
 
 

ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI 

KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN 
 

 

 

 

 Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

 

 

Oleh : 

RICHA MARDIKA RACHMAWATI 

E100170140 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022



i 

 

 

 

  



ii 

  



iii 

  



1 

ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN BAYAT 

KABUPATEN KLATEN 

 

Abstrak 

Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Bayat ini dikarenakan adanya 

pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. 

Kecamatan ini menyimpan berbagai tempat wisata yang sangat recommended 

untuk dikunjungi, selain dikenal akan kerajinan gerabah, batik, dan angkringan 

nya ternyata Kecamatan bayat juga memiliki tempat wisata yang menarik, 

terutama Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro biasanya dikenal sebagai Bukit Turis 

yang menjadi tempat wisata andalan dari kabupaten Klaten. Salah satu sektor yang 

memberikan pendapatan besar bagi daerah Kabupaten Klaten yaitu sektor 

pariwisata. Dengan banyaknya kawasan wisata kesejahteraan masyarakatnya 

menjadi meningkat sebab banyak lahan usaha disekitar kawasan pariwisata. 

Tetapi semenjak adanya virus corona seperti saat ini sector pariwisata sedang 

mengalami colaps karena dampak dari covid-19 dan adanya pemberlakuan ppkm 

tetapi saat ini pemerintah sedang membangkitkan kembali sector pariwisata agar 

pengangguran tidak semakin banyak. Kecamatan Bayat adalah salah satu 

kecamatan yang mempunyai potensi alam dan sosial yang beranekaragam. 

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa beberapa faktor pariwisata di 

Kecamatan Bayat dan mengetahui evaluasi pengembangan pariwisata di Rowo 

Jombor dan Bukit Sidoguro. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode 

kualitatif, untuk pengumpulan datanya sendiri penilitian ini menggunakan data 

primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi langsung dan tidak 

langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas sarana dan 

prasarana cukup baik, adanya tingkat perbandingan pengunjung dari tahun ke 

tahun, dan pemetaan kawasan wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro yang ada 

di Desa Krakitan serta hasil evaluasi pengembangan menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan baik dari faktor fisik maupun social 

 

Kata Kunci : pariwisata, pengembangan, faktor-faktor, evaluasi pengembangan 

pariwisata. 

 

Abstract 

The choice of research location in Bayat District is due to the existence of tourism 

development in Bayat District, Klaten Regency. This district stores various tourist 

attractions that are highly recommended to visit, besides being known for its 

pottery, batik, and angkringan crafts, it turns out that Bayat District also has 

tourist attractions that are no less interesting, especially Rowo Jombor and 

Sidoguro Hill, usually known as Tourist Hill, which is one of the most popular 

tourist attractions in the area. a must-visit destination when visiting Klaten. One 

of the important assets owned by the local government of Klaten Regency 

which is the basis for  regional economic growth is tourism. With the number of 

tourist areas, the welfare of the community has increased because there are many 

business areas around the tourism area. But since the corona virus as it is 

currently the tourism sector is experiencing a collapse due to the impact of covid-
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19 and the implementation of PPKM, but currently the government is revitalizing 

the tourism  sector so that unemployment does not increase. Bayat District is part 

of the Klaten Regency area which has a lot of potential both in terms of its natural 

conditions and the diverse social conditions of its people. This study aims to 

analyze the tourism factors in Bayat District and to know the evaluation of tourism 

development in Rowo Jombor and Bukit Sidoguro. The method used is using 

qualitative methods, for data collection itself this research uses primary and 

secondary data obtained by direct and indirect observations. The results of this 

study indicate that the availability of facilities and infrastructure is quite good, 

there is a comparison of visitors from year to year, and the mapping of the Rowo 

Jombor and Bukit Sidoguro tourist areas in Krakitan Village and the results of the 

development evaluation show that there is an increase in both physical and social 

factors. 

 

Keywords: tourism, development, factors, evaluation of tourism development. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan proses perjalanan yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok dari tempat tinggalnya ke tempat destinasi wisata. Pariwisata 

merupakan tanda yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti 

hotel, restoran, tempat wisata, cinderamata, pemandu wisata, angkutan wisatawan 

biro perjalanan (Soekadijo, 1996).  Dalam arti ada UU Pariwisata No. 10 Tahun 

2009 yang diartikan bahwa pariwisata merupakan berbagai kegiatan wisata dan 

didukung dengan fasilitas pendukung lainnya yang oleh pihak swasta ataupun 

pemerintah. Selain itu, pariwisata merupakan sektor baru yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dikarenakan adanya 

pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan dan merangsang sektor produktif, 

sehingga kesejahteraan masyatrakat sekitar tempat wisata semakin sejahtera 

(Pendit, 1990). 

