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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan 

sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, 

masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator 

berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi 

masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. 

Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan 

mengembangkan potensi pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang 

potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan 

dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.  

 Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan 

asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan 

potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan 

permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan 

menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, 

wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan 

pasar barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung 

menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi 

memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha 

memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi 

dan  komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan 

industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain 

(Spillane, 1994 : 20). 
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 Potensi pariwisata penting untuk dikaji untuk menggali potensi sumber 

daya yang ada demi kemajuan daerah yang dikaji. Potensi pariwisata dapat 

mendongkrak minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah dan mendapatkan 

pendapatan dari sektor pariwisata. Dari pendapatan sektor pariwisata tersebut 

dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi 

daerah. 

 Obyek Wisata Kahyangan terletak di dusun Dlepih, kecamatan Tirtomoyo 

atau  sekitar 47 km dari ibu kota Wonogiri. Diperlukan waktu tempuh sekitar 

1,5 jam dari kota Wonogiri. Akses jalan cukup memadai namun kurang 

terawat yang dapat dilalui kendaraan roda empat hingga lokasi tujuan. Obyek 

wisata kahyangan sering dijadikan sebagai wisata spiritual bagi beberapa 

kalangan. Sering sekali ditemukan bunga – bunga dan benda – benda yang 

biasa digunakan untuk ritual mistis atau semacamnya. Kahyangan sendiri 

memiliki enam bagian kawasan yang dikenal sebagai Sela Betek, Sela 

Gapit/Penangkep, Sela Payung, Sela Gilang/Pesalatan, Sela Gawok dan 

Pemandian Kahyangan yang tidak lain merupakan pertemuan dua arus sungai 

yang dikenal dengan nama Kedung.  

 Seiring dengan berjalannya waktu obyek wisata kahyangan mengalami 

penurunan pengunjung setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena 

pengelolaan yang kurang baik oleh pengelola sekitar ditambah lagi dengan 

kondisi tempat yang fasilitasnya kurang memadai yaitu loket karcis yang tidak 

terawat, tempat parkir yang terbatas dan kurang terjaganya kebersihan di 

lokasi pariwisata tersebut. Hal tersebut juga diperparah dengan kurangnya 

pembangunan berkelanjutan dan pemasaran dari pemerintah setempat 

menjadikan obyek wisata ini kurang dikenal di masyarakat luas.  

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kahyangan dari tahun 2013 – 

2017 

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah 

Pengunjung 
10.529 11.709 11.275 9.812 7.605 

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogir 

Tahun 2018.   
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 Perkembangan obyek wisata kahyangan yang mengalami stagnansi atau 

tidak berkembangnya obyek wisata tersebut mengakibatkan obyek wisata sepi 

dikunjungi oleh masyarakat dan tentunya mengalami penurunan pendapatan 

dari sektor wisata tersebut. Diharapkan dengan adanya penelitian ini 

memberikan wawasan dan ide bagi instansi setempat untuk pengembangan 

berkelanjutan di obyek wisata kahyangan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ANALISIS 

POTENSI PARIWISATA DI OBYEK WISATA KAHYANGAN 

DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI 

TAHUN 2018”.  

1.2 Perumusan Masalah  

1. Apa saja potensi internal dan eksternal di obyek wisata kahyangan? 

2. Bagaimana strategi pengembangan obyek wisata yang sesuai untuk 

mengatasi penurunan pengunjung tersebut?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengkaji potensi internal dan eksternal yang ada di Obyek Wisata 

Kahyangan 

2. Menyusun strategi pengembangan Obyek Wisata Kahyangan  

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut :  

1. Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Memberikan wawasan dan ide bagi instansi setempat untuk 

pengembangan berkelanjutan di obyek wisata kahyangan  

3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya  
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka  

 Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala- 

gejala di permukaan Bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang 

menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui 

pendekatan keruangan, kelingkungan dan regional yang digunakan untuk 

kepentingan. Pariwisata dalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan 

secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-

orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman 

orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan 

yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia 

memperoleh pekerjaan tetap (Prof. Salah Wahab dalam Oka A.Yoeti 

(1996:116) 

 Terdapat lima hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata : 

a. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua 

pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak 

yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam 

dan budaya 

b. Kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang masih alami 

(nature made) atau di/ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan 

kaidah alam. 

c. Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk 

mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

berbagai fenomena alam dan budaya. 

d. Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. 

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  

 Menurut Yoeti (1996, h. 170), wisatawan adalah orang yang 

melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama 

sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawa 

melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu menyediakan prasarana 

dan sarana pariwisata seperti berikut: 
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a. fasilitas transportasi, 

b. fasilitas akomodasi, 

c. fasilitas catering service, 

d. obyek dan atraksi wisata, 

e. aktivitas rekreasi, 

f. fasilitas pembelanjaan, dan 

g. tempat atau toko. 

 Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang 

harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. 

Prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan 

proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikan rupa. Dalam 

melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di 

daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam 

pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi 

menjadi tiga bagian penting, yaitu: 

a. Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures) adalah: 

Hotel, Villa, Restoran. 

b. Sarana Pelengkap Pariwisata (Suplementing Tourism 

Superstructures) adalah: wisata budaya dan wisata alam. 

c. Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Tourism Superstructures) 

seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cindera mata kerajinan khas 

daerah. 

 Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah 

tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang 

berkunjung ke tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti, 1996:160-162).  

Pengertian potensi wisata menurut Sukardi (1998:67), potensi wisata 

adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik 

wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah 

tersebut.  
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Potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Potensi Wisata Alam 

 Potensi wisata alam adalah keadaan, jenis flora dan fauna suatu 

daerah, bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan dan lain-lain 

(keadaan fisik suatu daerah). 

b. Potensi Wisata Kebudayaan 

 Potensi wisata kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa 

manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenia, 

peninggalan sejarah berupa bangunan (Contoh monumen). 

c. Potensi Wisata Buatan Manusia 

 Potensi wisata manusia juga sebagai daya tarik wisata berupa, 

pementasan tarian, pementasan atau pertunjukan seni budaya suatu 

daerah. 

 Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut 

perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan meliputi 5 

unsur berikut.  

a. Objek dan daya tarik wisata 

1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam: 

o pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, 

o pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, 

o pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

2) Daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: 

 sumber daya yg dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih, 

 aksesibilitas yg tinggi untuk dapat mengunjunginya, 

 ciri khusus/ spesifikasi yg langka, 

 sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yg 

hadir. dan 

 Objek wisata alam dan budaya mempunyai daya tarik yg tinggi. 
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3) Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan 

bersumber pada potensi dan daya tarik yang dimiliki objek tersebut 

dengan mengacu pada kriterisa keberhasilan pengembangan yang 

meliputi berbagai kelayakan. 

o Kelayakan Financial, 

o Kelayakan Sosial Ekonomi Regional, 

o Layak Teknis, 

o Layak Lingkungan 

b. Prasarana wisata 

 Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan 

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya 

di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomuniasi, 

terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Prasarana wisata tersebut 

perlu dibangun dan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata 

yang bersangkutan, 

c. Sarana wisata 

 Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati 

perjalanan wisatanya. 

d. Tata laksana/Infrastruktur 

 Insfastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan 

prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun 

bangunan fisik di atas dan dibawah permukaan tanah, seperti; sistem 

pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan 

terminal, sistem komunikasi dan sistem keamanan atau pengawasan. 

e. Masyarakat/lingkungan 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

 Penelitian – penelitaian sebelumnya merupakan penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini baik dari segi tema, tujuan, metode 

maupun data yang digunakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu (2017) 
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dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

pertama, Mengetahui kondisi pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Kedua, 

mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 

dan pariwisata Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian ini adalah  

Pemerintah Daerah atau Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan  

Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam upaya mengembangkan potensi 

obyek wisata yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto bisa 

dikatakan cukup baik. Strategi yang dilakukan dalam mengembangkan 

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto akan 

menyediakan sarana dan prasarana agar tidak kalah dengan wisata yang 

lainnya. Adanya sadar wisata ini dapat membantu dalam pengembangan 

pariwisata yang dapat memberikan sumbangsih kepada daerah sesuai 

dengan hasil yang didapatkan. 

 Jarot Tri Hantoro (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Potensi Obyek Wisata Kayangan kecamatan Tirtomoyo 

Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini 

antara lain : Pertama, Mengetahui potensi obyek wisata yang berada di 

Kayangan Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Kedua,  

Mengetahui faktor – faktor internal dan eskternal yang paling berpengaruh 

terhadap potensi yang ada di obyek wisata Kayangan Kecamatan 

Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode analisis data sekunder yang didukung dengan adanya 

observasi lapangan. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang 

diperoleh dari instans setempat dan observasi lapangan. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah karakteristk obyek wisata di Kayangan antara 

lain Obyek Wisata Selo Matangkep, Obyek Wisata Grojogan, Obyek 

Wisata Tempat Sembahyang. Potensi Obyek wisata Kayangan meliputi 

Potensi Internal dan Potensi Eksternal yang dinyatakan dalam skor yang 

sudah ditentukan masing – masing variabel potensinya. Potesi Internal 
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antara lain : Pintu Masuk/Selo Matangkep memiliki nilai sedang karena 

