaya
Para Perjuangan

Siap dijual

5

9

Pajangan

Grogol, Margodadi,
Seyegan
Mlangi, Nogotirto,
Gamping
Candi Abang,
Jogotirto, Berbah
Plempoh, Bokoharjo,
Prambanan
Srowolan,
Purwobinangun,
Pakem
Pajangan,
Pandowoharjo,
Sleman

Budaya, Joglo,
Kesnian

Laku dijual

Siap dijual
Ada kunjungan
Ada kunjungan
Laku dijual

DESA WISATA PERTANIAN
10

Jamur

Jamur, Sendangrejo,
Minggir
Garongan, Wonokerto,
Turi
Bokesan,
Sindumartani,
Ngemplak
Trimulyo, Sleman

11

Garongan

12

Bokesan

13

Kadisobo II

14

Kembangarum Sleman

Pertanian, Udang
Galah, Joglo
Perikanan, Salak
Pondoh
Perikanan

Laku dijual, ada
kunjungan
Siap dijual

Pertanian,
Perikanan
Salak Pondoh,
Perikanan

Siap dijual

Siap dijual

Siap dijual
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No

Desa Wisata

Lokasi

Spesifikasi

Status Pasar

DESA WISATA AGRO
15

Kelor

Pertanian, Joglo

Nganggring

Kelor, Bangunkerto,
Turi
Trumpon,
Merdikorejo, Tempel
Girikerto, Turi

Perikanan,
Pertanian
Peternakan

Siap dijual, ada
kunjungan
Laku dijual, ada
kunjungan
Siap dijual

16

Trumpon

17
18

Gabugan

Donokerto, Turi

Salak Gading

Siap dijual

19

Petung

Kopi, sapi Perah

Siap dijual

20

Agrowisata

Kepuhharjo,
Cangkringan
Bangunkerto, Turi

Salak Pondoh

Siap dijual

DESA WISATA KERAJINAN
21

Sendari

Sendari, Tirtoadi,
Mlati
Brajan, Sendangarum,
Minggir
Gamplong, Sumber
Rahayu, Moyudan

22

Brajan

23

Gamplong

24

Sangubanyu

Sangubanyu, Sumber
Rahayu, Moyudan

25

Malangan

Malangan,
Sumberagung,
Moyudan

Kerajinan Bambu

Laku dijual

Kerajinan Bambu

Laku dijual

Tenun ATBM,
Pantai Cemplon,
Pertanian, Joglo
Tenun ATBM,
Pantai Cemplon,
Pertanian, Joglo
Kerajinan Bambu,
perikanan, Joglo

Laku dijual

Laku dijual

Laku dijual

DESA WISATA FAUNA
25

Ketingan

Ketingan, Tirtoadi,
Mlati

Burung
Kuntul/Blekok

Laku dijual

DESA WISATA LERENG MERAPI
26

Kaliurang
timur
Turgo

Kaliurang timur,
hargobinangun, pakem
27
Turgo,
Purwobinangun,
Pakem
28 Kinahrejo
Kinahrejo,
Umbulharjo,
cangkringan
29 Tunggularum Tunggularum,
Wonokerto, Turi
Sumber : Disbudpar Kabupaten Sleman, 2014.

Alam, Treking

Laku dijual

Alam, Makam
Syeh Jumadil
Qubro, Tekking
Alam, Labuhan
Merapi

Laku dijual

Alam, Merti Bumi

Laku dijual

Laku dijual
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5.1.3.4. Wisata Minat Khusus
Diantara ketiga daya tarik wisata yang ada, terdapat satu lagi daya tarik wisata
yang disebut wisata minat khusus. Sesuai dengan namanya wisata ini diperlukan
prasarat tertentu dan tidak semua orang tertarik atau bisa melakukan wisata minat
khusus ini. Wisata minat khusus ini biasanya berbentuk petualangan (adventure) pada
suatu obyek wisata alam sperti arung jeram, lompat dari ketinggian, selurur sungai
bawah tanah; atau juga minat untuk mengetahui atau bisa melakukan suatu produk
souvenir tertentu, misalnya kerajinan, batik, topeng dan sebagainya.
Wisata minat khusus di Kabupaten Sleman banyak ragamnya antara lain
petualangan di lereng Merapi dengan menggunakan jeep atau trail yang dikenal dengan
lava tour Merapi dan wisata kerajinan di desa wisata.

1. Petualangan (Adventure) lava tour merapi
Petualangan dengan format wisata Lava Tour Merapi dengan Jeep saat ini
menjadi wisata petualangan yang paling menarik dan diminati wisatawan baik
wisatawan nusantara mupun mancanegara. Banyak perusahaan besar menggunakan
paket wisata petualangan Merapi lava tour dengan Jeep ini sebagai media outbound
dan refreshing para karyawannya. Para wisatawan diajak menikmati secara langsung
sisa lahar dingin erupsi gunung merapi. Menyusuri pedesaan dan sungai melihat
hamparan pasir dan bebatuan besar disepanjang rute lava tour.
Paket wisata lava Tour dengan kendaraan jeep merupakan wisata offroad yang
sangat mengesankan dan tak terlupakan. Rute wisata merapi lava tour diantaranya
Kaliurang, kali adem, museum merapi, makam mbah maridjan, desa Srunen, batu
alian, desa Kepuh harjo, Klangon, Pentingsari, Kali Kuning dan Kali Gendol.
Profil wisata petualangan lava tour Merapi sebagai berikut :
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Tabel. 5.15. Adventure Lava Tour

INFORMASI UMUM

 Nama Objek

Wisata Adventure Lava Tour

 Lokasi

Cangkringan Sleman Yogyakarta

 Jenis Objek

Wisata minat khusus petualangan

 Deskripsi objek

Merupakan jalur lahar merapi pada saat terjadi erupsi.
Sungai-sungai yang dulu dilalui oleh lahar dingin Merapi
bisa dilalui dengan jeep



Status
pengembangan

Sudah Berkembang

Daya Tarik
 Daya tarik utama

Jalur atau Trip bekas lahar erupsi Merapi



Keragaman daya
tarik tarik

Terdapat track yang sudah diatur dan terdapat beberapa
destinasi yang bisa dikunjungi dengan jeep atau trail.
Tersedia souvenir berupa bunga eidelweis yang tidak bisa
layu.



Potensi Sosial
Budaya

Masyarakat dapat terlibat dalam penyediaan jeep dan trail,
beserta souvenir dan oleh-oleh khas lereng Merapi.

Aksesibilitas

Masuk dalam kawasan Volcano tour Merapi di desa
Umbulharjo, bisa melalui jl Kaliurang setelah sampai
pertigaan sebelum loket retribusi belok ke kanan. Tersedia
rambu-rambu yang cukup memandu.

Sarana dan Prasarana

Masih kurang memadai

Aspek Pasar

Nasional dan Internasional

Investasi
Belum ada
Sumber : diolah dari hasil observasi dan dokumentasi

2. Desa Kerajinan
Meskipun bisa dikategorikan sebagai wisata buatan namun wisata kerajinan ini
juga termasuk wisata minat khusus, karena di desa wisata ini hanya orang yang
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mempunyai minat khusus tertarik dengan wisata ini. Di desa wisata kerajinan tersebut
wisatawan dapat melakukan kegiatan belajar membuat produk-produk kerajinan
tertentu khususnya yang terbuat dari bambu.
Desa wisata Brajan terletak di Sendangagung Minggir Sleman Yogyakarta.
Asal mula desa ini diambil dari nama Kyai Brojo Setiko yang merupakan cikal bakal
atau orang yang pertama menetap di desa tersebut. Walaupun Brajan hanya sebuah
desa kecil, namun masyarakatnya telah memiliki karya yang tidak hanya dikenal di
Indonesia, namun juga telah menembus pasar internasional. Karya yang khas dari desa
ini adalah kerajinan bambu.
Kerajinan Bambu merupakan salah satu industri kreatif di Kabupaten Sleman
yang memiliki nilai seni dan budaya yang sangat tinggi serta digemari banyak
wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. UKM Kerajinan Bambu merupakan
icon Dusun Brajan sebagai Desa Wisata Budaya dan Sentra Kerajinan Bambu di
Kabupaten Sleman.

Lokasi Workshop UKM terletak di Dusun Brajan Desa

Sendangagung Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman atau sebelah barat Kota
Yogyakarta. Beberapa UKM

merupakan Mitra Binaan PT JASA RAHARDJA,

Universitas Islam Indonesia dan didukung oleh DIKTI RI dengan pengembangan pada
aspek desain, teknologi produksi dan pemasaran. Produk-produk UKM Brajan sangat
digemari karena memiliki keunggulan pada kualitas dan seni yang tinggi (high
quality). Keunggulan Produk Bambu brajan pada desain produk yang selalu baru dan
senantiasa mengikuti trend market eskpor karena di desain oleh desainer profesional.
Proses produksi UKM di brajan didukung dengan ketersediaan lebih dari 100 perajin
dan teknologi produksi, pengawetan dan pengeringan bambu yang efektif, efisien
dan ramah lingkungan. Siap melayani berbagai pesanan (order) dalam jumlah besar
via langsung dan online melalui website.
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Tabel. 5.16. Desa Kerajinan

INFORMASI UMUM

 Nama Objek
 Lokasi
 Jenis Objek

 Deskripsi objek



Status
pengembangan

Desa Wisata Kerajinan Mbrajan
Desa Sendangagung Kecamatan Minggir
Wisata minat khusus kerajinan
Di desa Brajan sebagai besar penduduknya mempunyai
mata pencaharian sebagai perajin bambu. Awalnya jenis
kerajinan yang dihasilkan tidak banyak jenisnya, hanya
berupa besek dan ceting atau tempat nasi. Namun seiring
dengan perkembangan jaman kerajinan bambu mengalami
deversifikasi hingga saat ini. telah menghasilkan lebih
dari 110 jenis kerajinan bambu. Disamping menjual
produk, wisatawan juga diberi kesempatan untuk
mengikuti workshop pembuatan produk kerajinan.
Baru berkembang

Daya Tarik
 Daya tarik utama

Workshop membuat kerajinan dari bambu yang dilakukan
dengan singkat, wisatawan pulang dengan sudah
membahwa hasil kerajinanya.

Keragaman daya

tarik tarik

Banyak produk kerajinan bambu yang bisa dihasilkan oleh
wisatawan ketika mengikuti workshop, daya tariknya
adalah mengikuti workshop kerajinan sekaligus menikmati
suasana pedesaan.

Melibatkan banyak tenaga kerja dan sumber daya
masyarakat, tenaga kerja dan instruktur menjadi potensi
sosial budaya.
Dari kota Yogyakarta ambil jalan yang mengarah ke
Aksesibilitas
Godean dan Minggir, sesampai di perempatan Minggir
belok kanan menuju desa Sendangagung.
Jalan halus beraspal dan terdapat rambu-rambu petunjuk
Sarana dan Prasarana
jalan yang lengkap.
Aspek Pasar
Pasar sudah ada baik internasional maupun nasional
Investasi
Masyarakat, belum ada sektor swasta
Sumber : diolah dari hasil observasi dan dokumentasi


Potensi Sosial
Budaya
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5.1.4. Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi
Studi yang mengambil topik pariwisata-bencana ini mengambil lokasi di
ODTW yang terkena bencana dan sekaligus memunculkan ODTW baru. Untuk
keperluan itu maka perlu disampaikan deskripsi mengenai ODTW yang menjadi
obyek penelitian. Obyek wisata yang diambil menjadi kasus dalam penelitian ini
adalah volcano tour Merapi karena dianggap sebagai representasi dari destinasi
pariwisata-bencana.
Wisata volcano tour Merapi dapat dikategorikan sebagai wisata alam dengan
bercirikan pegunungan dan berada di lereng Gunung Merapi yang merupakan gunung
teraktif di Indonesia. Lokasi ini cocok untuk studi pariwisata-bencana karena memang
di daerah ini sampai sekarang masing termasuk dalam kawasan rawan bencana.
Sebagian besar ODTW masih berada di kawasan zone 1, malah ada yang masuk
forbidden zone.
5.1.4.1. Kebijakan Pariwisata-Bencana Di Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman yang secara geografis wilayahnya berada di sekitar
Gunung Merapi yang dikenal gunung teraktif di Indonesia, sebenarnya sudah
mempunyai kebijakan tentang pariwisata-bencana. Kebijakan tersebut tertuang dalam
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) tahun 2012-2016 yang
menggolongkan kawasan bencana menjadi :
1. Daerah terlarang (forbidden zone), merupakan daerah yang paling dekat dengan
sumber bahaya dan mudah terlanda awan pans, daerah ini harus dikosongkan,
luas daerah terpengaruh bencana alam Gunung Merapi seluas 749,3 ha.
2. Daerah bahaya I (first danger zone), daerah bahaya 1 merupakan daerah yang
potensial terlanda jatuhnya bom gunung api yang masih membara (piroclastic
fall), yang ditetapkan berdasarkan peristiwa letusan masa lampau.
3. Daerah bahaya II (second danger zone), daerah bahaya 2, merupakan daerah
yang berada di dalam atau di dekat lembah yang berhulu di puncak, dan dapat
dilanda lahar hujan, sebagian besar daerah bahaya ini berada di wilayah
Kabupaten Sleman, daerah bahaya 2 juga terdapat di wilayah Kota Yogyakarta.
Dari klasifikasi bahaya tersebut banyak ODTW di Kabupaten Sleman yang
masuk dalam kawasan bahaya 1, dan beberapa ODTW yang berada di lereng Merapi
termasuk dalam kawasan terlarang (forbidden zone). Dari kondisi obyektif yang seperti
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ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berpegangan pada Undang-undang No. 24 tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 70 tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi.
Sesuai dengan ketentuan dalam UU 24/2007, pemerintah Kabupaten Sleman
membuat perencanaan mitigasi bencana dimana pada kawasan terlarang tidak boleh
ada bangunan permanen dan tentu saja bebas dari aktivitas apapun. Di dalam rencana
induk penanggulangan bencana disebutkan bahwa untuk mengurangi resiko bencana di
kawasan terlarang tidak boleh dihuni dan dipergunakan untuk aktivitas apapun. Pada
kondisi normal di kawasan terlarang dipergunakan hanya untuk aktivitas yang sifatnya
sementara.
Demikian juga di dalam Perpres 70/2014 disebutkan bahwa kawasan terlarang
sebagaimana disebutkan diatas masuk dalam kawasan rawan bencana. Dimana kalau
masuk dalam kawasan rawan bencana menurut perpres tersebut harus terbebas dari
kemungkinan dampak bencana. Rawan bencana adalah suatu kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi
dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
Sesuai dengan ketentuan tersebut maka untuk mengatur tentang terjadinya
pariwisata-bencana di Kabupaten Sleman, khususnya di volcano tour Merapi maka
Bupati menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati. Surat Rekomendasi Bupati Sleman
No. 556 / 0063 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Vulcano
Tour Kecamatan Cangkringan sebagai basis regulasi kebijakan pengelolaan pariwisatabencana. Surat rekomendasi ini ditujukan kepada Kepala Desa Umbulharjo, Kepala
Desa Kepuharjo, Kepala desa Glagaharjo, Kepala Desa Argomulyo, dan Kepala Desa
Wukirsari di Kecamatan Cangkringan. Isi surat Rekomendasi ini pada intinya adalah
perintah Bupati kepada Kepala Desa tersebut di atas untuk melakukan pengelolaan dan
pengaturan Kawasan Vulcano Tour di wilayah masing-masing yang berlaku sampai
dengan tanggal 15 Maret 2011. Sesudah masa berlakunya pengelolaan dan pengaturan
Kawasan Vulcano Tour berakhir disusul dengan Surat Perpanjangan Rekomendasi
Bupati Sleman No. 590 /590 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pengelolaan Kawasan
Wisata Vulcano Tour Kecamatan Cangkringan.
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Sejak berakhirnya Surat Perpanjangan Rekomendasi Bupati Sleman No. 590
/590 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Vulcano Tour
Kecamatan Cangkringan pada tanggal 31 Desember 2011, menurut perangkat Desa
Kepuharjo (Wawancara tanggal 15 Juli 2014) Pemerintah Desa Kepuharjo tidak
mengajukan ijin perpanjangan pengelolaan Vulcano Tour seperti halnya Desa
Umbulharjo.
Pemerintah Desa Kepuharjo lebih memilih mengelola penambangan pasir
(meskipun labelnya adalah normalisasi sungai) yang hasilnya dirasa lebih besar karena
dan harga pasir Rp. 150.000 / truk dirinci yaitu Rp. 70.000 untuk pemilik Beghue dan
Rp. 80.000 untuk Kas Desa dan Dusun. Meskipun demikian pada hari-hari libur tetap
ada masyarakat terutama di Dusun Kopeng yang menyediakan jasa bagi para
pengunjung.
5.1.4.2. Kunjungan Wisata di Volcano Tour Merapi
Hingga sampai penelitian ini dilakukan kunjungan wisata ke vulcano tour
Merapi menunjukkan tidak ada peningkatan malah mempunyai kecenderungan
menurun. Sebagaimana pada tabel berikut ini :
Tabel 5.17. Data Kunjungan Wisata Volcano Tour Merapi Tahun 2010 – 2014
No