Pariwisata merupakan sektor penting yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Klaten. Pariwisata merupakan kegiatan 

yang sering dilakukan masyarakat, dimana dalam pariwisata ini berkaitan dengan 

berbagai aspek seperti hotel, restoran, tempat wisata, cinderamata, pemandu 

wisata, angkutan wisata, dan biro perjalanan (Soekadijo, 1996). Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati, serta sumber daya 

alam dan budaya yang beranekaragam, yang mana hal ini menjadi daya Tarik 
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tersendiri bagi wiwatawan local maupun mancenegara untuk mengeksplorasi 

kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki daya 

Tarik wisata adalah Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten, yaitu terdapat 

berbagai kawasan wisata seperti Bukit Patrum, Bukit Wisata, Bukit Sidoguro, dan 

Rowo Jombor. 

Kecamatan Bayat merupakan bagian dari Kabupaten Klaten yang memiliki 

kondisi alam dan budaya sosial yang beragam. Melihat potensi sumber daya alam 

tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Klaten mencanangkan berbagai program 

yang ditujukan agar perekonomian masyarakat lebih sejahtera. Pemerintah daerah 

telah membuat program-program di berbagai sektor seperti pengembangan 

ekonomi kreatif, pertanian berbasis teknologi dan pariwisata. Salah satu destinasi 

wisata yang sedang dikembangkan secara maksimal di Kab. Klaten adalah Rowo 

Jombor dan Bukit Sidoguro. Kawasan wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro 

memiliki potensi yang bagus dengan pemandangan yang indah di sore hari, 

terdapat warung-warung apung, serta memiliki spot foto yang instagramable yang 

banyak dicari anak muda saat ini dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. 

Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penataan dan pengembangan kawasan 

wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro dengan melengkapi sarana dan 

prasarana guna mewujudkan kawasan terpadu antara lain untuk kegiatan olah 

raga, rekreasi, akomodasi, dan kesesuaian lahan. pemanfaatan untuk kawasan 

wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan memperhatikan 

kondisi fisik di sekitar Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro agar selaras dengan fungsi 

utamanya. 

Pengembangan kawasan wisata alam Rowo Jombor menjadi penting sebab 

salah satun tujuannya untuk melestarikan alam di sekitar rawa dan meminimalkan 

masalah fisik yang mengganggu kelestarian rawa. Pembangunan dan 

pengembangan kawasan Rowo Jombor ditujukan guna menampung air dari 

beberapa muara sungai sekitar untuk mencegah terjadinya banjir, dan sebagai 

suplai air irigasi untuk mengairi lahan persawahan. Selain itu, juga dapat 

digunakan sebagai obyek wisata dan pembudidayaan ikan. Dengan adanya 

program pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan 



 

4 
 

kondisi ekonomi masyarakat setempat. Pada dasarnya, masyarakat yang ada di 

sekitar rawa sebenarnya tidak menikmati secara langsung. pengairan bendung 

karena letak lahan pertaniannya di atas permukaan air rawa sehingga tidak dapat 

memanfaatkan saluran irigasi rawa, masyarakat yang tidak dapat menikmati irigasi 

bendung secara langsung dapat memanfaatkannya dengan cara lain untuk kawasan 

wisata. Berikut tabel rekap pengunjung objek wisata Rowo Jombor pada Tahun 

2019. 

Tabel 1. Rekap Pengunjung Obyek Wisata Rowo Jombor Di Kabupaten Klaten 

Tahun 2016-2020. 

Nama Obyek Wisata 2016 2017 2018 2019 2020 

Rowo Jombor 26.198 27.080 28.700 24.942 - 

 

Berdasarkan tabel di atas, pengunjung Rowo Jombor dari tahun 2016-2020 

mengalami perubahan setiap tahunnya. Dari tabel rekap data di atas, tahun 2018 

merupakan tahun dengan data pengunjung terbanyak dibandingkan tahun-tahun 

lainnya, yaitu 28.700 pengunjung. Terjadi penurunan drastis pada tahun 2019 

yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan informasi dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Klaten, pada tahun 2020 tidak ada pengunjung untuk wisata 

Rowo Jombor karena adanya retribusi/retribusi daerah dan dialihkan ke wisata 

Bukit Sidoguro yang baru dibuka pada tahun 2020, tidak terlalu jauh dari Rowo 

Jombor. Tempat wisata ini terletak di atas bukit batu karst pada ketinggian 300 

mdpl. Hal ini tidak mengherankan jika banyak dijumpai perbukitan dan pepohonan 

di sekitarnya. Puncak Bukit Sidoguro sudah ditata sedemikian rupa sehingga 

terlihat indah. Di Bukit Sidoguro terdapat beberapa spot foto unik yang 

instagramable, seperti tempat wisata di Rowo Jombor. 

Tabel 2. Rekap Pengunjung Obyek Wisata Bukit Sidoguro Di Kabupaten Klaten 

Tahun 2020. 
 

NO. 

