
BAB III 

EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN 

BANYUMAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAD TAHUN 2014 

Pariwisata telah menjadi sumber retribusi terhadap pendapatan daerah 

yang sangat potensial, hal ini bisa dilihat dengan hampir di setiap daerah 

mempunyai obyek pariwisata yang menjadi andalan atau menjadi ikon daerah 

tersebut. Banyak daerah yang memanfaatkan bentang alamnya untuk dijadiakan 

lahan pariwisata, salah satunya ada di Kabupaten Banyumas dengan Lokawisata 

Baturraden yang menyajikan pemandangan alam dan juga udara yang sejuk untuk 

setiap wisatawan yang berkunjug disana. Baturraden merupakan Obyek wisata 

yang berada di Kabupaten Banyumas yang mampu mendatangkan wisatawan 

lokal maupun internasional.  

Oleh karena itu peneliti mengambil obyek penelitian di Lokawisata 

Baturraden dengan alasan obyek pariwisata tersebut mempunyai rata-rata jumlah 

pengunjung pertahun yang paling banyak di antara obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Banyuas. Hal itu berbanding lurus dengan pendapatan atau retribusi 

obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas.  

Dalam upayanya untuk selalu menjadikan baturraden menjadi tujuan 

utama destinasi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyumas, UPT 

Lokawisata Baturraden selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik terhadap setiap wisatawan yang berkungjung. Selain itu pembenahan- 

pembenahan juga selalu di lakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamtan 



pengunjung. Sebagai usaha untuk mewujudkan program pengembangan obyek 

wisata di Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden dalam 

meningkatkan PAD tahun 2014 DINPORABUDPAR merancang program yang 

terdiri dari:  

1. Pengembangan produk wisata: 

i. Pengembangan daya tarik wisata 

Pengembangan daya tarik wisata merupakan aspek yang penting 

dalam upaya pembangunan obyek wisata. Bagaimana suatu obyek 

wisata mempunyai daya tarik tersendiri yang bisa di jadikan alasan 

pengunjung atau wisatawan untuk datang ke obyek wisata. 

Pemandangan alam yang asri dan udara yang sejuk merupakan salah 

satu daya tarik pengunjung untuk datang ke obyek wisata Baturraden, 

selain itu ada juga yang datang untuk menikmati pemadian air hangat 

yang ada disana.  

Berikut ini informasi yang disampaikan oleh Bapak Djoko 

Harianto b.a selaku kelapa UPT lokawisata Baturraden mengenai apa 

yang menjadi daya tarik obyek wisata Baturraden:
1
 

“Yang menjadi daya tarik pengunjung datang ke 

baturraden itu pemandangan alam, kebersihan dan juga 

kesejukan udara disini. Karena di baturraden hanya 

pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan pengunjung. 

Paling disini lesehan menikmati pemandangan alam, kolam 

renang, kemudian pemandian air hangat”. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua UPT 

lokawisata Baturraden adalah bagaimana pemanfaatan lahan lereng 

gunung slamet yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisatawan untuk 

datang ke Baturraden. Senada dengan apa yang disampaikan oleh 

Bapak Kapala UPT Lokawisata Baturraden mengenai apa yang 

menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung untuk datang ke 

baturraden, kemudian berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari 

Bapak Ali salah satu wisatawan yang berkunjung ke Lokawisata 

Baturraden mengenai daya tarik yang dimiliki oleh Baturraden :
2
 

“Yang menjadi wahana favorit saya ya ini mas 

pemandangan alam, udara yang sejuk ini lho buat ngilangin 

penat pas sekali.  kalo anak-anak si lebih suka main di kolam 

renang sama speda air.”  

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ali di atas 

menjelaskan bahwa menurut Bapak ali pemandangan alam lah yang 

menjadi daya tarik utama wisatawan untuk berkunjung ke baturraden, 

akan tetapi tidak hanya pemandangan alam saja yang dapat dinikmati 

di Lokawisata Baturraden tetapi juga di sediakan wahana permainan 

yang disediakan untuk menjadi alternatif hiburan bagi pengunjung 

yang datang ke baturraden. 

Seiring dengan semakin banyaknya tempat pariwisata yang 

menawarkan keindahan alam sebagai daya tarik Lokawisata 

Baturraden dituntut untuk senantiasa berbenah dan meningkatkan 

pelayanan yang sudah ada. Berikut informasi yang disampaikan oleh 
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Bapak Kasirun selaku Seksi Obyek dan Pariwisata Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas terkait 

pentingnya pengembangan Lokawisata Baturraden : 

”..karena sudah menjadi kebutuhan kita itu, karena di samping 

kiri kanan Kabupaten Banyumas kan mereka selalu mengembangkan 

pariwisatanya. Pariwisata itu kan sebuah investasi yang tikan akan 

pernah ada habisnya. Disamping itu juga suatu upaya negara untuk 

mensejahterakan rakyatnya, karena dengan disediakannya tempat-

tempat pariwisata mereka setelah jenuh bekerja bisa menyegarkan 

pikirnnya kembali dan akan lebih produktif kembali saat bekerja.” 

 

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Bapak Kasirun di 

atas bahwa pentingnya melakukan pembangunan Obyek Wisata di 

Kabupaten Banyumas Khusunya di Lokawisata Baturraden, karena 

merupakan tuntutan persaingan antar obyek wisata yang ada di sekitar 

Kabupaten Banyumas. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten 

Banyumas di harapkan untuk lebih bisa mengembangkan daerah 

wisatanya agar tetap dapat bersaing dengan kabupaten yang lain.  

Dalam upaya untuk mengembangkan daya tarik yang dimiliki 

oleh Lokawisata Baturraden UPT Lokawisata Baturraden senantiasa 

berbenah dan berusaha menyempurnakan fasilitas dan pelayanan yang 

ada. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

dengan melakukan penambahan dan rehabilitasi wahana permainan, 

penataan taman, serta membenahi fasilitas-fasilitas sepertihalnya toilet 

dan juga masjid yang ada di dalam kawasan Lokawisata Baturraden. 

Dalam setiap usaha pengembangan pastilah akan ditemukan 

hambatan atau kendala-kendala yang di alami. Umtuk mengetahui apa 



saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanan pembangunan 

Lokawisata Baturraden, berikut ini informasi yang disampaikan oleh 

Bapak Djoko Harianto b.a selaku kelapa UPT lokawisata Baturraden 

mengenai kendala dalam pelaksanaan pemabngunan Lokawisata 

Baturraden : 

”..untuk hambatan itu tidak begitu banyak ya mas, karena kan 

disini itu lahannya milik Pemerintah Daerah kemudian yang akan 

mengembangkan juga Pemerintah Daerah jadi tidak masalah. Namun 

biasanya ini terbentur secara klasiknya itu anggaran mas, karena 

mungkin dari pihak pusat ada yang lebih di pentingkan. Dan juga 

selain anggaran kita memiliki keterbatasan tenaga ahli 

kepariwisataan mas. Kemudian untuk mengatasi dana yang terbatas 

kita lakukan pembangunannya secara bertahap, tidak bisa langsung 

100% penuhi. Jadi ada tahap awal dan tahap penyempurnaan.” 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Djoko di atas dapat di 

katakan bahwa menurut Bapak Djoko selaku Ketua UPT Lokawisata 

Baturraden yang menjadi kendala terbesar dalam upaya 

mengembangkan Lokawisata Baturraden untuk mengembangkan 

potensinya adalah kurangnya tenaga ahli di bidang pariwisata, 

kemudian juga ketersediaan dana yang terbatas. Menurut Bapak 

Djoko penyebab kurangnya dana yang dirasakan oleh pihak UPT 

Lokawisata Baturraden karena pihan pemerintah terkadang 

mengalihkan dana itu untuk program yang di rasa lebih urgen untuk 

diselesaikan.  