Uraian

2010

2011

1

Wisatawan Mancanegara

2

2012

415.204

461.162

499.515

Wisatawan Nusantara

7.855.784

8.839.624

10.880.125

TOTAL

8.270.988

9.300.786

11.379.640

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman , 2012

5.1.4.3. Sekilas Tentang Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi
Sebenarnya kegiatan Volcano Tour di Cangkringan sudah ada setelah Erupsi
tahun 2006. Kegiatan ini meliputi kunjungan wisata lahar dingiñ di Kaliadem,
kunjungan ke bunker tempat ditemukannya korban relawan yang tewas, kemudian
dilanjut dengan kunjungan ke rumah Mbah Maridjan Juru Kunci Merapi. Kegiatan ini
mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kaliadem yang semula
merupakan salah satu obyek wisata alam dan juga sering digunakan sebagai camping
ground. Erupsi tahun 2010 yang merupakan erupsi terbesar dalam seratus tahun
terakhir (Kurniadi. 2011) semakin mengukuhkan aktifitas volcano tour akibat dampak
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letusan yang ditimbulkannya yang membuat orang ingin mengunjungi dan melihat
secara langsung bekas-bekas awan panas.
Banyaknya pengunjung yang datang ke kawasan ini dibaca sebagai peluang
oleh masyarakat sekitar sebagai sarana mendapatkan penghasilan guna menyambung
hidup setelah daerah mereka luluh lantak. Pada awalnya masyarakat masing-masing
dusun menarik uang masuk sukarela kepada pengunjung yang ingin menyaksikan
bekas-bekas awan panas yang masih menyisakan hamparan pasir dan sisa-sisa
kehancuran dusun mereka. Namun lambat laun semakin banyak masyarakat yang
menarik sumbangan sukarela, sehingga pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten
turun tangan untuk menertibkan keadaan tersebut. Kemudian penarikan uang masuk
ditentukan jumlahnya untuk masing-masing pengunjung, dan dipusatkan pada dua
titik, yaitu di sebelah barat masuk wilayah Umbulharjo dan di sebelah Timur masuk
wilayah Kepuharjo.
5.1.4.4. Fasilitas Wisata
Terdapat bebeapa fasilitas wisata yang telah tersedia di kawasan Volcano Tour
Merapi, fasilitas yang tersedia merupakan hasil dari swadaya masyarakat dan beberapa
bantuan dari lembaga-lembaga yang menaruh perhatian pada pariwisata-bencana.
1. Area Parkir
Area parkir di kawasan Volcano Tour Merapi berada di Dusun Pangukrejo,
menempati lahan milik 5 orang penduduk dengan sistem sewa. Kondisi lahan parkir
berupa area terbuka yang bisa menampung sekitar 100 mobil, 10 bus besar, dan 500
kendaraan roda 2.
Tarif parkir sebesar Rp. 2.000 sepeda motor, Rp.5.000 untuk mobil, dan Rp.
10.000 untuk Bus/truk.
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Gambar 5.2. Area Parkir

Sumber : dokumenasi peneliti

2. Aksesibilitas
Akses menuju ke Kawasan Volcano Tour dan Yogyakarta bisa melalui
beberapa jalur alternatif:
a) Jalur ke Area Parkir Dusun Pangukrejo, Desa Umbuiharijo
1) Jalur Yogyakarta-Kaliurang, sebelum gerbang masuk Kaliurang belok
ke arah kanan, dan sampai perempatan Desa Umbulharjo belok kiri,
terus naik sampai ke area parkir.
2) Jalur Yogyakarta-Pakem, sampai Trafficlight Pakem mengambil arah
ke Cangkringan, dan sesampai di Dusun Tanjung/Brayut mengambil
jalan yang lurus (apabila mengambil jalan ke kanan menuju ke
Cangkringan). Dan pertigaan Tanjung tersebut terus naik sampai ke
area parkir.
3) Jalun Prambanan-Pakem melalui Cangkningan, sesampai di pertigaan
Tanjung belok kanan, terus naik sampai area parkir.
b) Jalur ke area Parkir Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo
1) Jalur Yogyakarta-Cangkringan lewat Pakem sampai Traffic light Pakem
mengambil

arah

ke

Cangkringan.

dan

sesampai

di

Dusun

Tanjung/Brayut. mengambil arah kanan sampai di Dusun Geblog belok
kiri terus naik sampai ke area parkir Kepuharjo
2) Jalur Prambanan-Pakem lewat Cangkringan, sesampai Dusun Geblok
belok kanan, terus naik sampai ke area parkir Kepuharjo
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Namun, jalur menuju ke area parkir Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo pada saat
ini di dominasi oleh Truk angkutan pasir dan batu yang demikian padat, sehingga jalur
jalan juga banyak yang rusak dan berlobang. Hal itu menjadi salah satu sebab
jarangnya wisatawan yang datang ke kawasan Volcano Tour melalui pintu Kepuharjo.
Mereka memilih melalui pintu Umbulharjo yang jalurnya tidak dilalui oleh Truk
pengangkut pasir dan baru.
Aksesibilitas di dalam kawasan Volcano Tour sebagian beraspal yang
merupakan bekas jalan antar desa sebelum terkena erupsi. Namun demikian Jalur yang
dilewati Jeep wisata sebagian masih berupa jalur offroad menelusuri sungai.
Keterampilan pengemudi Jeep memegang peran sangat penting bagi keselamatan
wisatawan, karena wisatawan tidak dilengkapi dengan peralatan guna menjamin
keselamatan. Kondisi jeep terbuka dan penumpang tidak menggunakan helm
sebenarnya sangat beresiko terjadi kecelakaan, mengingat sebagian medan merupakan
sungai yang mengering. Sebenarnya hal mi sering diingatkan oleh Kapolsek
Cangkringan dalam berbagai kesempatan, seperti pada pelaksanaan FGD di
Umbulharjo pada tanggal 28 Nopember 2012.

3. Pusat Informasi
Di kawasan Volcano tour masing-masing kelompok penyedia jasa memiliki
pusat informasi, misalnya pusat informasi pemandu, pusat informasi Jeep Grinata,
pusat informasi Jeep 86 Merapi Jeep Tour Community, pusat informasi Jeep Land
Cruyser, pusat informasi Trail, dan pusat informasi Ojek. Namun demikian belum
tersedia pusat informasi sebagai tujuan utama wisatawan menemukan informasi secara
utuh dan menyeluruh.

74

Gambar 5.3. Pusat Informasi

Sumber : dokumentasi peneliti

4.

Transportasi
Transportasi urnum belum tersedia sampai ke Kawasan Volcano Tour,

sehingga wisatawan hams menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan
rombongan. Setiap wisatawan yang datang ke Kawasan Volcano Tour wajib memarkir
kendaraan di area parkir dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi
lokal yang tersedia di area parkir yaitu:
a) Transportasi dengan menggunakan Jeep Wisata. Di area parkir Pangukrejo
Umbulharjo tersedia sejumlah 71 Jeep wisata yang terbagi dalam 3 kelompok
paguyuban yaitu Paguyuban 86 Merapi Jeep Tour Community beranggota 29
anggota, Paguyuban Grinata beranggota 26 orang, dan Paguyuban Land
cruyser beranggota 16 orang. Jeep ini bisa mengangkut 5 orang penumpang
dengan tarif sekali jalan Rp. 250.000, 00 untuk jarak pendek/Short dengan
waktu tempuh 1-2 jam, Rp. 350.000,00 untuk jarak menengab/Medium dengan
waktu tempuh 2-3 jam, dan Rp. 450.000,00 untuk jarak jaub/Long dengan
waktu tempuh 3-4 jam. Jalur jelajah adalah di Kawasan Volcano Tour dan
untuk jarak jauh penjelajahan sampai di luar kawasan, tetapi tidak melewati
lokasi bekas rumah Mbah Maridjan. Sementara itu di area Parkir Kopeng
Kepuharjo hanya tersedia 3 buah Jeep yang tidak setiap han mangkal, tetapi
hanya pada saat ada pengunjung yang biasanya han Sabtu dan Minggu dan han
libur lain. Tanif sama dengan di Umbulharjo. Kendaraan Jeep mi masingmasing milik pribadi anggota.
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Gambar 5.4. Jeep Wisata

Sumber : dokumentasi peneliti

b) Kelompok Motor Trail
Anggota 40 orang dengan jumlah motor trail 54 keluaran 2011 dan 2012. Tarif
sewa Trail bagi pengunjung adalah Rp 50.000,00/jam dengan jalur tempuh area
parkir sampai bekas rumah Mbah Maridjan pp. Motor Trail ini milik pribadi
masing-masing anggota.
Gambr 5.5. Kelompok Motor Trail

Sumber : dokumentasi peneliti

c) Kelompok Ojek
Kelompok Ojek berjumlah 150 anggota yang terbagi dalam 3 shif dan masingmasing shif 50 anggota. Ongkos Ojek bagi wisatawan adalah Rp. 20.000,00
dengan jalur tempuh area parkir sampai bekas rumah Mbah Maridjan pulang
pergi.
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5.

Warung dan Lapak
Jumlah pedagang yang ada di Kawasan Volcano Tour ada 70 orang dengan

jenis dagangan berupa makanan. minuman, souvenir (Kaos. Kaset CD, bunga
Edeiweis, dll), topi, kain batik, dan sebagainya yang tersebar di beberapa titik.
Pedagang-pedagang tersebut menempati lokasi di area parkir Pangukrejo, tugu
ambruk, batu allien, kaliadem dan tempat-tempat transit Jeep wisata lainnya.
Pedagang-pedagang tersebut adalah penduduk dari Umbulharjo dan sebagian kecil
berasal dan luar daerah dengan cara menyewa lapak. Lapak-lapak serta modal Rp.
500.000,00 adalah bantuan Bank Mandiri kepada warga untuk membantu mereka
bangkit berusaha.
Para pedagang tersebut tergabung dalam 2 paguyuban, yaitu paguyuban
Pangukrejo dan Paguyuban Kinahrejo. Setiap pedagang dikenakan uang seton, yaitu
istilah lokal untuk menyebut pungutan yang harus disetorkan ke paguyuban yang
besarnya bervariasi (Ahimsa Putra 2012: 218) yaitu untuk warga asli dan menempati
tanah sendiri tarif seton berkisar Rp. 1.000-Rp.2.000, untuk warga asli yang
menempati tanah sewa di jalanan dikenakan seton Rp. 2.000-Rp.4.000, bagi warga luar
yang memiliki warung kecil tarif seton Rp. 5.000, sedangkan warga luar dengan
warung besar tarif seton Rp. 7.000. Namun berdasar survey dan beberapa waning di
kawasan Volcano Tour, penetapan harga jual produk terutama makanan dan minuman
masih tergolong sangat mahal, yaitu rata-rata 3x harga normal di pasaran.
Hal itu sebenarnya sangat tidak menguntungkan dalam jangka panjang
terutama bagi warung itu sendiri maupun bagi pengelola. Harga yang mahal membuat
wisatawan segan untuk membelinya. Mereka memilih membawa bekal sendiri,
sehingga pembelaniaan wisatawan di lokasi volcano tour akan berkurang. Oleh karena
itu perlu ada pengaturan yang seragam mengenai harga jual produk dan penetapan
harga yang wajar sesuai pasaran.

77

Gambar 5.6. Warung dan Lapak

Sumber : dokumentasi peneliti
6.

Kelompok Pemandu
Pernandu yang ada di kawasan Volcano tour berjurnlah 3 orang. Mereka adalah

penduduk setempat yang menyediakan jasa pemanduan, namun tidak ada satupun yang
menguasai bahasa asing dan memiliki latar belakang pemandu, karena mereka bukan
pemandu resmi yang berlisensi. Pengunjung dapat meminta bantuan pernandu untuk
mengantar dan menjelaskan hal-hal yang ingin diketahui oleh pengunjung berkaitan
dengan erupsi Merapi atau Mbah Maridjan. Tarif sekali memandu bervariasi berkisar
antara Rp. 10.000-Rp. 20.000.

Gambar. 5.7. Kelompok Pemandu Merapi

Sumber : dokumentasi peneliti
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7.

Tempat Ibadah
Di kawasan Volcano Tour tersedia sekitar empat tempat ibadah bagi para

pengunjung yaitu dua buah Mushola di area parkir, satu Mushola di Resto Kinahrejo,
dan Masjid Al-Amin yaitu Masjid yang ada di dekat bekas rumah Mbah Maridjan.
Namun demikian kondisi Mushola maupun masjid masih sederhana. Masjid Al-Amin
sendiri merupakan Masjid yang dahulu digunakan oleh Mbah Maridjan untuk
beribadah sehari-hari yang runtuh akibat awan panas. Namun bekas masjid tersebut
sekarang sudah di renovasi dengan bahan bangunan non permanen.
Gambar 5.8. Tempat Ibadah

Sumber : dokumentasi peneliti

8.