NAMA 

OBYEK 

WISATA 

PENGUNJUNG TAHUN 2020 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES TOTAL 

 

 

1 

OBYEK 

WISATA 

BUKIT 

SIDOGURO 

 

 

41.586 

 

 

21.457 

 

 

5.891 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.897 

 

 

3.124 

 

 

76.955 
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Berdasarkan rekap data pengunjung Bukit Sidoguro tahun 2020, terjadi 

penurunan terus menerus setiap bulannya, bahkan dari April hingga Oktober tidak 

ada pengunjung. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang tidak 

kunjung reda sehingga berdampak pada industri pariwisata. 

Pemanfaatan lahan yang optimal sering dikaitkan dengan kuantitas dan 

kualita lahan sebab adanya keterbatasan penggunaannya. Kebutuhan manusia 

terhadap lahan semakin waktu semakin meningkat sebab adanya peningkatan 

jumlah penduduk yang signifikan, sehingga menyebabkan adanya perubahan alam 

pemanfaatan lahan yang akhirnya akan mempengaruhi tata ruang. Perubahan 

tersebut menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ruang, salah satunya 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Klaten (Peraturan 

Kabupaten Klaten  Th 2011-2031). 

Tabel 3. Jenis Penggunaan Tanah Keadaan di Desa Krakitan 

No Penggunaan Tanah Luas Penggunaan Tanah (Ha) 

1. Sawah 10,96 

2. Tegal/kebun 140,36 

3. Rumah,bangunan, dan halaman 195,67 

4. Kolam/rawa 83,63 

5. Tanah lainnya 368,49 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa luas penggunaan lahan untuk 

tambak/rawa adalah 83,63 hektar, yang berarti benar bahwa penggunaan lahan 

oleh setiap kegiatan pembangunan harus didasarkan pada prinsip pembangunan 

berkelanjutan untuk perekonomian, sosial-budaya, dan lingkungan yang 

seimbang. Tata guna lahan harus melalui proses perencanaan di setiap daerah. 

Dalam proses pembangunan dan penggunaan lahan daerah perlu adanya 

perencanaan yang matang dan memperhatikan manfaat bagi perekonomian 

daerah. Pengelolaan lahan yang sesuai dengan pemanfaatannya akan berdampak 

positif bagi daerah tersebut, selain itu juga harus memperhatikan kelestarian alam. 

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai prinsip keberlanjutan akan berdampak 

negative terhadap lingkungan seperti kerusakan lingkungan, kualitas udara yang 

rendah, dan menimbulkan bencana  alam. 
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2. METODE 

Studi ini menggunakan metode kualitatif, adalah sebuah studi yang tujuannya 

guna mengamati, mencari, mendeskripsikan dan menerangkan segala gejala sosial, 

dimana pengukuran dan deskripsinya secara kuantitatif (Saryono, 2010). Studi 

kualitatif bertujuan guna melihat fenomena untuk dijadikan data penelitian yang 

dilakukan secara mendalam dan teliti (Kriyantono). Populasi atau objek 

penelitiannya yaitu Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten. Unit analisis yang 

terkait dengan Obyek Wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro yaitu 

perkembangan wisata, jumlah pengunjung tahun sebelumnya, dan potensi wisata 

di lokasi. Metode Analisa datanya dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

metode untuk mendeskripsikan kondisi atau fenomena yang sedang terjadi. Data 

dikelompokkan menjadi 2 yakni data kualitatif dan data kuantitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Factor Fisik 

3.1.1 Factor Lokasi 

Objek wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro berada di Desa Krakitan yang 

letaknya cukup jauh dari pusat kota sekitar 7 Km, sebagai tempat untuk melihat 

keindahan alam dari ketinggian, sedangkan Rowo Jombor merupakan rawa dengan 

ciri-ciri warung terapung yang terletak di tengah. Meski jaraknya jauh dari kota, 

banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini. 

3.1.2 Factor Relief 

Relief termasuk faktor alam yang harus diperhatikan sebelum melakukan 

pengembangan wisata Bukit Sigoruro karena secara administratif Desa Krakitan 

termasuk dalam wilayah daratan terendah 113 meter dan untuk lahan tertinggi 

238 meter (Monografi Desa Krakitan, 2007). Desa ini termasuk daerah 

perbukitan, dan banyak masyarakat setempat menyebutnya sebagai 

“pegunungan” dimana jumlah dusunnya hampir sama dengan dusun di Desa 

Krakitan. Bukit Sidoguro terletak di atas bukit batu karst pada ketinggian 300 

mdpl sehingga belum pernah terjadi longsor. 
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3.1.3 Factor Iklim 

Objek wisata Bukit Sidoguro terletak di atas bukit batu karst dengan ketinggian 300 

mdpl yang suhunya berada dikisaran 25-34º C, Adapun kelembaban udaranya 

sekitar 40-70% dan didukung dengan kondisi iklim yang sejuk. Begitu juga 

dengan objek wisata Rowo Jombor yang letaknya tidak jauh dari objek wisata 

alam Bukit Sidoguro yang bisa dilihat dari atas bukit, sehingga iklim kedua wisata 

ini hampir sama. 