Untuk mengembangkan daya tarik wisata baturraden yang 

berkenaan dengan alam atau lingkungan tidak bisa dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Banyumas melalui UPT lokawisata 



Baturaraden senantiasa bekerja sama dengan masyarakat dalam 

menjaga kelestarian hutan yang menjadi daya tarik wisatawan, tanpa 

adanya partisipasi masyarakat yang ada disekitar baturraden 

pemerintah tentunya akan sangat kesulitan, karena cakupan wilayah 

yang sangat luas jadi perlu adanya campurtangan dari masyarakat 

untuk menjaga keutuhan kawasan hutan yang ada di sekitar 

Lokawisata Baturraden. Di kawasan Wisata Baturraden telah 

terbentuk organisasi masyarakat seperti Paguyuban Masyarakat Peduli 

Baturraden (PMPB), Paguyuban Pedagang Wisata Baturraden 

(PPWB), Forum Komunikasi Pemuda Peduli Lingkungan (FKPPL), 

yang selalu terlibat dalam event atau kegiatan-kegiatan 

kepariwisataan. 

Berikut informasi yang disampaikan oleh Seksi Obyek dan 

Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas terkait lingkungan disekitar Lokawisata 

Baturraden :
3
 

“Dengan adanya Lokawisata Baturraden dapat membuka 

banyak lapangan kerja, kalaupun tidak kerjamenjadi karyawan 

di tempat wisatanya kan bisa mereka mendapatkan pekerjaan 

juga di luar misalnya, menjadi penjual makanan, tukang parkir, 

penjual oleh-oleh, dan membuka home stay atau hotel. 

Kemudian dengan mereka menjaga keutuhan hutan juga kan 

menjadiakan tempat mereka mencari penghidupan selalu ramai. 

Hal ini terbukti dengan keadaan hutan di lereng gunung slamet 

di bagian selatan ini adalah lereng gunung yang masih sangat 

bagus keadaannya bisa dikatakan masih utuh, tidak ada’nya 
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penenbangan liar yang merusak hutan, karena masyarakatnya 

sudah tercukupi oleh bekerja di kawasan baturraden tadi.” 

Berdasarkan informasi yang diberika oleh Bapak Kasirun di atas 

menjelaskan bahwa adanya multiple efect yang dihasilkan oleh 

Lokawisata Baturraden turut berperan dalam melestarian alam di 

sekitarnya. Dengan masyarakat yang berada di sekitaran baturraden 

mendapatkan penghasilan dari berjualan, penyedia penginapan, 

sampai menjadi tukang juru parkir di sekitar area wisata. Hal ini dapat 

sedikit mengurangi kecenderungan masyarakat utntuk merusak 

lingkungan dengan menebang pohon misalnya. Dikatakan tadi bahwa 

hutan di kaki gunung slamet di bagian selatan merupakan hutan yang 

berada dalam keadaan sangat bagus, itu merupakan tanda bahwa 

masyarakat di sekitar baturraden memang sudah sadar betul, dengan 

mereka tidak merusak hutan maka mata pencaharian mereka akan 

tetap ada. Secara tidak langsung dampak dari masyarakat yang tidak 

merusak hutan itu juga turut menjaga apa yang mendaji daya tarik 

wisatawan untuk menikmati keindahan alam di Lokawisata 

Baturraden yang berada di kaki gunung Slamet.   

ii. Jenis obyek wisata 

Untuk jenis wisata sendiri yang ada di Baturraden termasuk 

wisata cagar alam, yang mana wisata ini biasanya menyajikan 

keindahan panorama alam yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Pada 

awalnya Obyekwisata Baturraden hanya sebuah tempat peristirahatan 



sekelompok orang-orang belanda yang menguasai pabrik gula di 

Banyumas. 

Pada saat ini Baturraden telah menjadi salah satu destinasi favorit 

bagi masyarakat banyumas dan sekitarnya. Dengan keidahan alam dan 

kesejukan udara lereng kaki gunung slamet sebagai daya tarik utama 

wisatawan untuk datang ke Baturraden. Hal ini di tunjukan dengan 

grafik wisatwan yang berkunjung ke Baturraden selalu meningkat 

setiap tahunnya. 

Seiring dengan semakin tingginya persaingan obyek wisata baik 

itu di wilayah Kabupaten Banyums mapun dari wilayah sekitaran 

Kabupaten Banyumas, Obyek wisata Baturraden-pun senantiasa  

untuk selalu melakukan perubahan dan pengembangan yang dilakukan 

dengan tetap mengedepankan kearifan lokal serta memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada. Salah satu upaya UPT Lokasiwata 

Baturraden dalam meningkatkan potensi yang di miliki adalah dengan 

pemanfaatan Lembah Sendang Mulya yang dulunya sebagai tempat 

sampah sekarang menjadi Sendang Air Mancur Alami dan Cascade 

alam serta dengan penanaman berbagai pohon seperti Trembesi, 

Pinus, Ketapang Kencana, Pucuk Merah, Bougenfile, Pangkas 

Kuning. Selain itu juga ada beberapa program atau kegiatan 

pembangunanan serta rehabilitasi wahana dalam kurun waktu 2011-

2014 seperti:  



a. Pembuatan Air Mancur 

Air mancur berada di kawasan cascade alam yang ada di 

Lokawisata Baturraden. Kawasan Cascade ini di resmikan pada 

bulan juli tahun 2011 UPT. Sebelum adanya air mancur hanya ada 

semak belukar dan air terjun yang berada di kawasan casade ini, 

kemudian setelah berjalan dua tahun kawasan cascade di buka untuk 

menambah daya tarik wisatawan UPT lokawisata Baturraden 

berinisistif untuk memanfaatkan lahan yang tadinya hanya di 

tumbuhi semak belukar untuk dibuat Air Mancur.  

Dalam pembuatan air mancur terdapat beberapa kendala yang di 

alami, berikut ini adalah informasi yang diberikan oleh Bapak Darto 

selaku ketua kelompok (kapok) kawasan Cascade mengenai kendala 

yang dialami pada saat pembangunan Air mancur :
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“.. kendala yang saya rasakan itu karena pada awalnya lahan ini 

kan semak belukar jadi kan susah untuk dibersihkan sedangkan kita 

maunya bersih semua biar batu-batunya terlihat semua, kemudian 

untuk membersihkan tebingnya kan diperlukan alat-alat khusus, nah 

alat-alat itu saya rasa walaupun ,asih bisa digunakan tetapi kurang 

meyakinkan dalam segi keamanannya. Kemudian untuk air 

mancurnya ini kan di aliri menggunakan pipa-pipa dari sumber 

mata air, nah dari pihak kontraktor memberikan pipa yang ukuran 

nya sama dari mata air sampai ke bawah sini, jadi lontaran air 

mancurnya itu tidak sempurna mas. Bayangan saya itu bakal di beri 

perbedaan antara pipa yang di taruh di mata air sampai di bawah 

sini jadikan lontarannya bakal lebih tinggi dari yang sekarang..” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darto di atas dapat 

kita ketahui apa yang menjadi kendala dalam pembangunan Air 
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Mancur. Kurangnya kelayakan pada alat yang digunakan untuk 

membersihkan semak belukar dan tebing untuk membuka lahan yang 

akan digunakan untuk Air Mancur. Kemudian kurangnya koordinasi 

antara pihak UPT Lokawisata Baturraden, kelompok kerja,, dan juga 

kontraktor selaku penggarap pembangunan Air  Mancur, sehingga 

apa yang menjadi usulan awal kelompok kerja tidak sesuai dengan 

hasil yang sudah dikerjakan oleh kontraktor. 

b. Rehabilitasi Pemandian Air panas dan Papal Luncur 

Ada dua Kegiatan yang dilakuakan dalam upaya untuk 

merehailitasi kawasan Pemandian Air Panas yaitu, penggantian 

kawasan taman yang berada di kawasan Pemandian Air Pamas untuk 

dijadikan kamar/ruangan pemandian, kemudian penggantian jumlah 

papan luncuran yang tadinya berjumlah 3 papan sekarang menjadi 2 

papan luncuran.  