Tim SAR
Kawasan Volcano Tour merupakan kawasan Wisata yang termasuk zona

berbahaya letusan Gunung Merapi. Keberadaan Tim sar mutlak perlu selama 24 jam di
lokasi tersebut. Namun selama ini Tim Sar memantau kegiatan dan Posko Pakem yang
jaraknya relatif jauh dengan lokasi, meskipun pada waktu-waktu tertentu diadakan
patroli dan sebagian pelaku pariwisata juga merupakan anggota Tim SAR.
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Gambar. 5.9. SAR Merapi

5.1.4.5. Obyek dan Daya Tarik Wisata Di Kawasan Volcano Tour Merapi
Obyek wisata yang ada di kawasan volcano tour Merapi ini sebagian besar
muncul setelah adanya erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010. Sebagian besar ODTW
dikelola oleh masyarakat dan tumbuh dari kepedulian masyarakat akan pentingnya
peninggalan untuk daya tarik wisata.

1. Kawasan Bekas Rumah Mbah Marijan
Kawasan bekas rumah Mbah Maridjan saat ini berupa umpak batu penyangga
tiang yang disekelilingnya di pasangi tali pagar pembatas. Terdapat juga Kerangka
sepeda motor dan mobil terbakar yang sebelumnya digunakan untuk evakuasi
menjelang letusan tanggal 26 Oktober 2010. Sebuah baliho cetakan digital berisi
uraian kronologi erupsi pada 26 Oktober 2010 yang menewaskan Mbah Maridjan dan
34 orang lain terpasang di dekat mobil terbakar. Seperangkat gamelan juga dipajang di
lokasi tersebut dengan dibuatkan atap pelindung. Pada kawasan tersebut juga dibangun
gardu pandang yang bisa digunakan oleh pengunjung melihat kawasan sekelilingnya.
Agak ke atas sedikit dan bekas rumah Mbah Maridjan terdapat bangunan bekas masjid
yang sudah dibangun kembali dengan bahan bangunan tidak permanen, yang
disebelahnya dijadikan kebun bunga.
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Gambar 5.10. Kawasan Bekas Rumah mBah Maridjan

Sumber : dokumentasi peneliti
2. Kawasan Batu Alien
Batu Alien merupakan batu berukuran sangat besar yang diduga terlempar dari
gunung pada saat terjadi erupsi. Berlokasi di Kawasan Dusun Petung, Desa Kepuharjo.
Dinamakan baru alien karena relief permukaan batu membentuk seraut wajah yang
mirip raut wajah yang sering digambarkan sebagai alien, makhluk luar angkasa. Di
lokasi ini di sediakan kotak dana sukarela bagi pengunjung, namun wajib diisi oleh
para pengemudi Jeep masing-masing Rp. 5.000,00. Oleh karena belum ada pohon
peneduh yang tumbuh, maka lokasi ini sangat panas pada siang hari karena sengatan
sinar matahari.
Gambar 5.11. Kawasan Batu Alien

Sumber : dokumentasi peneliti
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3. Gardu Pandang Kopeng
Gardu pandang Kopeng di bangun di wilayah dusun kopeng. Bangunan ini
dibuat menyerupai rumah panggung terbuka setinggi sekitar 5 meter yang bisa
digunakan untuk melihat pemandangan sekitarnya.

Gambar 5.12. Gardu Pandang Kopeng

Sumber : dokumentasi peneliti

4. Pasir Panas di aliran Kali Gendol
Kali Gendol merupakan sungai yang menjadi jalur awan panas dan material
erupsi Merapi yang berada di wilayah Desa Kepuharjo. Tebing sungai yang pada
awalnya sedalam sekitar 50 - 100 meter menjadi rata dengan tanah sekitamya.
Tebalnya material panas yang tertumpuk di badan sungai menyebabkan suhu panas
terperangkap dalam tumpukan material tersebut, dan muncul di beberapa titik yang
menyebabkan pada titik-titik tersebut muncul uap panas berupa asap. Bahkan pada
daerah agak bawah muncul juga mata air panas.
Namun sangat disayangkan bahwa pada lokasi munculnya suhu panas tersebut,
juga merupakan lokasi penambangan pasir untuk diangkut menggunakan truk ke luar
daerah, meskipun penambangan tersebut menggunakan label normalisasi kali Gendol.
Penambangan menggunakan peralatan berat Beghue dan setiap harinya mampu
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menghasilkan pasir ratusan truk.Truk-truk pengangkut pasir inilah yang menjadi salah
satu sebab sepinya kunjungan wisatawan melalui pintu masuk Kepuharjo.
Gambar 5.13. Pasir Panas Aliran Sungai Gendol

Sumber : dokumentasi peneliti

5. Makam Mbah Maridjan
Makam Mbah Maridjan terletak di Dusun Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan
Cangkringan. Perlu diketahui bahwa Mbah Maridjan merupakan Juru Kunci Merapi
yang turut menjadi korban terjangan awan panas di Dusun Kinahrejo pada tanggal 26
Oktober 2010. Letak makam Mbah Maridjan memang relative jauh dan tempat
tinggalnya, dan berada di desa lain. Pada erupsi besar tanggal 5 Nopember 2010
makam Mbah Maridjan sempat diberitakan hilang. Hal itu karena lokasi makam
tertimbun abu vulkanik yang relative tebal. Namun sesudah dibersihkan dan abu,
makam dapat terlihat kembali dan menjadi lokasi ziarah.
Gambar 5.14. Makam mBah Maridjan

Sumber : dokumentasi peneliti
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6. Pemakaman Massal Korban Erupsi 2010
Orang-orang yang menjadi korban tewas letusan Gunung Merapi pada tahun
2010 dalam kondisi sangat memprihatinkan dan sulit dikenali. Oleh karena tidak hisa
diidentifikasi identitasnya, maka korban-korban tersebut dirnakamkan dalam satu hang
di area pekuburan Dusun Petimg dengan di ben tanda prasasti nama-nama korban di
atas makam tersebut yang beijumlah 21. Lokasi makam ada di pinggir jalan wisata
Jeep.
Gambar 5.15. Pemakaman Massal

Sumber : dokumentasi peneliti

7. Kawasan Bunker Kali Adem
Bunker Kaliadem pada erupsi tahun 2010 tertimbun hamparan material setebal
lebih kurang 4 meter, sedang jalur jalan tertimbun setebal 1,5 meter. Baru pada
pertengahan

Bulan

Maret

tahun

2013

mi

bunker

tersebut

digali

dan

ditampakungkapkan kembali oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kepuharjo
menggunakan alat berat, dan rencananya Bunker tersebut akan dikelola oleh
Pemerintah Desa Kepuharjo sebagai tujuan wisata.
Di dalam bunker mi pada erupsi 2006 digunakan berlindung oleh dua orang
relawan yang teijebak awan panas, namun ternyata bunker tersebut tidak mampu
menahan panasnya suhu, sehingga dua orang relawan tersebut tewas di dalam bunker.
Di dekat bunker tersebut semula terdapat Batu Gajah yaitu batu yang terlempar dari
erupsi Merapi tahun 1971 yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Namun batu
tersebut sekarang juga masih tertimbun material.
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Gambar 5.16. Kawasan Bunker Kaliadem

Sumber : dokumentasi peneliti

8. Kawasan Hamparan Edelweis
Sejak erupsi 2010 di Kawasan Kaliadem di sekitar “bunker” telah tumbuh
tanaman khas puncak Gunung yaitu Bunga Edelweis. Hal itu sangat menarik,
mengingat biasanya edeiweis tumbuh di sekitar puncak gunung, namun di Kaliadem
yang bukan habitat asli tumbuhan ini telah tumbuh pula hamparan pohon edelweis.
Kemungkinan bahwa tanaman ini terbawa longsoran atau hempasan awan panas, dan
tumbuh ketika terkena siraman air hujan. Perlu penelitian lebih mendalam mengenai
keberadaan tanaman langka ini di kawasan Kaliadem.
Gambar 5.17. Kawasan Hamparan Edelweis

Sumber : dokumentasi peneliti

9. Museum Sisa Hartaku
Museum ini sebenamya hanyalah sebuah rumah yang sebagian besar hancur
terkena awan panas. Reruntuhan rumah ini dibersihkan, dan barang-barang yang masih
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ada dikumpulkan dan ditata. Barang-barang yang tersisa seperti jam yang
menunjukkan saat terjadinya awan panas, kaset, piring, gelas, sendok, panci, dan
peralatan rumah tangga lain dalam kondisi meleleh akibat panasnya suhu awan panas
yang mengenainya. Dipajang juga kerangka sapi yang dagingnya telah terbakar.
Namun kondisi museum mi sangat memprihatinkan, karena barang-barang yang ada
tidak terlindung dan hujan maupun panas akibat atap rumah sudah tidak ada.
Gambar 5.18. Museum Sisa Hartaku

Sumber : dokumentasi peneliti

10. Hamparan landscape bekas terjangan awan Panas
Akibat terjangan awan panas, maka semua pepohonan besar dan pemukiman
penduduk tertimbun dan rata dengan tanah. Hal itu menyebabkàñ jarak pandang
menjadi lebih jauh dan luas karena tidak terhalang pohon.Apabila cuaca cerah tidak
berkabut, maka pemandangan puncak Merapi akan sangat fantastik karena sangat
dekat dan jelas.
Gambar 5.19. Hamparan Bekas Terjangan Awan Panas

Sumber : dokumentasi peneliti
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5.2. Pembahasan
5.2.1. Pelaku Kolaborasi
Kawasan volcano tour Merapi yang didalamnya terdapat banyak ODTW
membutuhkan keterlibatan berbagi stakeholder baik itu pemerintah, swasta dan
masyarakat. Keterlibatan stakeholder tentu saja tidak sama dalam intensitasnya, ada
yang langsung terlibat dalam pengelolaan, itu yang dikenal dengan stakeholder primer;
tetapi juga ada yang terlibat secara tidak langsung, ini yang dikenal dengan istilah
stakeholder sekunder.

5.2.1.1. Pemerintah (Sektor Publik)
Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari pemerintah dalam mengatur dan
mengembangkan kawasan volcano tour Merapi sangat besar, terutama dalam memberi
arahan maupun pembinaan pelaku wisata. Meskipun kawasan ini sebagian besar masuk
dalam kawasan rawan bencana dan pemerintah daerah tidak bisa secara maksimal
mengatur semuanya, tetapi tanggung jawab terhadap resiko dan pengembangan
masyarakat tetap berada di pundaknya. Wawancara dengan Kepala Dinas Budpar
menunjukkan hal tersebut :
Kami ini jadi tidak bisa maksimal dalam mengelola kawasan wisata
volcano tour Merapi karena sebenarnya di kawasan tersebut sudah tidak
boleh ada aktivitas yang sifatnya permanen karena masuk dalam kawasan
rawan bencana. Inisiatif kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata
tentu saja dari masyarakat itu sendiri. Tapi apa ya kita ini diam ketika
banyak orang berbondong-bondong datan untuk menikmati keindahan
alam atau “pengin nyatake” bagaimana dampak dari erupsi Merapi
tersebut. Pembinaan yang sifatnya himbauan berupa sarasehan kepada
penduduk untuk waspada terhadap bencana maupun sebagai obyek wisata
akhirnya tetap kita lakukan. (Wawancara, 5 Oktober 2014).
Dari pemerintah yang terlibat secara langsung dalam urusan pariwisatabencana ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman.
Sesuai dengan pernyataan dari kepala dinas tersebut, pemerintah daerah secara rutin
memberikan pembekalan atau pelatihan kepada masyarakat yang termasuk penyedia
jasa wisata. Mengingat bahwa para penyedia jasa wisata tersebut dulunya merupakan
masyarakat biasa yang masih kurang terhadap pengetahuan maupun pelayanan wisata
maka pemerintah daerah banyak memberikan training singkat.
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Training atau pelatihan yang dikemas dengan melibatkan berbagai narasumber
lebih memberi penekanan pada pariwisata yang tetap memperhitungkan aspek
penanganan bencana. Peristiwa kecelakaan yang menimpa rombongan bupati pada
waktu melakukan peninjauan dengan menggunakan jeep wisata dapat dijadikan
pelajaran. Malah di dalam rombongan tersebut ada salah satu anggota yang mengalami
cidera dan harus menjalani pengobatan di rumah sakit.
Sedangkan

yang

termasuk

stakeholder

sekundernya

meliputi

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata
Provinsi DIY, dan Pemerintah Pusat. BPBD Sleman secara tidak langsung selalu
mengingatkan bahwa berdasarkan aturan antara lain melalui Perpres No. 70 tahun
2014 kawasan lereng Merapi termasuk dalam kawasan lindung satu (L.1), dimana
dalam kawasan L.1 tersebut tidak boleh ada bangunan yang permanen dan aktivitas
pariwisata yang permanen. Secara kedinasan BPBD tidak melarang tetapi para pelaku
wisata harus memperhatikan perilaku atau status dari gunung Merapi. Sebagaimana
dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman bapak
Heru Saptono, SP. MM sebagai berikut :
Kami tidak melarang orang untuk melakukan aktivitas pariwisata di
sekitar Merapi, malah kalau Merapi hanya aktif normal silakan kalau mau
sampai ke puncak. Yang perlu dijadikan perhatian bagi kita semua adalah
mengenali secara cermat perilaku Merapi. Kami menyadari bahwa itu
menjadi potensi wisata yang menarik tetapi tolong harus diwaspadai
mengenai keamanan wisatawan, adanya turis Jepang yang tersesat di
Merapi patut kita jadikan pelajaran. BPBD nanti akan disalahkan kalau
terjadi apa-apa pada wisatawan. Kami tidak melarang wisata-bencana
tetapi kewaspadaan harus tetap dijaga. Kami sedang mengembangkan
konsep tentang hidup harmoni dengan volcano (Wawancara, 15 Oktober
2014)

Peran dari pemerintah semuanya lebih cenderung untuk hal-hal yang sifatnya
regulatif dan pembinaan kepada pelaku wisata. Demikian juga peran yang dilakukan
oleh Dinas Pariwisata DIY sebagaimana dikemukakan oleh Wulan Wahyuningsih, SE,
MM yang menduduki jabatan Kepala Subag Perencanaan dan Evaluasi. Selengkapnya
dapat dilihat pada pernyataan berikut :
Kami tidak menyiapkan paket regulasi yang khusus untuk pengelolaan
kawasan volcano tour Merapi, regulasi yang ada sudah cukup jelas,
namun pembinaan tetap kita lakukan sesuai dengan wewenang yang
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dipunyai oleh pemerintah provinsi. Kami pernah berkoordinasi dengan
Dinas Perhubungan untuk mengatur bagaimana agar kendaraan wisata
yang dipakai tetap masih dalam kontrol pemerintah. Faktor keamanan dan
kenyamanan itu penting, jangan sampai jeep yang sudah tidak layak jalan
tetap dioperasikan. Dan masih banyak jeep yang kedaluwarso dan tidak
mempunyai surat-surat resmi dari polisi. (Wawancara, 15 November
2014).