3.1.4 Factor Air 

Air menjadi faktor penting untuk berbagai aspek kehidupan makhluk hidup. Selain 

itu, air juga penting bagi sektor pariwisata. Hal pengamatan menunjukkan bahwa 

sumber air di sekitar Rowo Jombor banyak digunakan untuk perikanan dan 

pengairan persawahan di sekitar objek wisata tersebut. Ketersediaan air di sekitar 

kedua wisata tersebut sangat mudah, sehingga air berperan dalam pengembangan 

pariwisata untuk berbagai aktivitas penunjang objek wisata. 

3.1.5 Factor Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bersifat 

permanen ataupun berpindah terhadap seumber daya alam, yang biasanya ditujukan 

untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang berkaitan dengan fungsi lahan 

(Malingreau seperti dikutip dalam Nasution, 2018). Tata guna lahan di Kecamatan 

Bayat digunakan sebagai persawahan, kebun, pemukiman, rawa. Tata guna lahan 

di Kecamatan Bayat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Jenis Penggunaan Tanah Keadaan di Desa Krakitan 

No Penggunaan Tanah Luas Penggunaan Tanah (Ha) 

1. Sawah 10,96 

2. Tegal/kebun 140,36 

3. Rumah,bangunan, dan halaman 195,67 

4. Kolam/rawa 83,63 

5. Tanah lainnya 368,49 
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Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bayat 

 

Berdasarkan penggunaan lahan di Kecamatan Bayat didominasi oleh rumah, 

bangunan, dan pekarangan seluas 1.375 hektar dengan persentase 35%, sawah 

20%, tegalan/kebun 20%, tanah kolom/rawa 5%, dan lahan lainnya 20%. Tata 

guna lahan di Desa Krakitan digunakan sebagai persawahan, kebun, pemukiman, 

dan rawa. Sedangkan luas penggunaan lahan di Desa Krakitan adalah persawahan 

seluas 10,96 hektar, kebun 140,36 hektar, pemukiman 195,67 hektar, dan rawa 

83,63 hektar. Pemanfaatan lahan berupa rawa dimanfaatkan oleh pemerintah dan 

masyarakat sekitar sebagai sektor pariwisata untuk mencari pekerjaan, baik 

sebagai petani keramba, penyortir ikan, pedagang, pemilik toko, maupun jasa. 

Sementara itu, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan anggaran daerah 

(PAD) untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang dirasa kurang di bidang 

pariwisata. 

3.1.6 Atraksi Wisata 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa daya tarik utama Rowo Jombor dan Bukit 

Sidoguro yaitu kondisi alamnya yang indah dan didukung dengan berbagai 

fasilitas seperti taman bermain, taman, panggung hiburan, lokasi foto, dan tempat 

berteduh, serta terdapat warung. untuk menikmati berbagai makanan di sana. Pada 
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umumnya pengunjung beranggapan bahwa pemerintah kurang memberikan 

perhatian terhadap obyek wisata, sehingga tempat wisata terkesan kurang menarik 

dan tidak memiliki daya tarik. Masyarakat berharap bahwa pemerintah daerah 

menghidupkan kembali suasana naik perahu, dan menyediakan tempat untuk 

menikmati pemandangan dari atas bukit. Taman yang digunakan untuk 

pertunjukan seni di sekitar Rowo Jombor. Taman yang baru saja selesai dibangun 

tersebut ramai dikunjungi masyarakat. Taman tersebut dibangun di atas lahan di 

sisi timur Rowo Jombor, yang dilengkapi dengan beberapa bagian untuk spot 

selfie, patung, amfiteater panggung untuk aktivitas pertunjukan dengan latar rawa, 

dan joglo yang berada di taman Nyi Ageng Rakit yang digunakan untuk Plaza 

Kuliner. 

3.1.7 Aksesbilitas 

Transportasi dan kondisi jalan yang baik menjadi penting bagi tempat wisata agar 

memudahkan pengunjung untuk menjangkau lokasi wisata. Pada umumnya, 

maasyarakat tidak tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang tidak memiliki 

akses jalan dan transpertasi yang memadai. Adapun jalan menuju objek wisata 

Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro merupakan jalan yang sangat bagus bagi 

wisatawan yang ingin mengunjungi wisata tersebut. Selain itu, transportasi yang 

banyak digunakan oleh pengunjung berupa kendaraan pribadi. Jarang ada 

angkutan umum yang digunakan wisatawan saat berkunjung, karena sebagian 

besar wisatawan yang berkunjung menggunakan kendaraan pribadi, kata 

pengelola wisata. 

3.1.8 Infrstruktur 

Wisatawan membutuhkan prasarana/sarana pariwisata guna memenuhi 

kebutuhan mereka saat di tempat wisata. Oleh karena itu, fasilitas penunjang 

pariwisata merupakan hal penting yang harus disediakan oleh pengelola tempat 

wisata (Yoeti, 1996). Di sepanjang rawa terdapat pembangunan jalur lambat yang 

nantinya akan digunakan untuk pejalan kaki atau orang yang beraktivitas. 

a. Sarana Dasar Pariwisata 

Dalam hal ini, sarana dasar berkaitan dengan fasilitas utama yang 

menjadia daya Tarik wisata dan fasilitas untuk keperluan dasar pengunjung. 
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Fasilitas wisata ini disediakan oleh pengelola wisata. Fasilitas dasar ini harus 

ditunjang dengan kualitas yang baik. Daftar ketersediaan fasilitas di Rowo 

Jombor dan Bukit Sidoguro Kabupaten Klaten ditunjukkan dalam tabel 5. 