Pembangunan atau penambahan kamar pemandian air panas 

dimulai pada tahun 2014 dan di resmikan di tahun yang sama, 

bagitupun juga pembuatan papan luncuran. Dalam pembangunannya 

ada beberapa kendala berikut ini keterangan yang diperoleh dari 

Bapak Sugeng Riyadi selaku anggota kelompok kawasan Pemandian 



Air Panas menegnai kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di 

kawasan pemandian air panas:
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“.di kawasan pemandian air panas ini pengembangannya di 

antaranya itu pemanfaatan lahan yang berada di belakang kamar 

mandi untuk perluasan kamar mandi air panas, karena mau di 

tambahi shower. Kemudian untuk pembangunan kamar mandi yang 

baru itu awalnya dibuat untuk kamar mandi VIP namun karena 

aliran air panasnya ternyata tidak maksimal, kemudian untuk 

mensiasati aliran air yang tidak maksimal kami mandatangkan 

mesin pemanas air agas kamar VIP aliran airnya bisa bagus, namun 

ternyata untuk menghidupkan mesin pemanas air membutuhkan 

daya listrik yang besar sedangkan kapasitas yang dimiliki pengelola 

tidak cukup sehingga kamar VIP pun di hapuskan dan disamakan 

dengan kamar-kamar yang lainnya”, 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi di 

atas dapat kita lihat kendala - kendala yang di alami pada saat 

rehabilitasi Pemandian Air Panas. Yang menjadi hambatan utama 

adalah mengenai aliran air pasan yang kurang besar untuk mengairi 

kamar-kamar pemandian air panas yang ada di sana. Kemudian yang 

kedua adalah permasalahan daya listri yang kurang memenuhi, aliran 

listrik ini digunakan untuk menanggulangi masalah disaat aliran air 

yang ada tidak memenuhi untuk menyuplai kamar-kamar yang baru 

ditambahkan. Selanjutnya adalah yang menjadi kendala terbesar 

adala kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola, karena seharusnya dalam tahap perencanaan 

kemungkinan-kemungkinan yang seharusnya dapat menjadi 

hambatan dapat di minimalisir, seperti masalah minimnya aliran air 
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hangat yang menjadi masalah utama dalam rehabilitasi Pemandian 

Air Panas ini. 

Kemudian mengenai rehabilitasi papan luncuran menurut Bapak 

Sugeng dilakukan mengingat kurangnya faktor kemananan yang ada, 

karena bentuk papan luncuran yang setengah lingkaran dan jarak 

papan luncur yang terlalu tinggi sehingga di khawatirkan dapat 

membahayakan pengunjung maka pihak pengelola berinisiatif untuk 

mengurangi jumlah papan luncuran yang pada awalnya berjumlah 3 

buah luncuran menjadi 2 buah luncuran saja.  

c. Pembuatan Ruang Tunggu Kolam Renang 

Wahana Kolam renang adalah merupakan salah satu wahana yang 

paling banyak diminati oleh pengunjung yang datang ke Lokawisata 

Baturraden. Kesegaran air yang berasal dari mata air gunug Slamet 

merupakan daya tarik para pengunjung untuk berenang ataupun 

sekedar bermain air di wahana kolam renang. Wahana ini biasanya 

di dominasi oleh pengunjung yang membawa anak kecil. 

Dalam usaha pengelola untuk menjaga kenyamanan pengunjung 

yang berada di kawasan wahan kolam renang,  maka di buatlah 

ruang tunggu yang bisa digunakan untuk duduk disaat menunggu 

sanak keluarga pada saat sedang berada di kawasan kolam renang, 

maupun sekedar berteduh dari sinar matahari. Namun dalam 

pembangunan ruang tunggu di area kolam renang terdapat beberapa 

kendala yang terjadi, berikut adalah informasi dari Bapak Tarko 



selaku ketua kelompok kolam renang mengenai kendala-kendala 

yang di alami dalam pembuatan ruang tunggu kolam renang;
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“..di area kolam renang ini untuk pengembangannya kalo 

menurut saya sudah hampir 90% mas, jalan-jalan yang berada di 

kawasan kolam renang yang tadinya lebarnya 2 meter saya jadikan 

4 meter itu seperti yang jalan di depan wc, kemudian pemindahan 

panggung yang ada di depan relief saya usul untuk di pindahkan ke 

area botani juga sudah, dan pembuatan ruang tunggu juga sudah. 

Untuk kendala dalam pembangunan itu yang saya rasakan 

kurangnya campur tangan kelompok kerja disini, karena sudah di 

tangani oleh kontraktor. Namun kontraktor yang mengerjakan 

proyek pembuatan ruang tunggu menurut saya kurang kompeten 

karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Awalnya 

kita memiliki gambaran karena disini adalah daerah wisata jadi 

pembuatan ruang tunggu di sini juga harus yang bagus dan luwes. 

Tidak seperti yang sekarang, bentuknya kotak jadi terkesan kaku. 

Saya dan anggota kelompok kawasan kolam renang merasa kecewa 

dengan pembangunan ruang tunggu yang menurut saya kaku ini.” 

 

Berdasarkan hasil wawanara dengan Bapak Tarko di atas 

menggambarkan bahwa kurangnya keterlibatan anggota kelompok, 

sehingga apa yang menjadi gagasan para anggota kelompok tidak 

tersampaikan. Meskipun gagasan itu sudah di usulkan pada saat 

rapat koordinasi, namun melihat hasil yang kurang memuaskan 

menggambarkan gagasan para anggota tidak sepenuhnya di serap 

oleh pihak UPT Lokawisata Baturraden maupun pihak kontrator. 

Kurangnya keterlibatan kelompok dalam pembangunan juga menjadi 

penyebab ketidak puasan dengan hasil daari pembuatan ruang 

tunggu ini. 
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d. Rehabilitasi Pintu Gerbang II ( Taman Botani ) 

Pintu gerbang II terletak di kawasan Taman Botani, rehabilitasi 

yang dilakukan adalah penggantian atap pintu gerbang yang 

dilakukan pada tahun 2014. Berikut ini adalah keterangan Bapak 

Tarikun selaku Ketua Kelompok Botani;
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“Rehabilitasi yang dilakukan untuk pintu gerbang di kawasan 

taman botani itu hanya megganti genteng di gantikan dengan baja 

rinagn, kemudian siku-siku atap yang sudah rapuh kita ganti juga. 

Setahu saya selama gerbang ini di buat baru pertama kali di rehab, 

jadi kenapa gerbang ini di rehab karena keadaanya meman sudah 

mebahayakan pengunjung yang lewat”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara bengan Bapak Tarikun diatas dapat 

kita lihat rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak pengelola adalah 

perawatan bangunan gerbang pintu masuk yaitu penggantian genteng 

dan siku-siku atap yang sudah repuh untuk diganti dengan baja 

ringan yang di anggap lebih awet dan juga tahan lama. Mengenai 

masalah kendala yang ada selama rehabilitasi pintu gerbang ini 

Kepata kelompok taman botani tidak dapat memberikan keterangan 

alasannya karena beliau baru dipindahkan ke taman botani belum 

genap satu bulan sehingga mengenai kendala beliau kurang 

mengetahui. 

e. Penambahan Sepeda Air 

Taman rekreasi sepeda air di buat pada tahun 1993, hingga saat 

ini wahana sepeda air masih diminati para pengunjung yang datang 

ke Lokawisata Baturraden. Pada awalnya Lokawisata Baturraden 
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hanya meiliki sepasang sepeda air, namun seiring dengan 

berjalannya waktu dan juga semakin meningkatnya jumlah 

kunjungan maka pihak pengelola pun berusaha utuk memenuhi 

permintaan pengunjung untuk menambahkan unit sepeda air. 