Kalau peran pemerintah pusat sudah jelas dengan melalui regulasi baik melalui
undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri. Tidak pernah ada
pembinaan yang sifatnya khusus terhadap aktivitas pariwisata volcano tour Merapi,
tetapi kalau yang menyangkut kebencanaan sudah banyak terutama pada fase
pemulihan setelah gunung Merapi mengalami erupsi.
Dari paparan tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa stakeholder dari
pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan volcano tour Merapi baik yang langsung
maupun tidak langsung, selengkapnya adalah sebagai berikut :
Tabel. 5.18. Stakeholder Dari Pemerintah
NO STAKEHOLDER

ORGANISASI

PERAN

1

Primer

Disbudpar
Kabupaten
Sleman

2

Sekunder

BPBD Sleman,
Menyediakan regulasi yang
Dinas Pariwisata bersifat umum.
DIY, Pemerintah
Pusat

Menyediakan aturan yang
bersifat teknis dan
melakukan pembinaan SDM
pariwisata

Sumber: Data Primer Diolah
5.2.1.2. Industri Pariwisata (Sektor Swasta)
Industri pariwisata yang berkembang di sekitar volcano tour Merapi lebih
banyak pada penyediaan paket-paket wisata tour dengan mengunjungi ODTW yang
berkaitan dengan pasca bencana. Obyek wisata yang dijadikan tujuan lebih banyak
mengandalkan wisata alam. Paket-paket wisata disusun berdasarkan pada banyak
sedikitnya ODTW yang dikunjungi dengan mengendarai jeep sebagai sarana
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transportasi wisata lainnya. Pelaku wisata pihak swasta banyak yang menjual paket
wisata yang berhubungan dengan eksotisme obyek wisata pasca erupsi Merapi.
Untuk pelaku wisata dari pihak swasta yang bersifat primer adalah para
pengusaha wisata terurtama biro perjalanan wisata dan penyedia penginapan. Kedua
pelaku atau stakeholder primer ini merupakan ujung tombak dalam memberikan
pelayanan wisata yang perlu untuk memperoleh pengarahan dari pihak pemerintah
untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sebagai kekuatan ekonomi dalam
menopang usaha wisata, pihak stakeholder primer ini berusaha untuk berkolaborasi
dengan pemerintah dengan azas mutualisma dan saling menguntungkan. Regulasi yang
memudahkan mereka untuk melakukan aktifitas wisata merupakan suatu keharusan.
Biro perjalanan wisata banyak melakukan kegiatan yang sifatnya promosi
untuk memasarkan ODTW yang masuk dalam paket wisata volcano. Biro ini
bekerjasama dengan operator wisata di kawasan volcano untuk membut paket wisata
petualangan menjelajahi lereng Merapi terutama di kawasan yang terkena dampak
erupsi Merapi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Jajang dari Java Mitra Tour
sebagai salah satu perusahaan wisata yang membuat paket tersebut :
Paket wisata untuk menikmati keindahan alam terutama di kawasan
gunung Merapi mempunyai animo yang besar bagi wisatawan. Kami
mengemas paket tersebut berupa wisata petualang dengan mengendarai
jeep atau trail menjelajahi kawasan lereng Merapi dengan obyek yang
sudah kita tentukan. Ada beberapa paket wisata yang kita sesuaikan
dengan ketertarikan dari wisatawan, apakah semua ODTW akan
dikunjungi atau hanya beberapa. Paket wisata tersebut kami tawarkan ke
berbagai kalangan, fokus kami pada anak muda karena ini paket wisata
minat khusus dan perlu stamina yang prima. (Wawancara, 18 Oktober
2014)

Dari pihak swasta berperan aktif dalam memasarkan potensi wisata yang ada di
Kabupaten Sleman, pada masa sekarang ini yang menjadi unggulan adalah wisata
minat khusus di kawasan volcano tour Merapi. Pemasaran dilakukan melalui on line
dan website atao blog di internet, e-mail, dan juga melalui brosur dan leaflet yang
ditawarkan di hotel-hotel, berikut salah satu contoh penawaran melalui web :
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Gambar. 5.20. Pemasaran Melalui Website/Blog

Sumber: http://jawamandiri.blogspot.com/
Disamping itu, tidak kalah gencarnya untuk mempromosikan wisata volcano
tour Merapi ini adalah dari biro perjalanan wisata yang lain dipadu dengan wisata
petualangan dengan memanfaatkan sarana transportasi sepeda motor “trail”. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Bimo sebagai berikut :
Kami sering membidik segmen anak muda dengan memadukan wisata
volcano tour dengan petualangan, dengan mengendarai motor trail baik
dikendarai sendiri maupun membonceng, banyak wisatawan terutama
anak muda sangat berminat. Wisata ini sebenarnya termasuk minat
khusus, karena tidak semua orang bisa melakukan, hanya khusus anak
muda yang gemar melakukan petualangan. Kami menyediakan peta lokasi
dan beberapa ketentuan untuk ditaati sedangkan mereka sebagian besar
melakukan perjalanan sendiri. Lebih menantang dan lebih leluasan
katanya.(Wawancara, 9 November 2014)
Kolaborasi yang dibangun dengan pihak pemerintah oleh swasta ini terutama
dalam pemahaman tentang keamanan dan kenyamanan dalam melakukan wisata. Agar
wisatawan merasa aman dalam melakukan perjalanan wisata serta merasa nyaman
maka pihak pemerintah bekerjasama dengan kepolisian sering memberi penyuluhan
maupun pendampingan untuk operasionalisasi pelayanan wisata.
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Demikian juga usaha penginapan yang sampai sekarang memberi pelayanan
berupa akomodasi berperan aktif untuk memberi kenyamanan kepada para wisatawan.
Pemasaran secara aktif dilakukan masih sebatas penyebaran brosur dan juga leaflet.
Sebagian besar penginapan merupakan hotel melati atau pondok wisata yang tidak
berbintang, sehingga fasilitas masih sederhana dan disesuaikan dengan tema wisata
alam minat khusus. Bentuk promosi melalui brosur dapat dilihat pada salah satu
penginapan berikut ini :
Gambar. 5.21. Brosur Untuk Promosi Penginapan

Sumber : Brosur pondok wisata Tunas Mekar

Salah satu penyedia jasa penginapan yaitu Ibu Sri Murwaningsih pemilik
penginapan Tunas Mekar menjelaskan bahwa penginapan yang dipunyai melakukan
serangkaian kegiatan promosi beserta pelayanan berbasis budaya dan lebih
mengandalkan pada sentuhan personal. Kami juga memberi sentuhan pada volcano
tour sebagai ikon baru untuk kunjungan wisata ke Merapi. Sebagaimana dikemukakan
pada hasil wawancara berikut ini :
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Penginapan ini meskipun bukan merupakan hotel berbintang tetapi kami
berusaha untuk memberikan pelayanan yang profesional. Informasi wisata
kami berikan kepada pengunjung sebanyak mungkin, terutama yang ada
di kawasan volcano. Legenda tentang mbah Maridjan menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan. Kami juga memberikan tawaran untuk
mengunjungi makam mbah Maridjan disambung dengan obyek-obyek
yang lain. (Wawancara, 12 Oktober 2014)

Senada dengan hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Slamet Mudiyono
salah satu pengusaha penginapan “Kalista” yang mempunyai beberapa kamar untuk
akomodasi sebagai berikut :
Kami dari pihak pengusaha penginapan selalu menawarkan beberapa
paket wisata kepada pengunjung yang sekaligus dihitung dengan ongkos
sewa kamar. Sebagian besar pengunjung mengambil paket ini namun ada
juga yang hanya menginap sedang paket wisatanya di cari sendiri di
sekitar obyek wisata. Kami dari pihak swasta selalu berkoordinasi dengan
dinas terkait untuk memasarkan pariwisata volcano ini dengan
menggunakan cara-cara pemanfaatan IT, kami membuat website atau blog
tentang penginapan kami beserta ODTW yang layak dikunjungi.
(Wawancara, 28 Oktober 2014)

Pelaku kolaborasi yang bersifat primer adalah para pengusaha wisata terurtama
biro perjalanan wisata dan penyedia penginapan. Kedua pelaku atau stakeholder
primer ini merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan wisata yang perlu
untuk memperoleh pengarahan dari pihak pemerintah untuk memberikan pelayanan
sebaik-baiknya. Sebagai kekuatan ekonomi dalam menopang usaha wisata, pihak
stakeholder primer ini berusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dengan azas
mutualisma dan saling menguntungkan. Regulasi yang memudahkan mereka untuk
melakukan aktifitas wisata merupakan suatu keharusan.
Bentuk kolaborasi lain yang dilakukan oleh pengusaha penginapan ini dengan
pemerintah daerah terutama dalam penguatan kelembagaan pariwisata maupun
pengembangan SDM pariwisata. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan adanya
semacam paguyuban bagi seluruh penyedia akomodasi di kawasan volcano tour agar
lebih mudah berhubungan dengan pemerintah dan juga mensukseskan programprogram pemerintah. Untuk bidang pengembangan SDM lebih banyak mengarah pada
peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk memberi pelayanan kepada wisatawan.
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Beberapa waktu yang lalu diadakan training SDM pariwisata yang diberi muatan untuk
hidup harmoni dengan volcano.
Senada dengan tuntutan usaha jasa wisata tersebut, pihak asosiasi ASITA
Yogyakarta (stakeholder sekunder) selalu mendorong dan sekaligus menjembatani
apabila ada persoalan antara pihak pengusaha jasa wisata dengan pemerintah atau
masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh ketua ASITA Yogyakarta berikut ini :
Kami dari pihak asosiasi berusaha untuk memotivasi kepada seluruh
pengusaha jasa wisata untuk selalu berinovasi mengembangkan produkproduk layanan wisata. Disamping itu kami juga selalu memediasi apabila
ada dari pihak usaha jasa wisata menemui kendala atau masalah baik
dengan masyarakat atau dengan pemerintah. Asosiasi akan memberikan
teguran apabila memang dari pihak jasa wisata tidak bisa memberikan
pelayanan sesuai standar dan juga akan selalu melakukan monitoring
terhadap perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta ini khususnya
di Sleman.(Wawancara, 3 Oktober 2014)
Pelaku kolaborasi ini bersinergi untuk membangun pariwisata di Kabupaten
Sleman agar lebih baik lagi, namun hingga sekarang masih dirasakan belum adanya
koordinasi yang mantap agar sinergi tersebut bisa terwujud. Pihak pengusaha masih
merasa perlu adanya arahan maupun bimbingan dari pemerintah sebagai pemegang
aturan atau yang mempunyai otoritas untuk membuat regulasi. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Bejo Mulyo sebagai salah satu pemilik penginapan berikut ini :
Kalau perlu kami ini dimarahi kalau memang melanggar aturan, kami
sangat senang apabila ditunjukkan mana koridor-koridor yang harus
ditaati dalam memberikan pelayanan wisata kepada pengunjung.
Mengingat bahwa volcano tour ini berada di kawasan rawan bencana
maka tolong batas-batas apa yang tidak boleh dilanggar untuk usaha
wisata. Kalau hanya sekedar pelarangan saya kira itu bukan merupakan
solusi, wisatawan banyak yang berkunjung mestinya ya bagaimana kita
harus melayani sebaik mungkin. (Wawancara, 4 November 2014).
Kejelasan regulasi menjadi aspirasi yang paling utama dari pengusaha
penginapan dan pemasaran wisata yang inovatif menjadi isu utama yang dihadapi oleh
biro perjalanan wisata. Kedua persoalan ini memang harus disinkronkan dengan
ketentuan regulasi dari pihak Kabupaten Sleman sebagai pengelola urusan pariwisata
tersebut. Namun peran dan keterlibat dari pihak swasta ini tidak dapat dianggap hal
yang remeh karena mempunyai dampak yang cukup besar dalam menopang
penyelenggaraan urusan pariwisata ini. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang
ditimbulkan dengan adanya peran swasta ini.
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Sehubungan dengan adanya erupsi Merapi, pihak ASITA sudah melakukan
langkah-langkah terutama dalam recovery image bahwa Yogyakarta itu aman untuk
kunjungan wisata. Demikian juga regulasi untuk pariwisata-bencana juga perlu
diperjelas agar dalam pemasaran pariwisata menjadi lebih mudah. Hal ini sebagaimana
dikemuakan oleh Ketua ASITA DIY sebagai berikut :
Memasarkan pariwisata-bencana khususnya tentang volcano tour Merapi
memerlukan kiat tersendiri, kita tidak mudah untuk menjual produk
pariwisata yang berhubungan dengan bencana, salah-salah malah kita
yang kena, tidak etis atau melanggar ketentuan pemerintah. Kapan bisa
dilakukan wisata, dalam situasi bagaimana layak untuk dikunjungi
wisatawan di kawasan rawan bencana, itu adalah beberapa pertanyaan
yang sering ada di benak kami. Kalau pemerintah bisa memberi kepastian
tentu saja anggota kami akan dengan senang hati untuk memasarkan
produk itu. Kami dengan anggota biasa melakukan pengarahan dan
adakalanya juga pembinaan, agar searah dengan apa yang dicanangkan
oleh pemerintah mengenai pariwisata. (Wawancara, 3 Oktober 2014)
Secara organisatoris hubungan hirarki antara ASITA dengan perusahaanperusahaan wisata memang tidak ada, tetapi mereka mempunyai kepentingan bersama
untuk bergabung agar bisa bersinergi dalam menghadapi regulasi pemerintah maupun
dalam melakukan pemasaran serta usaha wisata.
Peran dari stakeholder primer dan sekunder selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 5.19. Pelaku Kolaborasi Swasta
NO STAKEHOLDER
1 Primer

2

Sekunder

ORGANISASI
Biro Perjalanan
Wisata dan
Penginapan

PERAN
Melakukan pemasaran dan
penyediaan jasa wisata

ASITA

Pengarahan dan pembinaan
usaha wisata

Sumber: Data Primer Diolah
5.2.1.3. Masyarakat (Kelompok Penyedia Jasa Wisata)
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pariwisata sudah tidak
dapat diragukan lagi, kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai paguyuban
turut serta dalam memberikan pelayanan baik berupa penyediaan sarana wisata
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maupun cinderamata untuk dijadikan oleh-oleh wisatawan. Pelaku utama (stakeholder
primer) dalam penyediaan pelayanan ini adalah sebagian besar dari masyarakat yang
meliputi kelompok penyedia jeep, trail, dan juga beberapa kelompok masyarakat yang
tergabung dalam kelompok sadar wisata.
Kelompok penyedia jeep merupakan kelompok masyarakat yang bergerak
dalam penyediaan fasilitas jeep sebagai sarana untuk menjelajah kawasan volcano tour
Merapi. Kelompok ini tergabung dalam paguyuban yang dikoordinir oleh beberapa
orang pengurus, terdapat 4 (lima) kelompok sebagai provider yaitu 86 MJTC, Grinita,
STMJ dan JWP. Data selengkapnya mengenai jumlah jeep sebagai berikut :
Tabel 5.20. Jumlah Jeep dan Provider
NO

PROVIDER

JUMLAH

1

“86 MJTC”

30

2

Grinata

26

3

JWM

16

4

JWP

14

Sumber: Hasil Wawancara

Diantara operator tersebut menyediakan paket wisata dan harga yang seragam,
agar tidak terjadi saling kompetisi yang tidak sehat. Seperti yang dikemukakan oleh
ketua kelompok Grinata sebagai berikut :
Kita sengaja membuat paket wisata yang seragam agar diantara kita tidak
saling perang harga dan wisatawan dapat memperoleh kepastian
pelayanan. Penentuan harga ini kita rembug bareng-bareng biar tidak
kemahalan tapi juga bisa untuk menghidupi kita semua. Memang tidak
ada survai tarip atau dasar perhitungannya yang penting wisatawan puas
tidak merasa dirugikan. (Wawancara, 18 Oktober 2014).
Paket wisata yang memakai jeep ini terdapat 3 jenis paket reguler yang meliputi
paket pendek (short), sedang (medium) dan panjang (long); sedangkan paket khusus
ada dua yaitu paket panjang ditambah sunrise pada waktu pagi hari dan paket khusus
untuk malam hari sambil menikmati kota Yogyakarta dari ketinggian.
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Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.21. Paket Reguler Jeep Wisata

NO

PAKET

DURASI
(menit)

HARGA (Rp)

ODTW

Domestik

Manca

60 – 75

300.000

350.000

Kali Opak - Situs Tugu
Ambruk- Super
Jumping Track Museum Mini - Batu
Alien - Puncak
Kaliadem - Bekas
Bunker Kaliadem.