Tabel di bawah ini adalah nama fasilitas yang ada di wisata Rowo Jombor dan 

Bukit Sidoguro. 

Tabel 5. Sarana Dasar Pariwisata di Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro Kabupaten 

Klaten. 

No Nama Sarana Rowo Jombor Bukit Sidoguro 

1 Warung makan √ - 

2 Loket - √ 

3 Toilet √ √ 

4 Mushola √ √ 

5 Homestay/penginapan √ √ 

6 Pos keamanan √ √ 

7 Pos kesehatan/klinik - - 

8 ATM Center - - 

9 Area parkir √ √ 

10 Toko souvenir - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Persebaran Sarana Fasilitas Pariwisata 
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Berdasarkan analisis karakteristik fisiknya bahwa kelengkapan dan 

kualitas sarana dan prasarana di tempat wisata ini dikategorikan masih kurang 

lengkap, dimana hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan tempat 

wisata. Meskipun demikian, di tempat ini sudah tersedia 5 fasilitas tetapi dalam 

kondisi kurang terawatt.selain itu, masih banyak lahan kosong di area Rowo 

Jombor yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk loket, ATM center, maupun 

pos kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak dinginkan. 

b. Prasarana Dasar Pariwisata 

Dalam pengelolaan pariwisata seharusnya pihak pengelola 

menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk keperluan dasar 

pengunjung, yang meliputi tersedianya air bersih, jaringan listrik, irigasi, dan 

tempat sampah. Adapun prasarana yang harus tersedia di tempat wisata adalah 

ketersediaan air bersih dan jaringan listrik (Yoeti, 1996).  

Tabel 6. Prasarana Dasar Pariwisata di Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro 

Kabupaten Klaten. 

No Nama Prasarana Rowo Jombor Bukit Sidoguro 

1 Jaringan air bersih √ √ 

2 Jaringan persampahan - √ 

3 Jaringan listrik √ √ 

4 Jaringan drainase √ √ 

5 Jaringan telekomunikasi √ √ 

 

Dalam tabel di atas ditunjukkan beberapa prasarana penunjang pariwisata 

di setiap pariwisata, dimana kelengkapan prasarana di kedua tempat tersebut sama 

namun berbeda dalam segi kualitasnya. Hanya di wisata Rowo Jombor yang 

kurang memperhatian jaringan sampah, selama penelitian di sekitar Rowo Jombor 

banyak sekali terdapat sampah yang berserakan, sehingga mengganggu 

pemandangan. 

3.1.9 Akomodasi 

Akomodasi adalah pemberian jasa berupa penginapan dan fasilitas penunjang yang 

bersifat komersial, meliputi restoran dan tempat hiburan. Dari hasil pengamatan 

diperoleh informasi bahwa terdapat penginapan yang sesuai dengan keinginan 

wisatawan, seperti rumah makan atau yang biasa disebut dengan warung terapung. 
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Restoran dinilai sebagai fasilitas dasar sebagai penunjang kebutuhan dasar 

pengunjung. 

3.1.10 Sapta Pesona 

Sapta Pesona merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan agar dapat menarik 

minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau daerah tujuan wisata. 

Kita harus menciptakan suasana yang indah dan mempesona dimana-mana, 

terutama di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan dan saat melayani 

wisatawan. Dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan 

akan betah tinggal lebih lama, merasa puas dengan kunjungannya dan 

memberikan kenangan indah dalam kehidupan wisatawan itu sendiri. Sapta 

Pesona terdiri dari 7 unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan 

berkesan. Berdasarkan observasi lapangan secara keseluruhan, ketujuh elemen 

tersebut telah mendukung berkembangnya objek wisata Rowo Jombor dan Bukit 

Sidoguro, hal ini dapat dilihat dari segi keamanan, pengunjung tidak perlu takut 

untuk berada di lokasi wisata karena disini terdapat sudah ada petugas keamanan 

yang berjaga untuk mencegah kejahatan yang terjadi di sekitar lokasi wisata. 

3.2 Factor Sosial 

Industrialisasi menyebabkan peningkatan distribusi pendapatan di masyarakat 

sehingga waktu luang bertambah dan adanya liburan berbayar membuat orang 

cenderung lebih sering bepergian. Hal ini berdampak pada peningkatan 

pendapatan pedagang, namun sejak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, 

seluruh sektor pariwisata di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi 

pendapatan bahkan penutupan pariwisata guna menghindari peningkatan 

pendapatan. Kasus COVID-19, menyebabkan pendapatan masyarakat menurun 

dan pendapatan APBD juga menurun. 