atraksi obyek wisata yang alami atau buatan yang dimiliki kurang mampu 

mempertinggi kualitas dan kesan obyek, Grojokan memiliki nilai sedang, 

hal ini disebabkan kekuatan atraksi komponen obyek wisata yang alami 

atau buatan yang dimiliki kurang mampu mempertinggi kualitas dan kesan 

obyek, Tempat Sembahyang  memiliki nilai sedang karena kekuatan 

atraksi komponen obyek wisata yang alami atau buatan yang dimiliki 

kurang mampu mempertinggi kualitas dan kesan obyek. Potensi Eksternal 

antara lain Pintu Masuk/Selo Matangkep memiliki nilai rendah karena 

disebabkan angkutan umum untuk menuju lokasi obyek yang bersifat 

regular dan juga jauh dari lokasi wisata. Grojokan memiliki nilai rendah 

karena disebabkan angkutan umum untuk menuju lokasi obyek yang 

bersifat regular dan juga jauh dari lokasi wisata. Tempat Sembahyang 

memiliki nilai rendah karena disebabkan angkutan umum untuk menuju 

lokasi obyek yang bersifat regular dan juga jauh dari lokasi wisata.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hugo Itamar (2016) dengan judul 

“Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui strategi yang telah 

direncanakan dan dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan tana 

toraja dalam pengembangan pariwisata dan sejauh mana strategi ini telah 

berjalan. Kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang kemudian 

mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata di tana toraja. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang 

diteliti dan berusaha melihat fenomena yang terjadi dengan rencana yang 

telah dibuat sebelumnya khususnya peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan pariwisata. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, 

strategi untuk pengembangan pariwisata yang direncanakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja ada 7 strategi pokok. 

Kedua, setelah melihat keadaan di lapangan dan data yang telah 

dikumpulkan strategi yang telah direncanakan ini telah berjalan namun 
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belum maksimal karna dipengaruhi oleh banyak hal, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang kemudian mempengaruhi dalam 

pengembangan pariwisata di tana toraja adalah 

a. Faktor pendukung 

1) Alam dan budaya menunjang kenaturalan objek wisata 

2) Kondisi masyarakat dan partisipasi akan sadar wisata tinggi 

3) Kondisi objek wisata memiliki nilai jual 

4) Promosi dan pasar pariwisata tana toraja sudah merambah hingga 

mancanegara 

b. Faktor Penghambat 

1) Akses jalan dan sarana prasarana 

2) Sumber daya manusia yang mengelola kurang memadai 

3) Kurangnya peraturan dan landasan hukum yang kuat untuk 

mengatur kepariwisataan tana toraja 

4) Bentuk pengelolaan saling tumpang tindih antara pemerintah, 

yayasan/keluarga dan swasta. 

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 

telah diuraikan diatas ialah antara penelitian ini dengan penelitian saudari 

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, dan Stefaus Pani Rengu yang 

berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah” tujuan yang ingin dicapai penelitian 

sebelumnya adalah  mengetahui kondisi pariwisata di Kabupaten 

Mojokerto dan yang kedua adalah mengetahui strategi yang dilakukan oleh 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten 

Mojokerto. Sedangkan dalam pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai 

ialah Mengkaji Potensi Internal dan Eksternal di Obyek Wisata Kahyangan 

dan Menyusun strategi yang sesuai untuk Obyek Wisata Kahyangan.  

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari 

saudara Jarot Tri Hartanto yang berjudul “Analisis Potensi Obyek Wisata 

Kayangan kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa 

Tengah” ialah pada penelitian ini tidak hanya meneliti tentang potensinya 
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saja namun juga strategi pengembangan yang sesuai untuk Obyek Wisata 

Kahyangan.  

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari 

saudara Hugo Itamar yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata di 

Kabupaten Tana Toraja” ialah metode penelitian yang digunakan ialah 

deskriptif sedangkan pada penelitian ini adalah Observasi Langsung dan 

tujuan dari penelitian saudara Hugo Itamar ialah mengetahi strategi yang 

telah direncaknakan pengembangan pariwisata yang telah dilakukan 

dansejauh mana strategi tersebut telah berjalan dan meneliti faktor yang 

mempengaruhi dalam pengembangan pariwista di Tana Toraja.  
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

1 

Febrianti Dwi 

Cahya Nurhadi, 

Mardiyono, 

Stefanus Pani 

Rengu (2017) 

Strategi Pengembangan 

Pariwisata Oleh Pemerintah 

Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

 Mengetahui kondisi 

pariwisata di Kabupaten 

Mojokerto 

 Mengetahui strategi yang 

dilakukan Dinas 

Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan 

pariwisata Kabupaten 

Mojokerto 

 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Pemerintah Daerah atau Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan  Pariwisata 

Kabupaten Mojokerto dalam upaya 

mengembangkan potensi obyek wisata yang 

dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mojokerto bisa dikatakan cukup baik 