1

Short
Route

2

Medium
Route

120

400.000.-

450.000.-

Kali Opak - Situs Tugu
Ambruk - Super
Jumping Track Museum Mini - Batu
Alien -Puncak
Kaliadem - Bekas
Bunker Kaliadem - Kali
Gendol - Makam Mbah
Maridjan/ Kalikuning
(Opsional).

3

Long Route

180

500.000.-

550.000.-

Kali Opak - Situs Tugu
Ambruk - Super
Jumping Track Museum Mini - Batu
Alien -Puncak
Kaliadem - Bekas
Bunker Kaliadem Kali Gendol - Makam
Almarhum Mbah
Maridjan - Bukit
Glagahsari / Kalikuning
(Opsional)

Guide (Opsional)
Sumber: Dokumentasi dan wawancara

Rp. 50.000.-
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Sedangkan paket khusus selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5.22 Paket Khusus Jeep Wisata
NO

PAKET

TRIP

HARGA (Rp)
Domestik

Manca

ODTW

1

Paket Pagi
(Sunrise
Trip)

Perjalanan dimulai
pada pukul 04.15
WIB dari
Basecamp 86Menikmati Sunrise
di KaliademKalikuningmenikmati Coffee
Break di RM
Pondok Merapi kembali ke
Basecamp pada
pukul 07.00 WIB.

400.000

500.000

2

Paket Malam
( Night Trip)

Perjalanan dimulai
dari Basecamp 86
MJTC pada pukul
18.30 WIB
dengan menyusuri
Kali Opak
dilanjutkan dengan
rute yang telah ada
dengan tujuan
akhir Dusun
Kaliadem sambil
menikmati
keindahan kota
Yogyakarta dan
dari area lereng
selatan gunung
Merapi (Durasi 3-4
Jam)

450.000.-

450.000.- Basecamp 86
MJTC - Kali
Opak – Situs
Tugu Ambruk Museum Mini Puncak
Kaliadem Bekas Bunker
Kaliadem Makam Massal
Korban Merapi/
Jalur Semi
Offroad “CAMP
86” Gumuk Bol
(Opsional).

Basecamp 86
MJTC - Kali
Opak - Situs
Tugu Ambruk Super Jumping
Track - Museum
Mini - Puncak
Kaliadem Bekas Bunker
Kaliadem Kalikuning.

Sumber: Dokumentasi dan wawancara
Pada waktu observasi dilakukan, peneliti juga berlaku sebagai wisatawan yang
mengambil paket panjang (long) sehingga bisa merasakan pelayanan yang diberikan
oleh jeep wisata tersebut. Obyek yang dikunjungi dari paket wisata tersebut memang
sesuai dengan yang ditawarkan.
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Setelah menikmati paket wisata tersebut, peneliti melakukan wawancara
langsung dengan salah satu wisatawan yang bernama Suharno (35 th) sebagai berikut:
Obyek yang dikunjungi sudah sesuai dengan yang ditawarkan pada brosur
atau papan promosi di depan. Yang menarik dari obyek tersebut adalah
museum “sisa hartaku” karena di situ masih terdapat benda-benda yang
masih asli akibat dari erupsi Merapi. Di perjalanan juga cukup menantang
karena dilewatkan bekas sungai yang sekarang sudah tertutup lahar
dingin. Kalau bertemakan minat khusus sih memang sesuai karena kalau
tidak punya fisik yang fit ya bisa mriyang. Yang paling menyiksa itu ya
banyak debu, makanya kalau bisa para wisatawan harus disediakan
masker (Wawancara, 18 November 2014)

Disamping kelompok jeep terdapat juga kelompok trail yang beranggotakan
kurang lebih 45 trail, kelompok train ini hanya tergabung dalam satu wadah yaitu
GMTC.

Pemberian layanan yang diberikan oleh trail lebih “menantang” karena

wisatawan bisa menyewa sendiri tanpa pihak pemilik trail. Rute yang ditempuh bisa
lebih bervariasi apabila dibandingkan dengan jeep.
Kelompok masyarakat yang lain yang terlibat langsung dalam penyediaan
layanan adalah kelompok penjaja makanan dan souvenir. Aktivitas yang dilakukan
oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut memberikan pelayanan langsung
kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan yang langsung dirasakan oleh
wisatawan.
Sedangkan tim pengelola merupakan organisasi yang dibentuk melalui
peraturan desa yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah desa dan pemuda. Tim
ini merupakan stakeholder sekunder berperan melakukan pengelolaan mulai dari
perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi dari seluruh penyediaan
pelayanan volcano tour Merapi.
Tim pengelola bertugas untuk mengelola kawasan wisata yang termasuk dalam
kawasan rawan bencana. Tim ini bertanggung jawab kepada kepala desa Umbulharjo
dengan membuat laporan setiap setahun sekali. Penyediaan segala fasilitas yang berupa
atraksi, amenitas dan aksesibilitas diusahakan oleh tim pengelola ini.
Adapun susunan pengelola wisata volcano tour Merapi di Desa Umbulharjo
adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.23. Susunan Tim Pengelola Volcano Tour Desa Umbulharjo
NO

JABATAN

NAMA

UNSUR LEMBAGA

1

Pelindung

Shamsul Bakri, SP,
MM

Camat Cangkringan

2

Ketua

Bejo Mulyo, S.Pd.

Lurah Desa Umbulharjo

3

Sekretaris

Nartukiyo

Ketua Karang Taruna

4

Bendahara

Sriyono

Kaur Pemerintahan

5

Koord Lapangan Tiketing
:
1. Subagio Hadi
SaranaPrasarana
2. Purnomo

Parkir
1. Maryanto
2. Triyanto
3. Supriyanto

Bankom dan
Keamanan

Tokoh Masyarakat Ds
Pangukrejo
Anggota Karang Taruna
Tokoh Masyarakat Ds
Pangukerejo

Pemanduan
1. Naryono
2. Eko Budiyanto

Anggota Karang Taruna
Tokoh Pemuda

Pengamanan
1. Agus Heru Siswanto
2. Riyanto

Anggota Karang Taruna
Anggota Karang Taruna

1. Trubus
Humas

Tokoh Masyarakat Desa
Pangukrejo
Anggota Karang Taruna

2. Ramijo
A.
Sumber : Pemdes Umbulharjo, 2012

Tokoh Masyarakat Ds
Pangukrejo
Kepala Dusun Pelemsari
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Peran dari kelompok masyarakat tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel. 5.24. Stakeholder Dari Masyarakat
NO STAKEHOLDER
1 Primer

ORGANISASI
Kelompok
Masyarakat Usaha
Jeep, Trail, Souvenir
2 Sekunder
Tim Pengelola
Volcano Tour
Merapi
Sumber: Data Primer Diolah

PERAN
Menyediakan jasa wisata dan
oleh-oleh (souvenir)
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Evaluasi Pelayanan Volcano
Tour Merapi

5.2.2. Model Kolaborasi
Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa stakeholder pariwisata-bencana
meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari ketiga stakeholder tersebut ada yang
bersifat primer dan bersifat sekunder. Untuk kolaborasi yang bersifat primer antara
pemerintah dengan swasta berlaku hubungan yang bersifat koordinasi, juga antara
pemerintah dengan masyarakat kolaborasi yang terbangun bersifat koordinasi, dan
diantara swasta dan masyarakat saling bersinergi dalam memberikan pelayanan jasa
wisata kepada wisatawan mempunyai kecenderungan bersifat kooperasi. Sedangkan
untuk kolaborasi diantara stakeholder primer dan sekunder diantara pemerintah, swasta
dan masyarakat sendiri lebih bersifat komando.
Pada stakeholder sekunder antara pemerintah dan swasta lebih bersifat
kooperatif, sedangkan antara pemerintah dan masyarakat bersifat koordinatif, dan
hubungan antara swasta dan masyarakat juga masih bersifat koordinatif. Model
kolaborasi yang selama ini terjalin adalah sebagaimana tergambar pada model berikut :
Gambar. 5.22. Model Kolaborasi Saat Ini

Sumber : Hasil temuan di lapangan
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5.2.3. Kolaborasi Dalam Shared Vision
Setiap organisasi baik itu swasta maupun pemerintah selalu mempunyai
gambaran masa depan yang ingin dicapai, demikian juga bentuk kerjasama meskipun
bersifat sederhana pasti mempunyai gambaran masa depan yang akan diwujudkan
secara bersama-sama. Dalam wacana manajemen strategis hal tersebut dikenal dengan
istilah visi bersama (shared vision). Shared vision ini merupakan pondasi atau dasar
untuk dikembangkan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kerjasama, tanpa adanya
shared vision maka seluruh proses yang bersifat kolaboratif tidak akan bisa berjalan.
Perlunya dirumuskan visi kepariwisataan di Kabupaten Sleman adalah agar
dapat digunakan sebagai pengendali pembangunan kepariwisataan. Disamping itu juga
adanya kebutuhan untuk :
1. Memperjelas arah dan strategi pembangunan yang jelas dan terarah,
2. Memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mengatasi tantangan ke depan,
3. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan,
4. Menumbuhkan komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan
pariwisata daerah, dan
5. Menjamin kesinambungan sistem yang dapat dipacu oleh stakeholder yang
berubah kepemimpinannya.

5.2.3.1. Perumusan Visi Kepariwisataan
Secara formal visi kepariwisataan Kabupaen Sleman tercantum dalam Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Tahun 2012 - 2016. Proses perumusan
visi bersama di sektor publik memerlukan tahapan tertentu yang diatur oleh peraturan
perundangan. Demikian juga ketika harus merumuskan visi kepariwisataan diperlukan
adanya tahapan dengan mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
Penyusunan visi kepariwisataan tidak bisa lepas dari visi-visi yang ada di dokumen
perencanaan lainnya, terdapat beberapa dokumen perencanaan sebagai acuan untuk
penyusunan visi kepariwisataan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Perencanaan Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Di dalam RPJP Kabupaten Sleman yang ditetapkan melalui Praturan Daerah
Nomor 7 tahun 2005 yang periodisasi perencanaannya mulai tahun 2006 – 2025
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dirumusan visi sebagai berikut :“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang
sejahtera, demokratis,dan berdaya saing”.Ketiga kondisi tersebut mempunyai makna :
1. Sejahtera, perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya
kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius.
2. Demokratis, perwujudan komitmen untuk melembagakan pelibatan yang
membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta
dalam kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing, perwujudan keadan masyarakat yang sejahtera memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara
sehat dengan didasari oleh kekayaan akan potensi dan permasalahan yang
dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Dari visi tersebut yang merupakan gambaran masa depan untuk 20 tahun
mendatang sebagaimana ditetapkan dalam RPJP, maka diperlukan tahapan 5 (lima)
tahunan untuk mencapainya. Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai visi lima
tahunan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2011 – 2015, sebagai
berikut : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya
saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”

Penjelasan dari visi tersebut

sebagaimana penjelasan berikut ini :
1. Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat
yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga
dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya dengan baik.
Secara kuantitatif keadaan ‘lebih’ ini terwujud dalam angka pencapaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun sebelumnya adalah
78 diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015.
2. Masyarakat Sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang
mampu

memanfaatkan

keunggulan

komparatif

secara efektif

dan

mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing
secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.
Secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,98%.
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3. Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu
menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara
laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara
laki-laki dan perempuan di segala bidang.

Upaya

untuk

mencapai

keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan terhadap
perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam
pembangunan.
Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah
daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial
kemasyarakatan,

lembaga

swadaya

masyarakat,

organisasi

profesi,

lembaga

pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk
mewujudkan cita- cita masa depan.
Disbudpar Kabupaten Sleman juga mempunyai visi lembaga yang tertuang
dalam Renstra SKPD tahun 2011-2015. Rumusan visi yang tertuang dalam Renstra
SKPD tersebut adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang sejahtera, maju dan
dinamis melalui pelestarian, pengembangan kebudayaan dan pengelolaan pariwisata
berkelanjutan berwawasan lingkungan pada tahun 2015”. Penjabaran dari visi tersebut
mengenai masyarakat yang sejahtera dapat dilihat dari dua dimensi yaitu kebudayaan
dan ekonomi; dan maju serta dinamis, adalah sebagai berikut :
1. Dimensi Kebudayaan, mempunyai pengertian sebuah kondisi masyarakat
yang mampu mengerti, memahami, menghayati dan mengaktualisasikan
dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai luhur dengan berdasar pada
kebudayaan lokal sehingga masyarakat memiliki rasa percaya dini dan
identitas sebagai masyarakat berbudaya yang ditandai dengan kehidupan
masyarakat yang guyup rukun, ayom ayem dan tata tentrem.
2. Dimensi Ekonomi, mengandung pengertian sebuah kondisi dimana
masyarakat mampu mengelola dan mengolah sumber daya alam dan budaya
dalam aktivitas pariwisata yang mengarah pada kemandirian masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan dan papan)
ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi riil dari aktivitas pariwisata
masyarakat.
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3. Sedang masyarakat Sleman yang maju dan dinamis adalah kondisi
masyarakat Sleman yang memiliki kemampuan menjawab tantangan
perubahan jaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki
serta memiliki daya kreasi dan inovasi dalam pengelolaan pariwisata.
Dalam

bidang pariwisata

Kabupaten

Sleman

juga

mempunyai

Visi

kepariwisataan yang tertuang dalam RIPK adalah “Terwujudnya Sleman sebagai
destinasi yang berdaya saing berbasis budaya dan ekonomi kreatif dalam
pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan”. Penjabaran
lebih lanjut dari visi tersebut termaktub dalam 5 (lima) kata kunci yaitu: destinasi
pariwisata yang memiliki daya saing, berbasis budaya, industri kreatif, berkelanjutan
dan kesejahteraan rakyat, adapaun kelima kata kunci tersebut dapat dipahami sebagai
berikut :
1. Destinasi Sleman memiliki daya saing, artinya memiliki kemampuan relatif
yang lebih sebagai destinasi pariwisata dibandingkan dengan destinasidestinasi pesaingnya. Kondisi ini tentu mendorong menjadi pilihan bagi
calon wisatawan untuk datang berwisata, ataupun investor untuk
berinvestasi di bidang jasa pariwisata di Kabupaten Sleman.
2. Destinasi Sleman berbasis budaya, hal ini penting ditekankan agar derap
laju pembangunan tidak meninggalkan basis kebudayaan sebagai acuannya.
Kabupaten Sleman memiliki asset budaya, baik berupa tata nilai, adat
istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Pendekatan
yang dipakai adalah globalisasi, atau think global act localy sehingga
diharapkan dapat terjalin harmonisasi.
3. Destinasi Sleman berbasis Industri Kreatif, hal ini penting ditekankan agar
laju pembangunan pariwisata dapat menumbuh kembangkan ekonomi
kreatif masyarakat yangakan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang
pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
4. Destinasi pariwisata berkelanjutan, harus menjadi prinsip dasar yang dianut.
Prinsip