Berdasarkan pantauan di lapangan sekitar Rowo Jombor, baru 4 sampai 5 

warung yang buka, pedagang mengeluhkan minimnya pengunjung yang 

menyebabkan pendapatan mereka menurun drastis dibandingkan sebelum 

pandemi ini, dan ditambah lagi dengan diberlakukannya PPKM di seluruh kota di 

Indonesia. . Menurut salah satu pedagang yang diwawancarai penulis, pedagang 

mengeluh pengunjung sepi, kondisi sekitar rawa sudah tidak terawat, banyak 
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sampah dan eceng gondok yang mengganggu keindahan rawa, selama di Bukit 

Sidoguro tidak ada penjual makanan karena wisata ini baru saja dibuka. awal 2020 

jadi masih sepi pengunjung jadi belum ada penjual. Keadaan di sekitar bukit 

terlihat bersih dan tidak ada sampah sehingga tidak mengganggu keindahan Bukit 

Sidoguro. 

Berikut merupakan table wawancara peneliti kepada responden yang sedang 

berkunjung ke wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro. 

3.2.1 Masyarakat Setempat Objek Wisata Rawa Jombor (Pemilik warung apung 

dan pemancingan) 

a. Karakteristik Responden 

Tabel 7. Tingkatan Umur Responden 

No Umur Jumlah Responden Presentase 

1 15-20 2 7 

2 21-25 2 7 

3 26-30 9 30 

4 31-35 5 17 

5 36-40 4 13 

6 41-45 4 13 

7 46-55 4 13 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan table diatas diperoleh data sebagian besar responden 

(30 persen) berumur 26-30 yang berumur 31-35 (17 persen), dan 

yang berumur 36-55 (13 persen). 

Tabel 8. Status Perkawinan Responden 

No Status Perkawinan Jumlah Responen Presentase 

1 Belum menikah 12 40 

2 Menikah 15 50 

3 Janda/duda 3 10 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan table diatas diperoleh data tentang status 

perkawinan responden bahwa sebagian besar (50 persen) sudah 

menikah. 
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Tabel 9. Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Presentase 

1 Tidak Sekolah 2 7 

2 SD 9 30 

3 SMP/SLTP 6 20 

4 SMA/SLTA 5 17 

5 Perguruan Tinggi 8 27 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan table diatas diperoleh data tentang tingkat 

pendidikan sebesar (30 persen) berpendidikan SD, (27 persen) 

berpendidikan perguruan tinggi, dan (20 persen) berpendidikan SMP. 

Tabel 10. Jenis Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Responden Presentase 

1 TNI/Polisi - - 

2 PNS 1 5 

3 Karyawan 6 30 

4 Pedagang 5 25 

5 Buruh 2 10 

6 Wiraswasta 5 25 

7 Lain-lain 1 5 

Jumlah 20 100 

 

Berdasarkan table diatas diperoleh data tentang pekerjaan 

reponden (30 persen) untuk karyawan, (25 persen) untuk pedagang dan 

wiraswasta, dan (10 persen) untuk buruh. 

Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola pariwisata 

pemerintah Kabupaten Klaten akan terus memperbaiki fasilitas wisata 

yang ada di Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro hanya untuk membuat 

nyaman wisatawan yang berkunjung dan meningkatkan minat 

wisatawan untuk mengunjungi wisata alam yang ada di Kabupaten 

Klaten. Berikut merupakan table Rekap Pengunjung Obyek Wisata 

Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro Di Kabupaten Klaten Tahun 

2016-2020. 
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Tabel 11. Rekap Pengunjung Obyek Wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro Di 

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020. 

Rekap Pengunjung Obyek Wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro Tahun 2016-

2020 

Nama Obyek Wisata 2016 2017 2018 2019 2020 

Rowo Jombor 26.198 27.080 28.700 24.942 - 

Bukit Sidoguro - - - - 76.955 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Perbandingan Jumlah Pengunjung Wisata di Kecamatan Bayat 
 

Berdasarkan table diatas menghasilkan peta perbandingan jumlah 

pengunjung wisata di Kecamatan Bayat menunjukkan bahwa pengunjung Rowo 

Jombor dari tahun 2016-2020 mengalami perubahan disetiap tahunnya. Dari table 

rekap data diatas tahun 2018 merupakan tahun dengan data pengunjung terbanyak 

daripada tahun yang lain yaitu sebanyak 28.700 pengunjung. Berdasarkan informasi 

dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten pengunjung Bukit Sidoguro tahun 2020 

terjadi penurunan yang terus menerus disetiap bulannya bahkan pada Bulan April 

hingga Bulan Oktober tidak ada pengujung yang datang. Hal ini terjadi karena 

pandemic covid-19 dan pemberlakuan ppkm sehingga mengakibatkan sector 

pariwisata colaps. 
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3.2.2 Evaluasi Pengembangan Pariwisata 

Pariwisata merupakan salah satu sektor sebagai penunjang perekonomian daerah, 

sebagaimana yang disebutkan dalam kebijakan terkait otonomi daerah. Penerapan 

kebijakan tersebut didasarkan pada persepsi bahwa masyarakat setempat 

mempunyai modal demi kemajuan daerah, salah satunya dengan pengembangan 

sektor pariwisata. Kebijakan ini juga diterapkan oleh pemerintah daerah Kab. 