 Strategi yang dilakukan dalam 

mengembangkan pariwisata yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah atau Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Mojokerto akan menyediakan 

sarana dan prasarana agar tidak kalah 

dengan wisata yang lainnya 

 Adanya sadar wisata ini dapat membantu 

dalam pengembangan pariwisata yang dapat 

memberikan sumbangsih kepada daerah 

sesuai dengan hasil yang didapatkan 

 

2,  
Jarot Tri 

Hartanto (2012) 

Analisis Potensi Obyek 

Wisata Kayangan kecamatan 

Tirtomoyo Kabupaten 

Wonogiri Provinsi Jawa 

Tengah 

 Mengetahui potensi obyek 

wisata yang berada di 

Kayangan Kecamatan 

Tirtomoyo Kabupaten 

Wonogiri 

 Mengetahui faktor – faktor 

internal dan eskternal yang 

paling berpengaruh terhadap 

potensi yang ada di obyek 

wisata Kayangan Kecamatan 

Tirtomoyo Kabupaten 

Wonogiri 

analisis data 

sekunder 

 karakteristk obyek wisata di Kayangan 

antara lain Obyek Wisata Selo Matangkep, 

Obyek Wisata Grojogan, Obyek Wisata 

Tempat Sembahyang 

 Potensi Obyek wisata Kayangan meliputi 

Potensi Internal dan Potensi Eksternal yang 

dinyatakan dalam skor yang sudah 

ditentukan masing – masing variabel 

potensinya 
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3 
Hugo Itamar 

(2016) 

Strategi Pengembangan 

Pariwisata di Kabupaten Tana 

Toraja 

 untuk mengetahui 

strategi yang telah 

direncanakan dan 

dilakukan oleh dinas 

pariwisata dan 

kebudayaan tana toraja 

dalam pengembangan 

pariwisata dan sejauh 

mana strategi ini telah 

berjalan  

 untuk mengetahui apa 

saja faktor yang 

kemudian 

mempengaruhi dalam 

pengembangan 

pariwisata di tana toraja 

deskriptif 

 strategi untuk pengembangan pariwisata 

yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja ada 

7 strategi pokok  

 setelah melihat keadaan di lapangan dan 

data yang telah dikumpulkan strategi yang 

telah direncanakan ini telah berjalan namun 

belum maksimal karna dipengaruhi oleh 

banyak hal, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

dalam pengembangan pariwisata di tana 

toraja.  
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1.6 Kerangka Penelitian  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 Obyek wisata kahyangan sebagai obyek wisata budaya dan sejarah 

memiliki sejumlah potensi yang dapat dilestarikan dan dikembangkan. Obyek 

Wisata Kahyagan memiliki sejumlah titik peninggalan sejarah antara lain Sela 

Gapit, Sela Bethek, Sela Payung, Sela Gawok, Sela Gilang, Kedung 

Pasiraman. Penurunan jumlah pengunjung tersebut dikhawatirkan akan 

 Potensi wisata yang ada  

 Keadaan terkini obyek wisata 

 Penurunan jumlah pengunjung 

 Terancam terbengkalainya 

peninggalan sejarah  

Menggunakan metode 

observasi lapangan 

Parameter fisik : 

1. Jumlah lokasi wisata 

2. Jenis lokasi wisata 

3. Kualitas obyek wisata 

yang ada 

Analisis Potensi Pariwisata di Obyek Wisata Kahyangan 

di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 

2018 

Analisis Strategi SWOT  

Obyek Wisata Kahyangan 
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membuat obyek wisata ini semakin ditinggalkan dan akan hilang. Oleh karena 

itu diperlukannya pengembangan dan pelestarian wisata budaya ini agar terus 

lestari.  Penggunaan sistim observasi lapangan dapat ditentukan lokasi apa saja 

dalam satu obyek wisata, jenis apa saja apakah wisata alam atau sejarah, lalu 

kualitas obyek wisata tersebut,  

 Pengembangan potensi pariwisata untuk wisata sejarah dan alam seperti 

Obyek Wisata Kahyangan dilakukan dengan menggunakan strategi SWOT 

menggunakan matriks SWOT untuk menentukan strategi yang sesuai untuk 

obyek wisata apabila dilihat dari segala potensi yang ada.  

1.7 Batasan Operasional  

Wisata adalah suatu proses bepergian yang bersifat sementara yang 

dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. 

Motif kepergiannya tersebut bias karena kepentingan ekonomi, kesehatan, 

agama, budaya, sosial, politik dan kepentingan lainnya (Gamal : 2004) 

Pariwisata adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990). 

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun 

daya yang memunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi 

bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan 

untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Majdi, 2007). 

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya 

dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling 

menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya 

dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli,1995) 

   

 

 

 