pengembangan

destinasi

pariwisata

berbasis

pembangunan

berkelanjutan bertumpu pada 4 (empat) aspek utama, yaitu : lingkungan
(environtment sustainable), sosial-budaya (social-culture sustainable),
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ekonomi (economically sustainable), dan kelembagaan (institutionally
sustainable).
5. Destinasi yang dapat mensejahterakan masyarakat, mengamanatkan upayaupaya

untuk

memberdayakan

masyarakat

melalui

penguatan

dan

peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu
aktor dalam pariwisata. Masyarakat Sleman harusnya mendapat nilai
manfaat yang besar sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
meningkat sejalan dengan perkembangan destinasi pariwisata. Selain itu
kearifan yang dimiliki masyarakat akan memperkuat daya saing suatu
destinasi.
Dari berbagai rumusan visi yang ada di berbagai dokumen perencanaan
khususnya pada RIPK memberikan inspirasi pada pengelola volcano tour Merapi
untuk menetapkan visi sebagai berikut : “Menjadikan kawasan volcano tour Merapi
sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya”. Rumusan visi ini disamping mengacu pada
dokumen perencanaan pemerintah juga merupakan hasil kesepakatan dari seluruh
warga masyarakat sebagai pelaku wisata di kawasan volcano tour Merapi. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Subagio Hadi yang baru saja ditunjuk sebagai ketua
Tim Pengelola :
Saya membayangkan ke depannya nanti kawasan volcano tour ini menjadi
destinasi favorit di Sleman khususnya dan di Yogyakarta pada umumnya.
Kekhasan dan keunikannya tidak ada di tempat lain, kita disini
mempunyai gunung Merapi yang panorama alamnya indah juga daya tarik
volcano yang secara rutin akan mengeluarkan lava pijar maupun wedus
gembel. Kami sebagai pengelola tentu saja akan berharap bahwa destinasi
ini selalu berkelanjutan meskipun berada di kawasan rawan bencana. Dan
saya malah mempunyai pemikiran ke depan apabila terjadi bencana maka
masyarakat harus sudah siap bagaimana recovery sekaligus bernilai
pariwisata. (Wawancara, 12 November 2014)
Rumusan visi tersebut memang belum secara resmi ditetapkan dengan
Peraturan Desa, tetapi sudah mulai disosialisasikan ke berbagai dan diharapkan itu
menjadi obsesi bersama dari seluruh pelaku wisata di kawasan volcano tour Merapi. Di
dalam berbagai dokumen yang dimiliki tim pengelola dan pada waktu rapat-rapat
sudah mulai disampaikan visi tersebut. Penyusunan visi tersebut tentu saja melibatkan
berbagai stakeholder yang berperan langsung dalam pengelolaan volcano tour Merapi.
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Untuk mencapai visi tersebut sudah dirumuskan misi sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari wujud komitmen pengelola, yaitu :
1. Mengembangkan destinasi wisata volcano tour Merapi sebagai wisata
unggulan di Yogyakarta.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk penyedia jasa wisata agar bisa
memberikan pelayanan wisata yang sesuai dengan standar.
3. Melakukan pemasaran wisata dengan menggunakan teknologi informasi
yang mencakup seluruh nusantara.
4. Melakukan penataan kelembagaan secara akuntabel.
Komitmen bersama yang dipunyai pengelola tersebut dibuat dalam bentuk
brosur dan dipakai sebagai media untuk mensosialisasikan komitmen tersebut kepada
seluruh stakeholder volcano tour Merapi.

5.2.3.2. Pelibatan Stakeholder Dalam Perumusan Visi
Perumusan visi kepariwisatan sedapat mungkin tidak bertentangan dan tetap
mengacu pada visi dari dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan lain
menjadi referensi bagi penyusunan visi kepariwisataan, agar setiap visi yang
dirumuskan menjadi sinkron satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan hirarki
perencanaan maka visi kepariwisataan tidak boleh bertentangan dengan visi RPJP
maupun RPJM.
Disamping melalui sinkronisasi dengan visi dokumen perencanaan lainnya,
tentu saja perumusan visi kepariwisataan juga didahului dengan proses sebelumnya,
untuk tingkatan kabupaten melalui penggalian dari berbagai stakeholder yang meliputi
unsur masyarakat, swasta dan pemerintah. Visi kepariwisataan yang tertuang dalam
RIPK tersebut, dalam merumuskannya melibatkan stakeholder baik dari internal
maupun eksternal pemerintah daerah. Penyusunan visi kepariwisataan dilakukan
melalui focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Disbudpar Sleman
bekerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata UGM. Dalam FGD tersebut sebenarnya
tidak hanya sekedar membahas tentang perumusan visi tetapi juga dalam rangka untuk
memperoleh masukan yang lebih dalam tentang arah pengembangan pariwisata di
Kabupaten Sleman secara umum. Stakeholder yang terlibat dalam FGD tersebut
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 5.25. Stakeholder Yang Terlibat Dalam Perumusan Visi
NO

NAMA

LEMBAGA

1.

Dra. Shavitri Nurmaladewi, MA

Disbudpar Sleman

2.

Wulan Wahyuningsih, MM

Disbudpar Sleman

3.

Heru Saptono, MM

BPBD Sleman

4.

Bejo Muljo, S.Pd.

Pemdes Umbulharjo

5.

Nartukiyo

Karang Taruna Umbulharjo

6.

Atin Desky

ASITA Yogyakarta

7.

Jajang Sukendar

Jawa Mandiri Travel (Swasta)

8

Subagio Hadi

Tim Pengelola Volcano Tour

9.

Bambang Hendro

Operator Jeep Wisata

Sumber: Dokumentasi dan Wawancara
Didalam FGD tersebut setiap wakil memberikan pandangan dan masukan
untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Beberapa nama yang
terdapat dalam tabel tersebut adalah yang berhubungan dengan pembahasan mengenai
pariwisata-bencana. Dari hasil notulensi rapat (5 September 2011) dapat diketahui
bahwa semua stakeholder sudah tidak mempermasalahkan lagi mengenai pemanfaatan
kawasan rawan bencana menjadi obyek wisata, tetapi dari pihak pemerintah daerah
tetap memberikan catatan agar selalau memperhatikan “status” dari gunung Merapi.
Pihak swasta yang diwakili oleh ASITA dan perusahaan tour dan travel
menginginkan ada keseragaman regulasi baik yang menyangkut pariwisata secara
umum

maupun

untuk pariwisata-bencana.

Persoalan

“etik”

menjadi

bahan

perbincangan yang cukup mendalam karena menyangkut bagaimana menjual produk
wisata bersamaan dengan datangnya bencana. Kesimpulan yang bisa diambil dari
pertemuan tersebut adalah bahwa pemasaran produk wisata-bencana lebih ditekankan
pada saat setelah bencana selesai, atau minimal pada saat recovery. Jajang yang
merupakan wakil dari swasta dalam melihat kedepan dari volcano tour Merapi ini
memberikan pernyataan sebagai berikut :
Saya sebagai orang swasta tentu saja akan berfikir bagaimana agar daya
tarik dari dampak bencana ini bisa dijual. Gunung Merapi dengan lelehan
lahar sebenarnya bisa dikemas sebagai obyek wisata yang cukup menarik.
Dengan mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh BPBD tentang
bahaya Merapi, untuk ke depannya kami tetap bisa menjual meskipun
tetap memperhatkan arahan dari BPBD. Sebagai pelaku wisata saya tetap
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berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wisata, justru
biasanya yang menantang ini banyak digemari oleh wisatawan. Oleh
karena itu saya usul kepada pemerintah agar jelas dalam membuat
regulasinya. (Notulensi, 5 September 2011)

Sedangkan dari pihak masyarakat yang diwakili oleh tim pengelola maupun
operator jeep memberikan masukanya agar diberi keleluasaan dalam mengelola
kawasan volcano tour Merapi. Para pengelola sebenarnya juga sudah menyadari akan
bahaya dari erupsi Gunung Merapi, tetapi megingat permintaan wisatawan yang begitu
banyak maka harus dilayani sebaik-baiknya. Gambaran masa depan tentang volcano
tour Merapi sebagaimana dikemukakan oleh Bambang sebagai berikut :
Ke depannya kawasan volcano tour Merapi ini dapat menjadi destinasi
wisata yang unggulan di Yogyakarta, kami sebagai penyedia jasa
mempunyai bayangan ke depan agar wisatawan meningkat dan
masyarakat bisa memperoleh imbas positifnya. Masyarakat di sekitar
kawasan wisata bisa menikmati hasilnya dari jualan, pemberian jasa, dan
sebagainya. Bencana semoga saja tidak ada, tetapi dari segi perhitungan
manusia tetap saja Merapi akan memuntahkan laharnya, ya kita siap-siap
aja. Malah saya berharap bisa aja dari bencana itu dirubah menjadi wisata.
Lha yang ini saya belum tahu gimana formatnya. (Notulensi, 5 September
2011).

Dari kegiatan FGD tersebut dapat dirumuskan visi bersama yang menjadi
obsesi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap volcano tour Merapi. Rumusan
visi bersama sebagaimana yang sudah disampaikan di depan harus disosialisasikan ke
berbagai stakeholder dengan melalui berbagai media.

5.2.3.3. Sosialisasi Visi Kepariwisataan
Setelah visi tersebut ditetapkan perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh
stakeholder agar dapat dipahami oleh semuanya. Sosialisasi visi beserta RIPK
dilakukan melalui rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan
kepariwisataan. Disamping itu Dinas Budpar juga membuat ringkasan RIPK yang
perlu diketahui oleh stakeholder dalam bentuk brosur atau leaflet yang mudah
dipahami oleh seluruh pelaku wisata. Berikut adalah brosur untuk sosialisasi kepada
stakeholder termasuk di dalamnya menyangkut rumusan visi yang telah ditetapkan :
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Gambar.5.23. Brosur Sosialisasi Visi Kepariwisataan

Sumber: Disbudpar, 2013
Visi kepariwisataan tersebut masih bersifat umum dan mempunyai lingkup
seluruh kabupaten, untuk visi kepariwisataan di kawasan volcano tour Merapi sudah
dirumuskan oleh Tim Pengelola. Brosur untuk sosialisasi visi sebenarnya tidak
diwujudkan dalam format khusus, tetapi masuk dalam materi promosi obyek wisata
secara umum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar. 5.24. Brosur Pengelola Volcano Tour Merapi

Sumber : Brosur pengelola, 2014
5.2.3.4. Tingkat Pemahaman Terhadap Visi Kepariwisataan dan Volcano
Tour Merapi
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman stakeholder terhadap visi yang
telah ditetapkan maka perlu dilakukan survai terhadap beberapa orang yang dianggap
berkompeten untuk memberikan pendapat atau persepsinya. Survai dilakukan kepada
stakeholder secara proporsional random sampling yang diharapkan seluruh stakeholder
dapat terwakili.
Untuk visi kepariwisataan Kabupaten Sleman dilakukan survai terhadap
stakeholder yang juga terlibat dalam volcano tour Merapi, unsur-unsur yang disurvai
sama dengan informan wawancara ditambah beberapa orang pelaku wisata lain hingga
mencapai 40 orang. Survai dilakukan bersamaan dengan wawancara dengan berbagai
stakeholder dengan cara memberikan kuesioner yang berisi 2 (dua) opsi jawaban yaitu
“paham” dan “tidak paham”. Dari 40 responden tersebut yang memahami visi
kepariwisataan mencapai 54 %, sedangkan 46 % tidak memahami. Sedangkan untuk
visi untuk volcano tour Merapi mempunyai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, yang
mengatakan memahami mencapai 62 %, sedangkan yang tidak memahami hanya 38
%.
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Pemahaman terhadap visi volcano tour Merapi lebih besar dibandingkan
dengan visi kepariwisataan Kabupaten Sleman, hal ini dapat dimengerti karena
memang yang langsung bersentuhan adalah responden yang berada di kawasan
volcano tour Merapi. Pemahaman terhadap visi yang lebih dari separoh merupakan
modal untuk bisa dikembangkan lebih lanjut pada peningkatan partisipasi dalam
penyediaan layanan pariwisata di kawasan volcano tour Merapi.

5.2.4. Model Kolaborasi Dalam Shared Vision
Kolaborasi yang terjalin diantara ketiga stakeholder dalam shared vision adalah
meyangkut perumusn visi kepariwisataan, pelibatan stakeholder, sosialisasi visi-misi
dan tingkat pemahaman visi-misi. Secara umum kolaborasi dalam shared vision
bersifat top down karena dokumen visi-misi merupakan produk pemerintah, meskipun
dalam proses perumusannya melibatkan sebagian besar stakeholder. Karena bersifat
top down maka hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan swasta maupun
masyarakat diwarnai hubungan yang bercorak komando.
Hubungan yang bersifat komando jelas terlihat dalam memberikan fasilitasi
maupun dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini dilakukan untuk lebih cepat
tersosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat pariwisata memahami apa yang
diinginkan dari pemerintah daerah. Media yang dipakai dalam sosialisasi juga
menggunakan media yang bersifat direktif seperti leaflet, media elektronik dan
sejenisnya. Kondisi yang seperti ini diakui oleh Kabid Pengembangan Pariwisata
sebagai berikut :
Upaya untuk melakukan sosialisasi kami lakukan dengan melalui media
massa yang mempunyai jangkauan yang luas dan sedapat mungkin
masyarakat langsung bisa menerima dan memahaminya. Memang pada
waktu kesempatan tertentu kami sampaikan kepada stakeholder tetapi
kami lebih memilih agar masyarakat mau menerimanya toh mereka
sudah kita libatkan dalam proses perumusan. Upaya yang paling kami
rasakan dengan memakai media penyebaran melalui leaflet yang kita
kirim ke seluruh stakeholder, kami berkeyakinanan mereka pasti mau
mensukseskan visi-misi yang telah kami tetapkan wong rumusan itu juga
hasil dari akomodasi pemikiran mereka. (Wawancara, 24 Oktober 2014)
Hubungan yang terjadi diantara swasta dan masyarakat lebih menunjukkan
hubungan yang bersifat koordinatif, hal ini dikarenakan memang diantara keduanya
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tidak hubungan organisatoris apapun. Pihak swasta lebih menunjukkan aktivitas yang
bersifat proaktif sedangkan masyarakat di sekitar ODTW lebih menunjukkan perilaku
yang bersifat melayani. Masyarakat di sekitar ODTW berinisiatif dan memberikan
pelayanan sesuai dengan apa yang menjadi informasi dari pihak bira perjalanan wisata
yang mewakili dari pihak swasta. Keduanya terlibat hubungan yang positif dan selalu
melakukan koordinasi untuk keperluan para wisatawan.
Interaksi yang terjadi diantara ketiga pilar governance tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar. 5.25. Kolaborasi Dalam Shared Vision