Berikut ini informaasi yang di dapat dari Bapak Agus Riyanto 

selaku kepala kelompok sepeda air mengenai penambahan jumlah 

sepeda air;
8
 

“penambahan unit sepeda air selama saya menjadi kepala 

kelompok itu sudah di lakukan beberapa kali, yang pertama 2 

kemudian di tambah lagi 4, yang terakhir ini di tahun 2014 itu ada 6 

unit. Jadi kan kita disini sistimnya selama unit ini kita masih bisa 

memper baiki kita perbaiki, namun kalau benar benar-benar tidak 

bisa di perbaiki baru kita usulkan untuk di adakan penambahan unit. 

Jadi penambahan unitnya memang tidak pasti tiap tahunnya” 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Riyanto di atas 

dapat dilihat bahwa adanya penambahan uni sepeda air sejumlah 6 

unit pada tahun 2014, kemudian adapun penambahan-penambahan 

yang pernah dilakukan sebelumnya peneliti tidak dapat mengetahui 

pasti kapan pelaksanaan penambahan unit tersebut. Sampai saat ini 

ada 10 unit sepeda air yang masih bisa beroprasi.  

Kemudian kendala yang di alami Bapak Agus Riyanto selama 

menjadi kepala kelompok sepeda air khususnya mengenai unit 

sepeda air adalah terbatasnya sukucadang yang digunakan untuk 

memperbaiki unit sepeda air yang rusak. Sesuai keterangan yang 

diberikan oleh Bapak Agus kepada peneliti, apabila sukucadang 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto. Kepala Kelompok Sepeda Air. 15 Agustus 2016 



yang dimiliki lengkap maka untuk rehabilitasi unit sepeda air juga 

akan cepat selesai sehingga dapat mengurangi jumlah antrean 

pengunjung yang akan menggunakan wahana sepeda air. 

iii. Pembenahan sarana dan prasarana 

Prasarana Pariwisata adalah semua unsur yang dibutuhkan oleh 

wisatawan baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah 

tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, 

jembatan, dan lain sebagainya.
9
 Sedangkan yang disebut sarana 

pariwisata itu sendiri adalah segala aspek yang menjadi kelengkapan 

agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan bekembang serta dapat 

memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka yang beraneka ragam. 

Didalam pengembangan prasarana yang ada di obyek wisata 

Baturraden berdasarkan hasil observasi peneliti saat ini sudah bagus, 

akan tetapi masih ada bebrapa prasarana yang harus di tingkatkan lagi. 

Misalnya prasrana jalan yang menghubungkan lokawisata Baturraden 

dengan pancuran pitu yang sudah mulai rusak, kemudian lokasi parkir 

kendaraan roda empat dan bus yang masih perlu perluasan guna 

mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung. Yang selanjutnya adalah 

ketersediaan listrik yang kurang memenuhi sehingga menjadikan 

kendala dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 
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ada, seperti terjadi pada kurangnya tenaga listrik untuk menghidupkan 

mesin pemanas air pada wahana pemandian air panas. 

Selanjutnya adalah yang menjadi sarana pokok kepariwisataan 

yaitu perusahaan yang memang mengandalkan arus kedatangan orang 

yang melakukan perjalanan wisata seperti, travel agent, perusahaan-

perusahaan angkutan wisata, hotel,dan jenis akomodasi lainnya. 

Dalam hal sarana di area Lokawisata Baturraden menurut peneliti 

sendiri sudah cukup memadai dengan tersedianya angkutan umum 

yang memenag bertujuan langsung menuju ke Lokawisata Baturraden 

yang tentunya sangat membantu wisatawan yang akan berkunjung ke 

baturraden. Kemudian untuk sarana penduukung khususnya hotel di 

sekitaran Baturraden itu sudah cukuo memadai. Ketersediaan kamar 

hotel sebagai akomodasi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama di 

baturraden juga tersedia cukup banyak dengan berbagai pilihan kelas 

kamar. hal ini sesuai dengan informasi yang didapat dari Bapak Eko 

Juwarto sebagai wisatawan yang berkunjung dan menginap di 

sekitaran baturraden berikut ini,  

“ hotel yang ada disekitar sini itu menurut murah-murah sekali. 

Saya menginap dihotel dibawah itu cuman Rp.50.000 lho mas, 

kamarnya juga ya cukup nyaman lah. Dinbanding dengan yang ada di 

jawatimur sana yang mungkin harga sewa perkamarnya permalam 

bisa sampe Rp.150.000 disini menurut saya sangat terjangkau lah 

untuk pengunjung yang memang mau menginap di sekitar Baturraden, 

dan juga banyak kan mas pilihan hotelnya “
10
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 Hasil wawancara diatsa berbanding lurus dengan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa dari 182 

jumlah hotel yang ada di Kabupaten banyumas 113 ada di kecamatan 

Baturraden. Hal ini menunjukan bahwa pengembangan sarana di 

bidang perhotelan disekitar Lokawisata Baturraden sudah cukup 

memadai.   

2. Pemasaran dan promosi  

Promosi merupakan sebuah cara untuk mengenalkan suatu produk 

yang kita miliki kepada khalayak banyak. Dalam hal ini Baturraden 

sebagai tempat wisata yang bisa dikatakan terbesar di Kabupaten 

Banyumas juga memiliki cara tersendiri untuk mempromosikan 

Baturraden kepada orang-orang yang ingin menikmati ke indahan 

yang ada di Obyek wisata ini. 

Didalam misi UPT Lokawisata Baturraden disana tertulis bahwa, 

UPT Lokawisata Baturraden senantiasa meningkatkan pelayanan 

terhaap pengunjung agar dapat menciptakan rasa nyaman dan rasa 

ingin kembali lagi mengunjungi Lokawisata Baturraden serta dapat 

menginfokan kepada masyarakat ( getok tular ). 

Metode getok tular atau istilah lainnya penyampaian pesan dari 

mulut ke mulut ini lah yang digunakan UPT Baturraden sebagai media 

promosi baturraden, berikut adalah hasil wawancara ketua UPT 

Lokawisata Baturraden mengenai pemasaran dan promosi : 



” memang untuk media promosi kita tidak mempunyai web 

sendiri karena kita ikut didalam bagian dinporabudpar, dan kita 

hanya mengandalkan metode getok tular sebagai media 

promosi, dengan getok tular ini tiap tahun grafik pengunjung 

alhamdulillah selalu meningkat walaupun tidak drastis”
11

 

 

Berdasarkan Informsai di atas dapat dikatakan bahwa metode 

getok tular ini menurut peneliti dirasa cukup efektif untuk dijadikan 

alat untuk mempromosikan Lokawisata Baturraden kepada 

masyarakat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya grafik kunjungan 

yang merupakan dampak dari informasi yang diterima masyarakat 

tentang Lokawisata Baturraden itu sendiri. Meskipun tidak dipungkiri 

ada beberapa metode yang lainnya dalam memasarkan Lokawisata 

Baturraden ke masyarakat luas. Memasang iklan di Website yang ada 

DINPORABUDPAR. 