Klaten guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata 

khususnya wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro Kabupaten Klaten. 

Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sector pariwisata Rowo Jombor dan 

Bukit Sidoguro Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2020. 
 Tahun  

 2016 2017 2018 2019 2020 

W
is

at
a
 

Rowo Jombor 65.495.000 68.050.000 61.060.000 67.175.000 - 

Bukit Sidoguro - - - - 423.235.000 

 

Berdasarkan table pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Klaten tahun 

2016-2020 sektor pariwisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro diatas dapat dilihat 

bahwa terdapat penaikan dan penurunan PAD pada setiap tahun nya, tahun 2016 

ke 2017 PAD wisata Rowo Jombor meningkat, sedangkan pada tahun 2018 

menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 wisata 

Rowo Jombor tidak ada pengunjung dikarenakan adanya retribusi/pungutan 

daerah dan dialihkan ke wisata Bukit Sidoguro yang baru dibuka pada tahun 2020. 

Sedangkan PAD wisata Bukit Sidoguro pada 2016-2019 kosong hal ini 

dikarenakan wisata Bukit Sidoguro baru dibuka awal tahun 2020 dengan PAD yang 

cukup besar. Sehingga mampu meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana di 

Bukit Sidoguro agar wisatawan lebih lama berkunjung dan merasa aman saat 

berkunjung. 

3.2.3 Pengembangan Dayatarik Wisata 

Pengembangan daya tarik wisata merupakan aspek penting dalam upaya 

pengembangan objek wisata. Bagaimana suatu daya tarik wisata memiliki daya 
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tarik tersendiri yang dapat dijadikan alasan bagi pengunjung atau wisatawan untuk 

datang ke tempat wisata. Pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk 

menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke objek wisata Rowo 

Jombor dan Bukit Sidoguro. 

Seiring dengan semakin banyaknya kawasan wisata di Kabupaten Klaten 

yang menawarkan keindahan alam sebagai daya tarik tersendiri, maka lokawisata 

Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro dituntut untuk selalu meningkatkan dan 

meningkatkan pelayanan yang ada. 

3.2.4 Jenis Wisata 

Untuk jenis wisata di Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro sendiri merupakan jenis 

wisata cagar alam, dimana wisata ini biasanya menyuguhkan keindahan panorama 

alam yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Seiring dengan semakin ketatnya 

persaingan objek wisata, baik yang ada di wilayah Kabupaten Klaten maupun dari 

sekitar Kabupaten Klaten, objek wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro selalu 

melakukan perubahan dan pengembangan yang dilakukan dengan 

mengedepankan kearifan lokal dan memanfaatkan alam yang ada sumber daya. 

Dengan berbagai karakteristik yang ada seperti wisata Rowo Jombor salah 

satunya menjadi daya tarik tempat wisata ini yaitu adanya warung terapung dan 

supermarket terbaru yang menyediakan berbagai macam makanan olahan. Untuk 

bisa mengunjungi puluhan warung, Anda harus menaiki perahu khusus yang 

ditarik oleh petugas. Berada di atas kapal saja sudah menyenangkan, apalagi jika 

Anda mengunjungi toko terapung. Gendang dan bambu merupakan bahan utama 

dalam membuat warung agar bisa mengapung di sekitar kawasan rawa. Namun 

kini banyak toko yang tutup akibat pandemi Covid-19. Sedangkan ciri khas wisata 

Bukit Sidoguro adalah terdapat empat replika Supertree Grove seperti di Singapura, 

tempat wisata ini juga menyediakan gardu pandang dengan dua anak tangga untuk 

memudahkan wisatawan saat mendakinya. 

3.2.5 Pembenahan Sarana dan Prasarana 

Prasarana pariwisata adalah segala unsur yang dibutuhkan oleh wisatawan baik 

dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh 

wisatawan dalam perjalanannya menuju tempat tujuan wisata, seperti jalan, listrik, 
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air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan sebagainya. Sedangkan yang disebut 

fasilitas pariwisata adalah segala aspek yang lengkap sehingga prasarana pariwisata 

dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan 

untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. 

Salah satu permasalahan dalam mengembangkan infrastruktur yang ada di 

objek wisata Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro berdasarkan pengamatan peneliti 

saat ini kurang baik, misalnya jalan di sekitar Rowo Jombor masih sangat kurang 

karena masih banyak jalan yang berlubang, kemudian di sekitar Di Rowo Jombor 

masih banyak tumpukan sampah yang digunakan untuk membersihkan rawa-

rawa. merusak pemandangan, kemudian minimnya tempat sampah di kawasan 

Taman Nyi Ageng Rakit, mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kotor dan 

merusak pemandangan. Sedangkan di wisata Bukit Sidoguro infrastrukturnya 

sudah bagus, namun masih ada beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki. 