Sumber : Hasil temuan di lapangan
5.2.5. Kolaborasi Dalam Partisipasi
Partisipasi merupakan keterlibatan dari stakeholder dalam ikut serta
memberikan pelayanan dan mengembangkan pariwisata-bencana volcano tour Merapi.
Visi bersama yang telah dirumuskan dan menjadi obsesi bersama bagi pelaku wisata di
kawasan volcano tour Merapi dapat meningkatkan partisipasi karena sudah
mempunyai arahan gerak yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi
masyarakat atau swasta dalam pelayanan pariwisata meliputi partisipasi dalam
pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan dan
partisipasi dalam evaluasi penyelengaraan program pelayanan secara menyeluruh.
5.2.5.1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan
Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder sesuai dengan porsi
dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemerintah daerah khususnya Bapeda,
Disbudpar maupun BPBD Sleman sebagai fasilitator dari seluruh program dan
kegiatan pemerintah daerah merancang kegiatan yang sedapat mungkin bermanfaat
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bagi masyarakat dan industri pariwisata. Partisipasi dari stakeholder lain sangat
diharapkan bagi Disbudpar Sleman untuk perumusan program atau kegiatan yang
sesuai kebutuhan masyarakat.
Seperti yang dikemuakan oleh Kepala Dinas Budpar Sleman bahwa pihaknya
akan senang apabila masyarakat turut serta berpartisipasi dalam perencanaan agar
memperoleh masukan yang banyak dari masyarakat. Seperti yang dinyatakan pada
kesempatan di pertemuan Forum Komunikasi Jasa Usaha Pariwisata di Kabupaten
Sleman yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2010 di LPP Convention di
Demangan sebagai berikut :
Dalam membangun kepariwisataan daerah tidak dapat dilaksanakan
sendiri oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya diperlukan adanya sinergi
antar pelaku usaha pariwisata sepertinya hotel, restoran dan jasa boga,
travel agent dan pramuwisata. Pada kesempatan ini saya ingin
mendapatkan masukan untuk perbaikan dalam perumusan kebijakan di
masa mendatang. Tolong sampaikan apa adanya demi perbaikan dunia
pariwisata di Kabupaten Sleman pada khususnya dan Yogyakarta pada
umumnya. (Sumber: http://www.slemankab. go.id/959/pelaku-usaha-jasapariwisata-siap-layani-wisatawan.slm)

Dalam kegiatan perencanaan di bidang pariwisata, Disbudpar melibatkan
masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Didalam
kegiatan musrenbang tersebut seluruh stakeholder dilibatkan khususnya kelompok
masyarakat sebagai pemberi jasa wisata maupun perusahaan yang bergerak dalam
perjalawan wisata maupun penyedia akomodasi. Berhubung kawasan volcano tour
Merapi masuk wilayah administratif Kecamatan Cangkringan maka proses partisipasi
dalam perencanaan termasuk dalam Musrenbang yang diadakan di Kecamatan
Cangkringan. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun
2016 dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 Pebruari 2014 bertempat di Pendopo
Kecamatan Cangkringan. Pada acara tersebut di hadiri oleh seluruh unsur
pemerintahan tingkat Kecamatan Cangkringan, antara lain Kecamatan, Polsek,
Koramil, Kepala Desa Se Kecamatan Cangkringan, UPT, Sekolah, PKK, pengelola
volcano tour Merapi, dan para tokoh asyarakat. Pada Acara tersebut hadir juga sebagai
undangan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Sleman, sebanyak 8 Anggota Dewan
Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Cangkringan. Sebagaimana tampak pada
gambar berikut :
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Gambar 5.26. Suasana Musrenbang Kecamatan Cangkringan

Sumber : Kecamatan Cangkringan, 2014
Di dalam kegiatan musrenbang tersebut berhasil dirumuskan pokok-pokok
pikiran yang bersifat umum, namun yang berkaitan dengan pariwisata bencana
mendapat pembahasan yang cukup serius. Salah satu usulan yang mengemuka pada
musrenbang tersebut adalah yang berkaitan dengan keamanan para wisatawan yang
mengambil paket Merapi Adventure dengan menggunakan jeep. Hal ini sebagaimana
dikatakan oleh Hariman Yudha sebagai Kepala Seksi ODTW yang mengikuti acara
tersebut :
Pada waktu Musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan
Cangkringan sempat terlontar dari tokoh masyarakat yang menanyakan
tentang aspek keselamatan dari wisatawan yang memanfaatkan paket
wisata Merapi Adventure dengan menggunakan jeep. Usulan dari tokoh
masyarakat tersebut juga menyangsikan akan kekuatan dari jeep yang
dipakai untuk operasional, karena rata-rata usia dari jeep itu sudah
puluhan tahun, sebagaian besar jeep atau hardtop tersebut diproduksi
tahun 1970-an sehingga kondisi fisiknya perlu diperiksa lagi.
(Wawancara, 26 Oktober 2014).
Disamping musrenbang, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh
DPRD DIY maupun DPRD Kabupaten Sleman. Sebagaimana dikatakan oleh salah
seorang anggota DPRD DIY Bertha Cahyani Hastari Aji, SE, MM sebagai berikut:
Bagi masyarakat yang mempunyai kelompok kesenian, budaya, maupun
kelompok usaha kecil silakan membuat proposal. Lewat penjaringan aspirasi
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ini saya berharap masyarakat mengetahui cara memperoleh bantuan dari
pemerintah. Pemerintah DIY memiliki beberapa program untuk membantu
masyarakat. Namun sayangnya, warga banyak yang belum tahu bantuan
tersebut. Lewat penjaringan aspirasi, diharapkan masyarakat Sleman khususnya
dapat memanfaatkan anggaran yang telah disediakan pemerintah. Bantun
sangat banyak. Tetapi sedikit warga yang mengetahui. Bantuan sarana fisik dan
non fisik yang dibutuhkan masyarakat dapat disampaikan oleh anggota dewan
dengan mengajukan proposal. Wakil rakyat itu yang nantinya akan
mengusulkan ke pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Dicontohkan, untuk
anggaran 2015, LPMD mempunyai jatah masing-masing 50 juta. Bagi yang
membutuhkan,dapat mengajukan ke pemerintah DIY. Begitu pula bidang
pemberdayaan masyarakat, beberapa pos anggaran tersedia bagi yang
membutuhkan. Karena saat ini untuk anggaran 2014 telah selesai, dapat
mengajukan untuk anggaran 2015 mendatang. (https://knibonline.
wordpress.com/2012/12/12/lewat-penjaringan-aspirasi-masyarakat-tahu-caramemperoleh-bantuan-dari-pemerintah/cimg4054/)

Disamping pada acara yang bersifat formal, Disbudpar juga menerima
masukan oleh stakeholder melalui forum-forum informal seperti sarasehan, dalam
sarasehan masyarakat secara proaktif terlibat dalam meberikan masukan baik yang
bersifat konstruktif maupun hanya usul yang hanya cetusan pendapat pribadi. Secara
resmi atas nama kelompok pengelola kawasan volcano tour Merapi, Subagio Hadi
mengemukakan usulannya :
Kami atas nama pengelola volcano tour Merapi menyampaikan usul
kepada pemda Sleman agar lebih memperhatikan kami sebagai penyedia
jasa wisata di kawasan lereng Merapi yang tentu saja masih perlu adanya
bimbingan dan arahan. Memang kami dulu bekas destinasi wisata, tetapi
sarana yang ada telah habis terkena erupsi Merapi, kami belum bisa
menata kembali dengan baik berilah kami pendampingan atau sejenis
pelatihan yang bisa membuat kami kembali bangkit. Kawasan rawan
bencana bukan berarti kami tidak boleh apa-apa, tapi beri kami
kesempatan untuk mengadakan atraksi wisata yang aman. Sebenarnya
kami ini memahami aktifitas volcano merapi dan bisa memperkirakan
kapan akan terjadi bencana, sehingga pemerintah tidak perlu khawatir
akan keselamatan. (Wawancara, 16 September 2014).
Usulan yang disampaikan oleh ketua pengelola tersebut mendapat tanggapan
dari Dinas Budpar secara tidak resmi, hal ini terungkap ketika wawancara dengan
Wulan Wahyuningsih, SE, MM sebagai Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi
berikut ini :
Pada waktu yang lalu ada perwakilan dari pengelola volcano tour Merapi
dengan mengemukakan beberapa konsep pengembangan, tetapi kami di
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pihak dinas ini tidak bisa merespon dengan memadai, apa yang
disampaikan oleh wakil pengelola tersebut berada dalam kawasan rawan
bencana kategori 3 (tiga), pada hal kalau di kategori 3 ini jelas tidak boleh
ada bangunan yang sifatnya permanen, lha saya dengarkan saja ide
mereka, dan di akhir pertemuan tersebut saya sampaikan bahwa kami
memang berniat untuk membantu tetapi kalau berkaitan dengan
infrastruktur tidak bisa dilakukan, apalagi menyangkut bangunan yang
sifatnya permanen. Kami akhirnya menjanjikan untuk program-program
yang berkaitan dengan pengembangan SDM maupun pendampingan
kelembagaan atau manajemen (Wawancara, 14 Oktober 2014).

Dinas Budpar Sleman dalam mengambil keputusan selalu melibatkan stakeholder
yang terkait namun mengingat keterbataan dana maupun sumber daya yang lain tidak
semua usulan atau masukan dapat ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang
sesuai dengan aspirasi tersebut. Untuk tahun anggaran 2014 program dan kegiatan
Disbudpar Sleman yang menyangkut volcano tour Merapi hampir sebagian besar
merupakan akomodasi dari usulan masyarakat dan juga hasil dari evaluasi dari
Disbudpar sendiri.
Kekhawatiran masyarakat dalam pelayanan wisata adventure di kawasan
volcano tour Merapi direspon oleh Dinas Budpar Sleman untuk mengadakan pelatihan
tentang keselamatan berkendara dan juga kenyamanan bagi wisatawan. Melalui
kerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Daerah Istimewa Yogyakarta,
Disbudpar merencanakan untuk diadakan pelatihan tersebut dengan mendatangkan
narasumber maupun peragaan yang bersifat aplikatif.

5.2.5.2. Partisipasi Dalam Pelayanan dan Implementasi Program/Kegiatan
Partisipasi yang dilakukan oleh sektor publik, terutama Disbudpar Sleman sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berupa pelayanan pariwisata beserta
pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman. Pelayanan yang
diberikan menyangkut urusan pariwisata secara umum sedangkan program dan kegiatan
yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam APBD.
Pelayanan yang diberikan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan
melalui Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana
dalam fungsi pelayanan tersebut selengkapnya terdapat pada tabel berikut :
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Tabel 5.26. Jenis Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No
1

Sekretariat/Bidang
Sekretariat

Jenis Pelayanan
1. Melayani surat masuk/keluar
2. Melayani data untuk Praktek Kerja Lapangan

2

Bidang Peninggalan
Budaya, Nilai, dan
Tradisi

1. Fasilitasi dan aktualisasi upacara adat
2. Fasilitasi adat tradisi budaya merti desa/merti
dusun
3. Fasilitasi dan pembinaan lembaga budaya
4. Fasilitasi dan pembinaan desa budaya
5. Pemberian dukungan, penghargaan di bidang
budaya
6. Pemeliharaan makam pahlawan dan tetenger
7. Pemberian dukungan pengelolaan museum
8. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya
Daerah

3

Bidang Kesenian

1. Fasilitasi organisasi kesenian
2. Pemberian Nomor Induk/Surat Keberadaan group
kesenian
3. Pembinaan organisasi kesenian
4. Memberikan data dan informasi kesenian

4

Bidang
Pengembangan
Pariwisata

5

Bidang Pemasaran
Pariwisata

1. Perijinan Usaha Pondok Wisata, Rekreasi dan
hiburan umum, hotel, restoran, dan rumah makan
2. Perijinan Usaha perkemahan wisata
3. Perijinan Biro perjalanan wisata/agen perjalanan
wisata
4. Pembinaan dan pendampingan Desa Wisata
5. Pendampingan Forkom Desa Wisata
6. Pembinaan Pedagang di Obyek Wisata
7. Tiketing Menara Pandang Kaliurang
1. Kartu identitas pemandu wisata (lisence)
2. Penyediaan data dan informasi budaya dan
pariwisata sleman

6

UPT Museum
Gunungapi Merapi

1. Tiketing
2. Pemandu/guiding

Sumber: LAKIP Disbudpar, 2013
Disamping pelayanan yang diberikan kepada swasta dan masyarakat dalam
bidang kebudayaan dan pariwisata secara umum, Disbudpar Sleman juga mempunyai
perhatian khusus pada volcano tour Merapi dengan membuat program dan pembinaan
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yang bersifat aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagaimana
dikemukakan oleh Kepala Dinas Budpar sebagai berikut :
Memang strategi kami adalah mencari ruang yang pas untuk mereka,
awal mula adanya volcano tour memang dimulai dari inisiatif mereka
sendiri sehingga kami hanya bersifat pembinaan dan hanya mengarahkan
agar tidak melanggar ketentuan dari BMKG karena sebagian besar
ODTW berada di kawasan rawan bencana kategori 3. Kami mencoba
untuk memotivasi mereka agar bisa “gumregah” melalui berbagai
pelatihan dan pembinaan yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan
mereka. Misalnya tentang aspek ekonomis wisata-bencana, prospek dan
peluangnya, dan lain-lain (Wawancara, 18 Oktober 2014)

Dalam turut serta mengurus kawasan volcano tour Merapi antara lain dengan
program-program pelatihan peningkatan SDM pariwisata maupun pemberian
pengawasan dan arahan tentang mitigasi bencana di kawasan pariwisata yang sekaligus
termasuk dalam kawasan rawan bencana. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan
adalah diadakannya pelatihan peningkatan SDM dalam rangka rehabilitasi dan
rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi. Beberapa kegiatan dilakukan secara terencana yang
menyangkut beberapa materi pelatihan. Kegiatan dilaksanakan di tahun 2012 dengan
materi antara lain mengenai promosi dan pemasaran wisata, etika pelayanan,
manajemen keuangan dan kelembagaan, prosep pengembangan perekonomian di
kawasan volcano tour Merapi, kawasan rawan bencana, pembuatan paket wisata dan
pemantapan jejaring dalam pemasaran pariwisata, dan sebagainya.
Beberapa seri pelatihan yang berkaitan dengan recovery pariwisata pasca erupsi
Merapi dilaksanakan melalui APBD tahun 2012 dan berlangsung beberapa kali.
Format pelatihan tidak hanya bersifat klasikal-interaktif tetapi juga ditambah dengan
kegiatan outbound. Kegiatan pelatihan ini khusus yang berhubungan dengan destinasi
pariwisata pasca erupsi Merapi, dalam pelatihan ini diberikan materi mengenai
mitigasi bencana, recovery ekonomi setelah bencana dan cara membuat paket wisata di
kawasan rawan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2012 di
balai desa Umbulharjo dengan dihadiri oleh seluruh pealaku wisata yang meliputi
pemilik usaha penginapan, operator jeep, operator trail, penjaja souvenir dan oleh-oleh,
biro perjalanan wisata, dan dari unsur pemerintah desa Umbulharjo sendiri.
Jadwal dan materi selengkapnya dari kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai
berikut :
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Tabel 5.27 Jadwal Dan Materi Pelatihan
HARI/TAGGAL
Senin, 23 April
2012

WAKTU
16.00 – 16.30

Registrasi

16.30 – 18.00

Pemahaman Tentang Kawasan Rawan
Bencana
Isoma
Prospek Pengembangan Perekonomian Di
Lereng Merapi
Coffee break
Pembuatan Paket Wisata
Registrasi

18.00 – 18.45
18.45 – 20.15

Selasa, 24 April
2012

MATERI

20.15 – 20.30
20.30 – 22.00
16.00 – 16.30

16.30 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 20.15
20.15 – 20.30
20.30 – 22.00
Sumber : Disbudpar, 2012

Permodalan Untuk Kegiatan Wisata
Isoma
Etika Pelayanan Wisata
Coffee break
Ketertiban Umum dalam Usaha Wisata

Suasana pelatihan untuk pelaku usaha wisata tersebut dapat dilihat pada
gambar berikut ini :
Gambar. 5.27. Pelatihan Bagi Para Pelaku Wisata

Sumber: Disbudpar, 2012
Disamping mengadakan beberapa pelatihan peningkatan SDM untuk pelaku
usaha pariwisata, Disbudpar juga secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan.
Fungsi pembinaan dilakukan oleh beberapa staf maupun pimpinan dari Disbudpar
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setiap sebulan sekali mengunjungi destinasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh
Dra. Shavitri Nurmaladewi, MA sebagai Kabid Pengembangan Wisata berikut ini :
Kawasan volcano tour Merapi tetap harus dipantau, kami dari Disbudpar
selalu melakukan pengawasan dan sekaligus melakukan pembinaan
kepada seluruh warga khususnya yang terlibat dalam usaha wisata di
sekitar kawasan volcano tour. Mereka memang sebagian besar sudah
mentaati aturan-aturan yang kami tetapkan terutama dalam memberikan
pelayanan kepada pengunjung. Kalau dilihat dari latar belakang pekerjaan
sebelum terjadi erupsi Merapi, sebagaian besar berprofesi sebagai petani
dan peternak sehingga perlu ada pembinaan terus-menerus. Setiap selapan
sekali kami selalu bergantian turun ke lapangan untuk mengetahui
perkembangan dan sekaligus menyerap aspirasi mereka. (Wawancara, 18
November 2014).