Selain memlalui media sosial berupa web site, pihak 

Dinporabudpar juga mempromosikan Baturraden dengan mengadakan 

berbagai kegiatan seperti festival budaya yang di selenggarakan di 

Lokawisata Baturraden. Disamping hal tersebut pihak UPT 

Lokawisata Baturraden juga selalu meningkatkan citra Kawasan 

Wisata Baturraden secara luas dengan senantiasa berkoordinasi dan 

kerjasama baik dalam hal pengelolaan, pengembangan serta promosi 

dengan pengelola obyek wisata sekitar seperti PT. Palawi Resorsis, 

Baturraden Adventure Forest (BAF), Curug Gede, Curug Ceheng dan 

Desa Wisata serta Kelompok sadar wisata. hal ini merupakan salah 
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satu bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya 

untuk menjaga eksistensi Baturraden.  

3. Pengembangan investasi: 

Dalam usaha untuk mengembangkan potensi yang ada di 

Baturraden pemerintah tidak bisaa bekerja sendiri, tentu ada berbagai 

pihak yang turun berperan serta dalam pembengunan tersebut. Kerja 

sama dengan pihak swasta memang tidak dipungkiri adanya untuk 

membuka peluang bagi para investor untuk bersama membangun 

baturraden. Berikut ini informasi yang didapatkan dari Ketua UPT 

Lokawisata Baturraden mengeni kerjasama dengan Investor :
12

 

“Ada memang kerjasama dengan pihak luar tetapi tidak 

terlalu banyak misalnya seperti mainan anak”, pengelolaan 

toilet ada juga yang bekerja sama dengan masyarakat. Karena 

lokkawisata baturraden merupakan murni BUMD jadi memang 

tidak terlalu banyak bekerja sama dengan pihak swasta” 

 

Berdasarkan informasi di atas dapat di katakan bahwa karena 

Lokawisata Baturraden merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah 

sehingga rencana pembangunan yang dilakukan oleh UPT Lokawisata 

Baturraden tidak dapat lepas dari pemerintah daerah Kabupaten 

Banyumas. Namun dalam hal ini adanya peran swasta didalam 

pembangunan obyek wisata Baturraden hanya lah sebatas penyedia 

wahana pendukung atau pelengkap yang ada di obyek wisata 

Baturraden. Adapun  beberapa kerjasama yang dilakukan dengan 
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pihak swasta sepeti, pengelolaan toilet dan ada juga beberapa wahana 

yang dikelola oleh swasta diantaranya  : 

i. Pesawat Terbang ( Teather Alam )  

ii. Bioskop 4 Dimensi  

iii. Scuter  

iv. Flying Fox  

v. Terapi Ikan  

vi. Pijat Lulur Belerang dengan  

vii. Kereta Listrik, 

 Sejauh ini bentuk kerjasama dengan pihak swasta ini lah 

merupakan investasi yang di miliki oleh pihak UPT Lokawisata 

Baturraden dan DINPORABUDPAR sebagai pengelola obyek wisata 

baturraden itu sendiri. 

A. Evaluasi Program 

1. Proses Program 

Proses secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan 

untuk menyelesaikan program-program organisasi. Berbicara mengenai 

proses yang dilalui guna melaksanakan program pengembangan pariwisata. 

Proses secara keseleruhan mulai dari perencanaan awal telah berjalan 

sebagaimana mestinya, yakni melalui musrenbang yang melibatkan para 

perencana dan tokoh masyarakat sampai kepada penyususnan program dan 

anggaran yang dibutuhkan. 



Proses pengusulan dan pelaksanaan program kepariwisataan, melalui 

usulan masyarakat, pemerintah dan sampai kepada penetapan kebijakan dan 

melalui kebijakan kemudian menghasilkan program. Program dan kegiatan 

sebagaimana implementasi dari pengembangan pariwisata sudah cukup baik, 

tetapi di dalam pelaksanaan pengembangan ada beberapa hal yang menjadi 

kendala.  

Berdasarkan data sekunder, dalam plaksanaan pengembangan Obyek 

wisata Baturraden terdapat beberapa kendala yang terjadi akibat dari 

kurangnya koordinasi antara pihak kontraktor, UPT lokawisata Baturraden 

dan juga Anggota kelompok kerja yang ada di sana. Hal ini dapat dilihat dari 

salah satu program pengembangan jenis obyek wisata yaitu  pembuatan ruang 

tunggu yang ada di wahana kolam renang. Dalam pembangunan runag tunggu 

yang ada di wahana kolam renang Bapak Tarko selaku kepala kelompok 

kolam renang merasa tidak dilibatkan, sehingga apa yang menjadi harapan 

beliau dengan adanya ruang tunggu yang sesaui tidak tercapai. Pada hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Tarko, beliau menjelaskan apa yang 

menjadi rencana anggota kelompok kolamrenang dengan membuat ruang 

tunggu yang bagus dan mempunyai nilai seni agar pengunjung yang datang 

merasa nyaman. Akan tetapi pada pelaksanaannya, beliau beserta anggota 

tidak dilibatkan sehingga hasilnya pun menurut beliau tidak bagus, tata 

letaknya kurang dan biasa saja tidak ada kandungan seni di dalamnya. 

Selain kurangnya koordinasi atau keterlibatan dari beberapa pihak, dalam 

program pengembangan Obyek wisata Baturraden juga terkendala dengan 



kurangnya kajian program sebelum pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari 

terkendalanya rehabilitasi pemandian air panas, dimana pembuatan kamar-

kamar pemandian tidak memperhitungkan bagaimana aliran sumber air panas 

yang ada. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan kamar 

pemandian yang disebabkan kurangnya suhu air karena di gunakan untuk 

jumlah kamar yang terlalu banyak. Sebenanrya pada kejadian ini UPT 

Lokawisata Baturraden telah mensiasati dengan mengadakan alat pemanas 

air, namun berdasarkan keterangan yang di peroleh peneliti dari Bapak 

Sugeng Riyadi selaku Anggota Pmenadian Air panas, mesin atau alat 

pemanas buatan itu juga tidak bisa digunkan karena terkendala minimnya 

tegangan listrik. Hal ini tentunya membuktikan adanya kekurangan didalam 

pengkajian pelaksanaan progrm sehingga program yang telah direncanakan 

tidak berjalan dengan semestinya. 

Namnun dalam proses pengembangan daya tarik wisata di obyek wisata 

Baturraden UPT Lokawisata Baturraden dapat dikatan dikatakan cukup 

bagus, hal ini dapat digambarkan dengan masih terjalinnya kerjasama antara 

masyarakat sekitar  dan juga UPT untuk menjaga keutuha hutan di lereng 

gunung slamet yang merupakan daya tarik yang dilimiki oleh Baturraden. 

2. Manfaat Program 

Kabupaten banyumas juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata dengan 

fokus kunjungan ke Baturraden. Jumlah obyek wisata yang ada di Banyumas 

cukup banyak dan beragam, pada umumnya mudah dijangkau karena 

didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Untuk menjadikan obyek 



wisata Baturraden menjadi obyek wisata terindah, terlengkap, dan ternyaman 

di jawatengah sesuai apa yang telah menjadi visi Baturraden, Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melalui UPT Lokawisata membuat 

program- program yang rupakan langkah untuk mewujudkan visi tersebut. 