3.2.6 Pemasaran dan Promosi 

Promosi merupakan suatu cara untuk memperkenalkan suatu produk yang kita 

miliki kepada khalayak yang banyak. Dalam hal ini Rowo Jombor dan Bukit 

Sidoguro sebagai tempat wisata yang bisa dikatakan hits saat ini di Kabupaten 

Klaten juga memiliki cara tersendiri dalam mempromosikan kedua wisata tersebut 

kepada masyarakat yang ingin menikmati keindahan yang ada di objek wisata  ini. 

Kabupaten Klaten memiliki cara tersendiri untuk mempromosikan 

pariwisatanya yaitu dengan menggunakan metode smart city. Menurut sebuah 

studi industri pariwisata, saat ini 87% wisatawan menggunakan internet untuk 

merencanakan perjalanan mereka dan 67% wisatawan akan melakukan penelitian 

tentang perjalanan. Sementara itu, 45% wisatawan akan mengambil keputusan 

berdasarkan ulasan wisatawan lain dan 24% wisatawan mengunggah 

pengalamannya saat bepergian ke media sosial. Data ini menunjukkan betapa 

pentingnya keterlibatan internet sebagai sarana promosi pariwisata. Strategi 

berbasis smart city ini juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dengan 

melakukan promosi melalui media sosial, selain media cetak dan elektronik. 

Platform digital yang memudahkan wisatawan mengakses informasi antara lain e-

hotel, e-kuliner, e-rental, e-shows, serta e-tours, juga sedang disiapkan. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan lahan untuk pariwisata yang telah di 

lakukan pada wilayah Kecamatan Bayat dapat disimpulkan bahwa : 

a. Faktor fisik di wilayah Kecamatan Bayat yang terdapat di kawasan wisata 

Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro terbagi menjadi 10 point. Hal ini 

dikarenakan faktor fisik baik lahan maupun pariwisata terbagi menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan parameter yang ada. Dari segi lokasi cukup 

strategis untuk daerah wisata begitu juga dengan segi relief Desa Krakitan, 

tidak hanya factor lokasi dan relief saja, factor iklim juga mempengaruhi suatu 

tempat wisata, factor iklim kedua wisata tersebut cocok untuk dijadikan tempat 

wisata. Secara keseluruhan dari 10 point tersebut dirasa cukup baik sehingga 

tidak ada masalah untuk kedepannya, hanya saja perlu dievaluasi dari segi 

sarana dan prasaran nya agar lebih baik lagi.  

Factor social di wilayah Kecamatan Bayat yang terdapat di kawasan wisata 

Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro Perlu adanya evaluasi atau pengarahan 

kepada pedagang disekitar kawasan wisata agar kedepan nya dapat tertata 

dengan baik sehingga dampak pandemic covid-19 untuk pedagang tidak 

semakin memburuk. Jika evaluasi tersebut berjalan baik hal ini berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat sehingga mampu tercukupi dengan baik. 

b. Evaluasi pengembangan pariwisata adanya covid-19 memang berpengaruh 

pada sector pariwisata sehingga menyebabkan PAD turun sehingga 

kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun tetapi dengan adanya beberapa 

sumber pendanaan untuk pengembangan wisata Rowo Jombor dan Bukit 

Sidoguro baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mampu 

membangkitkan kembali pariwisata yang ada di Desa Krakitan ini baik dari 

segi daya tarik, atraksi wisata, jenis wisata, dibuka nya plaza kuliner dan 

pembenahan sarana dan prasarana, serta ditambah lagi dengan adanya promosi 

sehingga mampu menambah banyaknya wisatawan yang berkunjung. 

Adapun saran yang diajukan berdarsarkan kesimpulan dari penelitian 

adalah sebegai berikut : 
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a. Saran Praktis 

Hasil evaluasi pembangunan menunjukkan adanya peningkatan baik 

faktor fisik maupun sosial sehingga penulis berharap kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Klaten dan  Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga (Disbudparpora) serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Badan (Bappeda) untuk lebih mematangkan konsep dalam revitalisasi 

kawasan wisata Rowo. Jombor dan Bukit Sidoguro agar mampu menjaga 

kelestarian lingkungan alamnya kepada seluruh lapisan masyarakat seperti 

pedagang, nelayan, dan petani yang segera memanfaatkan Rowo Jombor dan 

Bukit Sidoguro dari masa lalu. kecemburuan sosial terjadi. 

b. Saran Akademis 

Saran bagi akademisi perlunya penggunaan citra resolusi tinggi untuk 

pemetaan kawasan wisata agar detail objek lebih terlihat sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, serta parameter fisik dan sosial yang ada, serta perlu 

juga dilakukan observasi langsung. untuk melihat apakah hasil digitalisasi 

gambar tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. 
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