Aspirasi yang berkembang antara lain yang berkaitan dengan materi
pengembangan SDM pariwisata. Berdasarkan pengalaman pada periode pertama
pelatihan SDM pariwisata tahun 2012 ada aspirasi berkembang agar materi lebih
diarahkan pada atraksi dan pemasaran wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh
Nartukiyo, salah satu pengelola volcano tour yang mewakili dari unsur karang taruna,
sebagai berikut :
Materi pelatihan yang disampaikan pada pelatihan pengembangan SDM
pariwisata tahun 2012 ternyata masih belum menyeluruh. Ada materi
yang perlu disampaikan lebih lanjut, kami belum begitu memahami
mengenai bagaimana mengembangkan atraksi wisata dan bagaimana cara
memasarkannya. Kami juga masih kurang mengetahui bagaimana tata
kelola atau kelembagaan yang perlu dibuat untuk pariwisata bencana di
volcano tour Merapi ini. Hal itu saya sampaikan pada pihak yang
berwenang di Disbudpar pada waktu mengadakan kunjungan ke lokasi
volcano tour. Dan alhamdulillah pada tahun berikutnya ternyata diadakan
pelatihan lanjutan (Wawancara, 12 November 2014).

Pelatihan yang ditujukan kepada pelaku pariwisata dan masyarakat dilakukan
tidak hanya khusus bagi pelaku wisata di kawasan volcano tour Merapi tetapi lebih
luas lagi termasuk kawasan Kaliurang dan obyek wisata lainnya. Materi yang
disampaikan dalam pelatihan tersebut juga semakin meluas yang berkaitan dengan
pengembangan destinasi wisata, pemasaran dan kelembagaan. Jadwal dan materi
pelatihan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :
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Tabel 5.28. Jadwal Dan Materi Pelatihan
HARI/TAGGAL WAKTU
Senin, 21 Mei
16.00 – 16.30

MATERI
Registrasi

2013

16.30 – 18.00

Pengembangan Destinasi Wisata

18.00 – 18.45

Isoma

18.45 – 20.15

Pengembangan Desa Wisata

20.15 – 20.30

Coffee break

20.30 – 22.00

Penataan Kelembagaan Pariwisata

Selasa, 22 Mei

16.00 – 16.30

Registrasi

2013

16.30 – 18.00

Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman

18.00 – 18.45

Isoma

18.45 – 20.15

Pemantapan

Jejaring

Dalam

Pemasaran

Wisata
20.15 – 20.30

Coffee break

20.30 – 22.00

Analisis Pasar Wisata

Sumber : Disbudpar, 2013

Kegiatan pelatihan ini melibatkan dari seluruh stakeholder pariwisata,
penyelenggaraan pelatihan cukup sukses karena dengan menggunakan metode yang
bersifat interaktif sehingga peserta cukup antusias dalam menyimak materi pelatihan,
suasana pelatihan dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar. 5.28. Suasana Pelatihan Pemasaran dan Kelembagaan

Sumber: Disbudpar, 2013
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Di dalam pelatihan tersebut, para narasumber berasal dari latar belakang yang
beragam sehingga dapat memberi pengkayaan kepada peserta mengenai pemasaran
pariwisata dan kelembagaan yang perlu disusun. Para peserta banyak yang merasa
mempunyai pengetahuan baru setelah mengikuti acara pelatihan tersebut, hal ini
dikemukakan oleh Bambang salah seorang peserta sebagai berikut :
Saya dan teman-teman operator wisata di volcano tour ini pernah
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Budpar pasca erupsi
Merapi tahun 2012 dan 2013. Kedua-duanya saya mengikuti dan
memperoleh pengetahuan baru tentang pariwisata, mohon maaf karena
dulu latar belakang saya sebagai peternak dan pekerjaan kasar lainnya.
Ternyata di pariwisata dibutuhkan pelayanan yang murah senyum dan
juga harus berlaku sopan kepada pengunjung, lha ini yang saya masih
perlu banyak belajar. Dari pelatihan yang ada prakteknya tersebut saya
jadi tertantang untuk bagaimana supaya bisa melayani wisatawan dengan
baik agar mereka puas berkunjung ke volcano tour Merapi (Wawancara,
15 November 2014)
Terdapat juga peserta yang lain bernama Eko Budiyanto mengemukakan akan
arti pentingnya pemasaran wisata bagi kegiatan pengembangan wisata volcano tour
Merapi ini dan

materi itu dapat diperoleh pada pelatihan tersebut, selengkapnya

pernyataan dari Eko Budiyanto sebagai berikut :
Materi yang disampaikan sudah memadai dan membuka wawasan kami
namun ada beberapa hal yang saya masih kesulitan untuk melakukannya.
Terutama yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi
(IT). Pada waktu di pelatihan diajarkan bagaimana cara memasarkan
melalui internet dan membuat company profile dan sebagainya, tetapi
kami tidak cukup mempunyai kemampuan untuk membuatnya. Selama ini
yang saya buat adalah sebisa mungkin menggunakan brosur dan leaflet.
Tetapi untuk teman-teman yang tergabung dalam kelompok jeep beberaa
sudah membuat dalam wujud blog di internet. (Wawancara, 9 Oktober
2014).
Kegiatan lain yang berupa pembinaan juga lebih dikhususkan lagi pada
penanganan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sesuai dengan masukan dari
masyarakat dan juga berbekal dari pengalaman tentang kecelakaan yang menimpa
rombongan Bupati Sleman maka pada tahun 2014 diadakan pelatihan tentang savety
kepada seluruh oprator jeep maupun trail. Kegiatan ini bekerjasama dengan Ikatan
Motor Indonesia (IMI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta.
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Materi yang disampaikan berkaitan dengan keamanan dalam berkendara dan
juga mengenai keselamatan wisatawan, selengkapnya jadwal dan materi tersaji sebagai
berikut :
Tabel 5.29. Jadwal Dan Materi Pelatihan
HARI/TAGGAL

WAKTU

MATERI

Rabu, Juni 2014

16.00 – 16.30

Registrasi

16.30 – 18.00

Pentingnya Keamanan dan Keselamatan
Wisatawan

18.00 – 18.45

Isoma

18.45 – 20.15

Penyusunan Rute Yang Aman

20.15 – 20.30

Coffee break

20.30 – 22.00

Pengetahuan Tentang Perawatan dan
Berkendara yang aman dengan Jeep

Kamis, Juni

16.00 – 16.30

Registrasi

2014

16.30 – 18.00

Pentingnya Jaminan Keselamatan
Penumpang

18.00 – 18.45

Isoma

18.45 – 20.15

Regulasi Kepolisian Tentang Jeep

20.15 – 20.30

Coffee break

20.30 – 22.00

Cara Mengurus Surat Kelengkapan
Kepemilikan Jeep

Sumber : Disbudpar, 2014

5.2.5.3. Partisipasi Dalam Evaluasi Program/Kegiatan
Setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selalu
membutuhkan umpan balik (feedback) dari masyarakat. Bentuk evaluasi yang berupa
umpan balik itu berwujud penilaian mengenai efektivitas dari program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Disbudpar sendiri maupun yang melibatkan masyarakat.
Secara formal laporan evaluasi diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (LAKIP) yang setiap tahun dibuat oleh Disbudpar.
Disamping itu untuk keperluan yang bersifat partisipatif dilakukan dengan
membuka forum atau sarasehan yang dihadiri oleh stakeholder pariwisata guna
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melakukan evaluasi secara menyeluruh. Didalam evaluasi tersebut diidentifikasi
beberapa program atau kegiatan yang berjalan dengan baik dan tepat sasaran, demikian
juga ditemukan bebeapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target. Dari segi
output ada beberapa program yang telah selesai tetapi tidak menghasilkan outcome
yang diinginkan.
Program tentang pariwisata-bencana secara umum telah mencapai output yang
diinginkan tetapi dari segi outcome masih belum tercapai seratus persen. Kegiatan
yang berhubungan dengan pengembangan SDM sudah dilaksanakan semua, tetapi
hasil dari pengembangan itu masih dirasakan belum maksimal. Wawancara dengan
beberapa peserta menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang kesulitan dalam
mempraktekan materi yang disampaikan karena adanya perubahan lingkungan yang
begitu cepat.

5.2.6. Model Kolaborasi Dalam Partisipasi
Kolaborasi yang terjalin diantara ketiga stakeholder dalam partisipasi adalah
meyangkut pengambilan keputusan, pemberian pelayanan dan evaluasi program/
kegiatan. Peran pemerintah dalam melakukan partisipasi lebih banyak bersifat
koordinasi hal ini mengingat bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan di era
sekarang ini pemerintah tidak mungkin untuk melakukan komando. Peran pemerintah
daerah lebih banyak bersifat fasilitasi sehingga tidak mungkin akan melakukan direktif
kepada swasta dan masyarakat secara langsung.
Dalam proses penyelenggaraan program/kegiatan fungsi koordinasi selalu
dikedepankan untuk menunjang fasilitasi dalam pelayanan pariwisata. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Budpar Sleman sebagai berikut :
Seluruh kegiatan di dinas yang melibatkan swasta dan masyarakat selalu
kita lakukan dalam semangat fasilitasi. Di era sekarang ini kita tidak lagi
bisa mentang-mentang untuk memerintah masyarakat tapi yang penting
adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi mereka untuk membantu
kegiatan pariwisata di Sleman. Kami tidak mungkin melaksanakan semua
pelayanan dan program/kegiatan tanpa bantuan dari masyarakat. Kan
memang selalau ditekankan untuk melibatkan peran serta masyarakat,
sehingga fungsi koordinasi menjadi penting. Koordinasi tidak hanya
dilakukan dalam kantor dinas sendiri, tetapi koordinasi juga dengan
stakeholder. (Wawancara, 18 Oktober 2014).
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Interaksi yang terjadi diantara ketiga pilar governance tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar. 5.29. Kolaborasi Dalam Partsipasi

BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Dalam laporan akhir di tahun pertama ini secara umum outputnya adalah
diperolehnya gambaran mengenai kebijakan pariwisata-bencana, profil kunjungan
wisatawan dan obyek wisata di kawasan bencana. Disamping deskripsi tersebut maka
dalam laporan akhir ini juga telah dihasilkan model pengelolaan pariwisata-bencana
berbasis collaborative governance dengan menggunakan pendekatan shared vision dan
partisipasi.
Hasil yang dicapai dari penelitian ini tentu saja sudah sesuai dengan rencana
karena di tahun pertama ini outputnya berupa deskripsi tentang pariwisata-bencana di
Kabupaten Sleman dan model pengelolaan pariwisata bencana berbasis collaborative
governance dengan pendekatan shared vision dan partisipasi.
Untuk tahapan berikutnya di tahun kedua akan direncanakan dengan
meneruskan pengelolaan pariwisata-bencana berbasis collaborative governance dengan
pendekatan jejaring (network) dan kemitraan (partnership). Di tahun kedua juga
direncanakan untuk dilakukan analisis dan pemodelan pengelolaan pariwisata-bencana
yang dapat diaplikasikan secara berkelanjutan mengingat bahwa pariwisata-bencana di
Kabupaten Sleman khususnya volcano tour ini akan selalu berulang dengan siklus
sekitar 5 (lima) tahunan sesuai dengan aktivitas gunung Merapi.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
Sesuai dengan paparan yang telah disampaikan di depan dan dilakukan analisis
maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :
1. Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan RPJP, RPJM
dan Renstra yang berkaitan dengan pariwisata.
2. Kunjungan wisata sangat dipengaruhi oleh adanya bencana, pada saat terjadi
bencna angka kunjungan wisata turun sangat drastis.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Volcano Tour Merapi sebagai
salah satu ODTW di Kabupaten Sleman sangat baik, keterlibatan masyarakat
dalam penyediaan pelayanan wisata di ODTW dan juga dalam usaha wisata.
4. Model pengelolaan pariwisata-bencana berbasis collaborative governance dari
segi shared vision lebih banyak menekankan pada hubungan yang bersifat
komando antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.
5. Model pengelolaan pariwisata-bencana berbasis collaborative governance dari
segi partisipasi diwarnai hubungan yang bersifat koordinasi, baik kepada
swasta mapun masyarakat.
Sedangkan saran yang bisa diberikan dalam laporan akhir di tahun kedua antara
lain adalah :
1. Perlu diteruskan studi mengenai pariwisata-bencana berbasis collaborative
governance ini dengan melakkan pendalaman dan analisis yang menyangkut
jejaring (network) dan kemitraan (partnership).
2. Agar pemerintah daerah Kabupaten Sleman melalui Disbudpar dapat
melakukan koordinasi yang lebih intensif dan merumuskan regulasi yang dapat
memberi kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam usaha wisata.
3. Masyarakat sebagai salah satu pilar untuk kesuksesan dalam pengurusan
pariwisata harus terlibat secara konstruktif dan sesuai dengan porsi yang
dimilikinya.
4. Pihak swasta juga harus melakukan pemasaran produk wisata secara
komprehensif agar wisatawan tertarik pada ODTW yang baru ini.
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