Adapun program dan juga manfaat dari adanya program tersebut adalah:  

a. Program pengembangan produk wisata 

Pengembangan produkwisata mencakup beberapa aspek yaitu: 

i. Pengembangan daya tarik wisata 

Dalam hal pengembangan daya tarik wisata Obyek Wisata 

Baturraden lebih fokus bagaimana pemanfaatan lahan lereng gunung 

Slamet dengan tidak melupakan kearifan lokal. Dengan bekerjasama 

dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan hutan 

disekitar Obyek Wisata Baturraden. Hal ini ditunjukan dengan 

pernyataan Bapak Kasirun selaku Kasi Obyek dan Pariwisata 

DINPORABUDPAR yang menyatakan bahwa  lereng  gunung Slamet 

dibagian selatan merupakan daerah yang keadannya paling bagus, 

dengan minimnya penebangan hutan.   

ii. Jenis obyek wisata 

Obyek Wisata Baturraden termasuk kedalam jenis wisata cagar 

alam, yang mana wisata ini biasanya menyajikan keindahan panorama 

alam yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Sejalan dengan visi 

Baturraden yang ingin menciptakan Obyek Wisata yang terlengkap di 

Jawatengah, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 



juga menciptakan wahana- wahana sebagai alternatif hiburan yang ada 

di Baturraden. 

Pada rentan waktu 2011-2014 UPT Lokawisata Baturraden 

memiliki beberapa program sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang ada di Baturraden. Program tersebut 

diantaranya adalah: 

a) Pembuatan air mancur 

Pembuatan Air Mancur ini bertujuan untuk memanfaatkan 

lahan yang ada di area cascade yang pada awalnya hanya 

ditumbuhi semak belukar. saat ini dengan adanya air mancur 

yang mampu menyemburkan air hingga puluhan meter area 

yang tadinya hanya semak belukar sekarang menjadi tempat 

yang dijadiakan pilihan bagi pengunjung untuk mengabadikan 

momen ketika datang ke Baturraden 

b) Rehabilitasi Pemandian Air Panas dan Papan Luncur 

Rehabilitasi pada Wahana Pemandian Air panas adalah 

pelebaran dan penambahan kamar-kamar pemandian dengan 

memanfaatkan sisa lahan yang berada di belakang area tersebut. 

Dengan adanya penambahan jumlah kamar maka  jumlah 

antrian pengunjung yang akan menikmatinpemandian air panas 

pada saat hari-hari libur berkurang. 

Rehabilitasi pada Papan Luncur adalah mengurangi jumlah 

papan luncuran. Pada awalnya ada tiga buah papan luncuran 



yang ada di kolam renang di area pemandian air panas, namun 

karena di anggap kurang aman maka jumlah papan luncuran di 

kurangi untuk mencegar terjadinya hal-hal yang tidak di 

inginkan terjadi. 

c) Pembuatan Ruang Tunggu Kolam renang 

Kolam renang adalah wahana di Baturraden yang tidak 

pernah sepi pengunjung baik itu hari libur ataupun hari-hari 

biasa. Untuk menambah kenyamanan pengunjung maka di 

buatlah ruang tungu yang diperuntukan bagi para pengunjung 

yang memakai wahana kolam renang. 

d) Rehabilitasi Pintu Gerbang II (Taman Botani) 

Obyek Wisata Baturraden adalah Obyek wisata yang berdiri 

sejak tahun 1971 yang pada awalnya bernama TIRTA RIA. 

Apabila dilihat dari umurnya yang sudah memasuki umur 43 

bangunan yang sejak awal berdiri juga pastinya sudah 

menunjukan adanya pelapukan karena dimakan usia. Pada tahun 

2014 UPT lokawisata Baturraden mempunyai program yaitu 

merrehab pintu gerbang II yang di area taman botani. Rehab 

yang dilakukan adalah mengganti atap pintu gerbang yang 

tadinya menggunakan kayu di ganti dengan baja ringan yang 

dianggap lebih awet. 

e) Penambahan Sepeda Air 



Program penambahan sepeda air dilakukan apabila kebutuhan 

akn unit sepeda air dirasa kurang. Menurut keterangan yang 

didapat dari wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku 

kepala kelompok speda air bahwa selama unit speda sir masih 

bisa diperbaiki maka kelompok kerja tidak mengusulkan adanya 

penambahan unit. Saat ini kelompok sepeda air memiliki 10 unit 

sepeda air yang dapat digunakan oleh pengunjung.  Penambahan 

unit sepeda air dilakukan terakihir pada tahun 6 unit pada tahun 

2014. Penambahan ini dilakukan selain untuk menggantikan unit 

yang tidak bisa diperbaiki lagi, juga melihat animo pengunjung 

yang masih tinggi.  

iii. Pembenahan sarasa dan prasarana 

Dalam pembenahan sarana prasarana yang ada di Obyek Wisata 

Baturraden seperti kelengkapan tempat ibadah, tempat parkir, dan 

sarana kebersihan berdasarkan dari hasil penelitian sudah dirasa cukup 

baik. Pada tahun 2014 UPT Lokawisata menambahkan mushola di 

dekat area kolam renang. Hal ini dilakukan mengingat apabila pada 

hari-hari libur pengunjung yang datang cukup banyak maka untuk 

memenuhi kebutuhan pengunjung yang akan melakukan ibadah 

makan di tambahkannya satu mushola tersebut. Sebelumnya 

Obyekwisata memiliki dua mushola didalam lokasi wisata dan juga 

ada 1 masjii yang ada di luar lokasi wisata. 



Untuk tempat parkir memang masih dirasa kurang. Apabila 

musim liburan tiba tempat parkir yang disediakan oleh pihak UPT 

lokawisata Baturraden selalu penuh. Saat ini area parkir Obyek Wisata 

Baturraden memiliki luas kurang lebih satu hektar dengan pembagian 

800m
2 

di gunakan untuk parkir mobil dan bus sedangkan 200m
2 

untuk 

parkir sepeda motor. 

b. Pemasaran dan promosi 

Pemasaran dan promosi adalah cara untuk mengenalkan suatu produk 

yang kita miliki kepada khalayak banyak. Lokawisata Baturraden memiliki 

istilah pemasaran tersendiri yaitu menggunakan metode getok tular metode 

ini adalah istilah lain dari penyebaran berita dari mulut kemulut. 

Berdasarkan dari hasil penelitian selain dengan menggunakan metode 

getok tular dalam hal mempromosikan Baturraden pihak UPT Lokawisata 

Baturraden menggandeng organisasi masyarakat seperti Paguyuban 

Masyarakat Peduli Baturraden (PMPB), Paguyuban Pedagang Wisata 

Baturraden(PPWB), Forum Komunikasi Pemuda Peduli Lingkungan 

(FKPPL) yang selalu dilibatkan dalam event atau kegiatan-kegiatan 

mengenai pemasaran kepariwisataan. Hal ini bisa dikatakan efektif apabila 

dilihat dari banyaknya pengunjung Obyek Wisata Baturraden yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. 

c. Pengembangan Investasi 

Mengingat Obyek Wisata Baturraden merupaka Badan Usaha Milik 

Daerah maka pembangunan yang dilakukan oleh UPT Loka Wisata 



Baturraden tidak dapat terlepas dari pemerintah daerah Kabupaten 

Banyumas. Bentuk invetasi yang dimiliki oleh Lokawisata Baturraden 

adalah penyewaan lahan yang digunakan untuk wahana-wahana 

pendukung. Dengan adanya investasi yang berasal dari pihak swasta yang 

ada di Lokawisata Baturraden dapat menambah sumber pendapatan bagi 

Obyek Wisata Baturraden. 

3. Dampak Program 

Pariwisata saat merupakan sektor yang mempunyai khans sangat besar 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah saat ini. Selain menjadi 

sumberdaya yang tidak dapat habis, apabila dikelola dengan maksimal 

pariwisata dapat memberikan dampak yang besar untuk pemasukan PAD dan 

juga baik bagi pemberdayaan masyarakat. 

Dari program yang telah dilaksanakan oleh Dinas, Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan Obyek Wisata Baturraden 

memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat baik itu yang berada di 

sekitar Obyek Wisata maupun masyarakat luas. Dampak yang dapat dirasakan 

masyarakat di sekitar Obyek Wisata Baturraden dari program pengembangan 

yang telah dilaksanakan adalah masyarakat disekitar Obyek Wisata 

memperoleh keuntungan dengan terbukanya peluang memperoleh penghasilan. 

Peluang tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitaran Obyek 

Wisata Baturraden dengan berjualan baik itu di dalam maupun di diluar 

Kawasan Obyek Wisata, kemudian dari usaha membuka tempat penginapan 

dan penjualan sofenir. 



Dampak lain dari program pengembangan obyek wisata Baturraden adalah 

terpeliharanya hutan yang ada di sekitar lereng gunung slamet. Hal ini 

merupakan efek domino dari adanya Obyek Wisata Baturraden itu sendiri. 

Dengan adanya peluang masyarakat disekitar Obyek Wisata Baturraden untuk 

membuka usaha, hal ini mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk 

merusak hutan berkurang. Masyrakat sadar dengan mereka menjaga hutan yang 

menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Obyek Wisata Baturraden maka 

usaha yang mereka tekuni juga akan selalu ramai.  

Kerjasama yang dibangun oleh UPT Lokawisata Baurraden dengan 

masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan hutan selama ini berjalan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keadaan lereng Gunung Slamet di 

bagian selatan merupakan kawasan yang kondisinya masih sangat bagus di 

bandingkan dengan lereng Gunung Slamet di bagian yang lain. Terpeliharanya 

hutan sebagai daya tarik utama Obyek wisata Baturraden berpengaruh kepada 

jumlah wisatawan yang datang tiap tahunnya yang mengalami peningkatan 

(jumlah pengunjung dapat dilihat pada grafik 2.1). seiring dengan peningkatan 

jumlah pengunjung tersebut juga menambah jumlah retribusi dari sektor 

pariwisata dan rekreasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Industri pengolahan pada saat ini masih menjadi sektor yang paling 

besar kontribusinya dalam menyumbang PAD yaitu sekitar 23 persen dari total 

PAD yang di dapat oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2014, sedangkan 

Pariwisata hanya memberikan 1,69 persen saja. Dalam usaha untuk meningkatkan 



Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata, pemerintah 

Kabupaten Banyumas melakukan perubahan dan pengembangan pada sektor-

sektor pariwisata. Dengan harapan sektor pariwisata akan menyumbang kontribusi 

yang lebih besar lagi nantinnya untuk PAD. 

Seperti penjelasan pada Bab-bab diatas yang telah memaparkan apa saja yang 

menjadi keunggulan dan kekurangan yang ada di obyek wisata yang saat ini 

menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke kabupaten banyumas. berikut ini 

adalah beberapa aspek yang mempengaruhu Pendapatan Asli Daerah dari sektor 

pariwisata khususnya dari Obyek wisata Baturraden. 

1. Aspek pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan PAD 

Dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam usaha untuk 

mingkatkan PAD dari sektor pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayan, dan Olahraga Kabupaten Banyumas. Dinporabudpar Kabupaten 

Banyumas merupakan dinas yang membawahi langsung UPT Lokawisata 

Baturraden. Dinas ini mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan 

terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di 

Lokawisata Baturraden. 

Lokawisata Baturraden merupakan obyek wisata yang mempunyai 

retribusi tempat rekreasi dan olahraga terbesar di Kabupaten Banyumas hal 

ini dapat di lihat dari tabel berikut, 



Tabel 3.3 

Jumlah Retribusi Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Banyumas 

No Sumber Retribusi Target Penerimaan % 

1 Obyek Wisata Baturraden 4.148.000.000 3.870.732.431 101,83 

2 Obyek Wisata Pangsar Sudirman 47.000.000 63.433.700 93,32 

3 Obyek Wisata Museum Wayang Sendang 

Mas 

1.300.000 2.220.000 134,97 

4 Obyek Wisata Husada Kalibacin 22.000.000 22.002.800 170,77 

5 Obyek Wisata Curug Gede 2.000.000 2.727.000 100,01 

6 Obyek Wisata Masjid Saka Tunggal 5.000.000 11.046.300 136,35 

7 Obyek Wisata Wana Wisata (PT.Palawi) 60.000.000 132.460.125 220,93 

8 Obyek Wisata Curug Cipendok 20.000.000 12.563.685 220,77 

9 Obyek wisata Curung Ceheng Lawa 5.000.000 5.473.200 62,82 

10 Gor Satria 290.000.000 428.176.000 109,46 

11 Andhang Pangeran 550.000.000 525.612.000 95,57 

12 Kendalisada 2.750.000 9.000.000 327,27 

13 Obyek Wisata Taman Bale Kemambang   167.106.000  

JUMLAH 5.153.050.000 5.252.553.241  

Sumber Tabel: LPJ BENDAHARA PENERIMAAN SKPD Tahun 2014 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Baturraden merupakan Obyek 

wisata yang memiliki retribusi dalam bidang tempat rekreasi dan olahraga 

terbesar di Kabupaten Banyumas. pada tahun 2014 tercatat ada 383.853 

pengunjung yang datang di Obyek wisata Baturraden. Pada saat itu 

Baturraden terkena dampak dari peningkatan gunung slamet yang bestatus 

siaga, sehingga pengunjung tidak di perkenankan untuk datang ke 

Baturraden. Hal ini lah yang menjadikan pendapatan retribusi Lokawisata 

Baturraden mengalami penurunan. 

Lokawisata Baturraden dengan keindahan alamnya yang mampu 

mendatangkan banyak wisatawan tiap tahunnya menjadi alasan pemerintah 

Kabupaten Banyumas untuk senantiasa memperbarui dan mengembangkan 

obyek wisata ini. Karena dengan semakin baik pemerintah Kabupaten 



Banyumas dalam mengembangkan obyek wisata Baturraden maka akan 

semakin banyak juga wisatawan yang datang dan menjadikan peningkatan 

retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai sumber penerimaan PAD 

Kabuten Banyumas. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinporabudpar sebagai SKPD 

yang membawahi urusan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan, dan 

kepariwisataan ini memiliki wewenang melalui kepala bidang pariwisata 

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan 

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pariwisata melalui pengadaan, 

pemeliharaan dan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pariwisata. Sementara itu UPT Lokawisata Baturraden 

adalah tim pelaksana yang ada di lapangan. UPT Lokawisata Baturraden 

hanya bisa memberikan usulan mengenai apa-apa saja yang harus di lengkapi 

atau diperbaharui di Lokawisata Baturraden yang nantinya akan di tindak 

lanjuti oleh dinas terkait.  

2. Peningkatan kualitas SDM pengelola PAD 

Sumber Daya Manusia yang ada di UPT Lokawisata Baturraden sebagai 

pengelola mempunyai kinerja yang cukup baik hal ini dibuktikan dengan 

sejumlah penghargaan yang di peroleh Baturraden, diantaranya : 

i. Juara I kegiatan Apresiasi dan Konvensi Pengelolaan Antar 

Manajemen Obyek Wisata Se Jawa Tengah Tahun 2007, 

ii. Juara I Lomba Penerapan Sapta Pesona Di Daya Tarik Wisata Jawa 

Tengah Dengan Kategori Obyek Wisata Alam Tahun 2009. 



Penghargaan ini tentunya merupakan hasil dari kinerja UPT Lokawisata 

Baturraden dalam usaha meningkatkan pelayanan demi terciptanya 

kenyamanan untuk pengunjung. Berikut informasi yang disampaikan oleh 

Seksi Obyek dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata Kabupaten Banyumas terkait SDM yang ada di Lokawisata 

Baturraden. 

“Untuk di baturraden tenaga kerjanya sudah sangat tertata, sudah 

sangat paham dengan tugas-tugasnya sehingga kemarin saja mendapat 

penghargaan wisata terbaik se jawatengah, dan untuk kebersihan 

mungkin bisa setingkat nasional. Jadi mereka sudah mempunyai pola 

kerja yang sangat bagus dan disiplin.”
13

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan kualitas sumber daya 

manusia yang ada di UPT Lokawisata Baturraden menurut Bapak Kasirun 

sebagai kepala seksi obyek dirasa sudah tertata dengan baik dan mereka 

bekerja sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh dinporabudpar selaku 

perencana kebijakan. Hal itu juga di tunjukan dengan prestasi yang telah 

diraih oleh Lokawisata Baturraden dalam upaya untuk meningkatkan 

pelayanannya. 

Berikut ini merupakan tabel jumlah Sumber Daya Manusia yang di miliki 

oleh UPT Lokawisata Baturraden berdasarkan tingkat pendidikan yang 

mereka tempuh : 
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Tabel 3.4 

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan di UPT 

Lokawisata Baturraden Tahun 2015 

No. Pendidikan Jumlah 

1. S2 0 

2. S1 2 

3. DIII 0 

4. SLTA 35 

5. SLTP 20 

6. SD 8 

TOTAL 65 

Sumber Tabel : Memori SERTIJAB Kepala UPT Lokawisata Baturraden 

Tahun 2015 

Berdasarkan data tabel di atas dapat kita lihat bersama, jumlah tenaga 

kerja yang menempuh pendidikan hingga sarjana jumlahnya hanya 2 orang. 

Hal ini menjadi salah satu kendala bagi UPT Lokawisata Baturraden dalam 

pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden itu sendiri. Barikut 

informasi yang diberikan oleh Kepala UPT Lokawisata Baturraden mengenai 

sumber daya manusia yang ada di UPT Lokawisata Baturraden :  

“...disini memang kebanyakan tenaga yang diperlukan itu kan tenaga 

lapangan,untuk tenaga di lapangan ini memang diperlukan tenaga yang ahli. 

Sekarang kan tenaga yang ada hanya S1, DIII, dan SMA. Kalo jumlah saya 

rasa sudah mencukupi, namun kita masih kekurangan tenaga ahli seperti 

sarjana pariwisata salah satunya”
14
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Berdasrkan dari informasi yang diperoleh, dapat kita lihat bahwa secara 

jumlah menurut kepala UPT Lokawisata Baturraden sumber daya manusianya 

sudah bisa dikatakan mencukupi, akan tetapi Lokawisata Baturraden masih 

kekurangan tenaga ahli di bidang kepariwisataan yang memang disana sangat 

dibutuhkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Selain 

membutuhkan tenaga yang ahli di bidang kepariwisataan, tentunya sumber 

daya yang ada juga memerlukan pelatihan-pelatihan sebagai cara untuk 

memberikan keterampilan yang lebih sesuai dengan bidang pekerjaanya 

masing- masing. 

Berikut informasi yang disampaikan oleh Seksi Obyek dan Pariwisata 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 

terkait pelatihan yang di berikan kepada karyawan yang ada di UPT Loka 

Wisata Baturraden, 

“Untuk pelatihan-pelatihan khusus itu tidak ada karena mereka 

memiliki pekerjaan-pekerjaan spesifik yang cukup mudah, justru 

penanaman mental tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan 

oleh pimpinan dirasa lebih penting”
15

 

 

Dari data wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinporabudpar 

Kabupaten Banyumas dalam usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 

yang ada di Lokawosata Baturraden tidak melakukan pelatihan khusus, akan 

tetapi lebih menitik beratkan pada penanaman rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang diberikan oleh pimpinannya. Karena memiliki pekerjaan yang 
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di anggap sudah psesifik dan mudah menjadi alasan mengapa  Dinporabudpar 

tidak memberikan pelatihan khusus yang sesuai dengan tugas-tugas mereka. 

Berkaitan dengan tidak adanya pelatihan khusus sesuai dengan 

keterangan yang di berikan oleh Bapak Kasirun yang sepertinya tidak di 

perlukan karena dirasa tugas yang di kerjakan itu mudah. Akan tetapi 

sebenarnya karyawan atau patugas lapangan yang berada di setiap kelompok-

kelompok kerja sangat lah membutuhkan pelatihan  khusunya dalam hal 

penataan dan pemanfaatan lahan untuk di jadikan lebih bernilai komersial. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, diperoleh beberapa keterangan 

yang di ambil dari beberpa ketua kelompok yang mereka sebenarnya 

menginginkan adanya pelatihan untuk menambah ilmu mereka baik itu dalam 

bidang pertamanan maupun dalam bidang lainnya. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Agus Riyanto selaku KAPOK (Kepala Kelompok) di kawasan 

sepeda air, mengenai pelatihan yang di adakan oleh pihak UPT maupun 

Pememrintah;
16

 

“.. Pelatihan itu pernah ada mas dulu tapi sudah lama sekali saya lupa 

kapan tepatnya. Dulu itu ada pelatihan bahasa inggris sama komputer itupun 

pelatihan yang cocok staff kantor bukan kita yang dilapangan. Kalau kita di 

lapangan kan tupoksinya pelayanan,kebersihan, dan pengembangan. 

Pelayanan’pun kan disini lebih di dominasi wisatawan lokal.” 

 

Berdasarkan keterangan yang di peroleh dari wawanara dengan Bapak 

Agus Riyanto di atas menunjukan bahwa selama kurun waktu 2011-2014 

belum pernah diadakan pelatihan untuk karyawan. Smentara untuk petugas 

lapangan seperti Bapak Agus ini menurut peneliti memerlukan adanya 
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penignkatan atau upgrading pengetahuan mengenai kepariwisataan seperti 

pengelolaan sumber daya yang belum di manfaatkan, agar menjadi lebih baik 

dan diminati wisatasan. sejalan dengan keterangan yang diberikaan oleh 

Bapak Agus berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Darto selaku 

kapok Cascade mengenai perlunya pelatihan bagi petugas yang ada di 

Lokawisata Baturraden; 

”kalo dari saya si istilahnya untuk pendidikan mengenai pembuatan 

taman atau semacamnya disini tidak ada ya, jadi semua ini ya berdasarkan 

kemampuan sendiri-sendiri untuk mengembangkan seperti ini. jadi memang 

untuk sdm-nya disini tidak ada yang dari pertamanan rata-rata ya sd atau 

smp untuk di lapangan seperti saya. Jadi ya tidak ada yang ahli saja sudah 

seperti ini apa lagi kalau ada yang ahli pasti akan lebih baik lagi.” 

 

Berdasrkan pada hasil wawancara dengan Bapak Darto di atas adalah 

memperkuat keterangan yang di ambil dari hasil waancara sebelumnya yang 

mengatakan memang tidak adanya pelatihan yang di berikan kepada 

karyawan secara khusus. Kemudian latar belakang pendidiakn yang memang 

bukan berasal dari pendidikan pariwisata juga menjadi kendala bagi para 

karyawan yang sebagian besar berada di lapangan utntuk menata dan memper 

indah Lokawisata Baturraden secara umum agar bisa menambah jumlah 

wisatawan yang datang tentunya. 

Melihat potensi yang ada di Lokawisata Baturraden masih banyak yang 

belum di manfaatkan, dengan keterbatasna kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan sangatlah disayangkan apabila tidak bisa di manfaatkan untuk 

menjadikan Baturraden yang lebih indah dan menarik datangnya wisatawan. 


