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melihat (Balasan)nya”
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ABSTRAK

Desa Wisata Bambing Opak Asri merupakan salah satu Desa wisata yang
ada di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pada awal dibuka Desa Wisata Bambing Opak Asri sangat ramai
dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, namun saat ini Desa Wisata Bambing
Opak Asri mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Hal ini tentunya menjadi
permasalahan yang harus disikapi. Pengelola Desa Wisata Bambing Opak Asri
harus mampu membuat strategi agar Desa Wisata Bambing Opak Asri kembali
ramai dikunjungi wisatawan. Maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui strategi pengembangan di Desa Wisata Bambing Opak
Asri agar meningkatkan kunjungan wisatawan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditujukan
untuk menggambarkan suatu keadaan di lapangan dan menganalisis suatu strategi
pengembangan sebagai bahan rekomendasi bagi pengelola. Teknik analisis data
yang digunakan ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data
yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner, wawancara dan observasi. Penelitian
ini menggunkan analisis SWOT. Analisis terhadap strategi pengelola dalam
mengembangkan objek wisata Desa Wisata Bambing Opak Asri meliputi strategi
Strength-Opportunity (SO), strategi Weakness-Opportunity (WO), strategi
Strength-Threats (ST), strategi Weakness-Threats (WT).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk strategi pengembangan
Desa Wisata Bambing Opak Asri diperoleh strategi yang tepat dilakukan adalah
memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan kunjungan
wisatawan di Desa Wisata Bambing Opak Asri. Strategi yang di lakukan yaitu
mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Wisata Bambing Opak Asri
baik alam maupun buatan, seperti meningkatkan promosi, membangun toko oleholeh, dan merawat serta memperbaiki fasilitas yang sudah ada.
Kata kunci : Desa Wisata, Strategi Pengembangan, Analisis SWOT
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ABSTRACT
Bambing Opak Asri Tourism Village is one of the tourist villages in
Canden Village.
Kapanewon Jetis, Bantul Regency, Special Region of
Yogyakarta. At the beginning of the opening of the Bambing Opak Asri Tourism
Village, it was visited by tourists from various regions, but currently the Bambing
Opak Asri Tourism Village has experienced a decline in tourist visits. This is of
course a problem that must be addressed. The manager of the Bambing Opak
Asri Tourism Village has just been able to make a strategy so that the Bambing
Opak Asri Tourism Village is again crowded with tourists. So the goal to be
achieved from this research is to find out the development strategy in Bambing
Opak Asri Tourism Village in order to increase tourist visits.
This study uses a qualitative descriptive method aimed at describing a
situation in the field and analyzing a development strategy as a recommendation
for managers. The data analysis technique used is data reduction, data
presentation, and conclusion drawing. The data obtained are based on the results
of questionnaires, interviews and observations. This study uses a SWOT analysis.
The analysis of the manager's strategy in developing the tourist attraction of
Bambing Opak Asri Tourism Village includes the Strength-Opportunity (SO)
strategy, Weakness-Opportunity (WO) strategy, Strength-Threats (ST) strategy,
Weakness-Threats (WT) strategy.
The results of this study indicate that the form of the development strategy
of Bambing Opak Asri Tourism Village is obtained the right strategy is to take
advantage of strengths and opportunities in order to increase tourist visits in
Bambing Opak Asri Tourism Village. The strategy is to develop the tourism
potential in Bambing Opak Asri Tourism Village, both natural and artificial, such
as increasing promotions, building gift shops, and maintaining and repairing
existing facilities.
Keywords: Tourism Village, Development Strategy, SWOT Analysis
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara yang menggembangkan
perekonomiannya melalui sektor pariwisata. Kondisi geografis Indonesia
yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya alam memberikan peluang
bagi pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor
unggulan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan sektor pariwisata.
Pariwisata merupakan sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai sumber
devisa negara. Pembangunan industri pariwisata tidak hanya memikirkan
pendapatan secara finansial saja, namun juga mempertahankan potensi
destinasi wisata yang ada agar tetap lestari baik potensi wisata alamnya,
potensi wisata budayanya dan potensi-potensi tertentu yang mampu menarik
para wisatawan. Perkembangan pariwista di suatu daerah mendatangkan
banyak manfaat bagi masyarakat, yakni segi ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun, jika perkembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik,
justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang akan menyulitkan
atau bahkan merugikan masyarakat.
Pariwisata juga dikembangkan dengan tujuan memupuk cinta tanah
air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat dalam rangka
memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Usaha pembinaan dan
pengembangan pariwisata dalam negeri terus dilakukan demi meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat, menjaga dan melestarikan kebudayaan
1
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bangsa, serta memperkenalkan warisan sejarah serta kekayaan alam yang
ada di Indonesia.
Kekayaan yang dimiliki Indonesia, menjadi modal dasar bagi bangsa
ini untuk mengembangkan sayap kepariwisataannya. Segala keragaman
alam maupun budaya yang menjadi anugerah dari Tuhan sang pencipta alam
semesta ini, dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga mampu membentuk
suatu potensi pariwisata yang mengangkat nilai-nilai sejarah kebudayan dari
leluhur serta keeksotisan alam yang mempesona. Disamping menjadikan
daerah yang menjadi tujuan wisata tetap utuh dan lestari, budaya dan
kesejahteraan masyarakatnya pun akan tetap terjaga.
Seiring dengan perkembangannya, pariwisata di Indonesia menjelma
menjadi suatu kekuatan yang semakin diperhitungkan oleh pemerintah, hal
tersebut dikarenakan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik
wisatawan lokal maupun mancanegara dari tahun ke tahun. fenomena
tersebut menjadi tolak ukur bahwa berwisata, kini menjadi kebutuhan yang
diperlukan oleh semua orang, yang tentunya dilandasi oleh motivasi
kunjungan yang berbeda-beda juga pada setiap wisatawan.
Dalam strategi pengembangan pariwisata suatu daerah, perlu
memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
Semakin banyak potensi yang ada dalam suatu daerah, maka semakin layak
daerah itu dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Dari aspek sosial,
jika masyarakat yang ada di daerah bersangkutan memiliki karakter sosial
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yang adi luhung berupa keramah-tamahan dan mudah menerima siapa saja
yang memasuki
daerah mereka, hal itu akan memudahkan untuk membentuk interaksi
sosial yang lebih kekeluargaan dan dapat membangun hubungan
kemanusiaan yang lebih harmonis. Dari aspek budaya, di daerah yang
bersangkutan jika memiliki berbagai karya seni dan peninggalan sejarah
yang mempunyai nilai seni tinggi, juga bisa dikemas menjadi produk wisata.
Dari aspek alam, daerah yang bersangkutan jika memiliki potensi alam
dengan keunikan dan keunggulan tersendiri, hal tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai objek utama dalam pengembangan wisata berbasis alam, serta
keanekaragaman satwa endemik yang ada di daerah juga merupakan potensi
yang bisa dibangun untuk dijadikan produk wisata. Namun, dalam
pengembangan segala potensi tersebut tentu membutuhkan peran dan
kesadaran masyarakat lokal, sehingga jika semuanya dapat terealisasi secara
penuh dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menjadi kekuatan
besar dalam mengembangkan pariwisata suatu daerah.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang
memiliki potensi pariwisata terbesar di Indonesia. Dalam perkembangannya,
di Yogyakarta telah banyak memiliki jenis-jenis wisata yang senantiasa
mengikuti tren masa kini. Keramahtamahan masyarakat lokal, kebudayaan
jawa yang kental, dan keindahan alam yang ada, dimanfaatkan sebaik
mungkin sehingga mempunyai daya tarik besar bagi wisatawan baik lokal
maupun mancanegara untuk berkunjung. Beragamnya pariwisata di

4

Yogyakarta tentu dapat meningkatkan minat masyarakat dari berbagai
daerah karena mereka akan mempunyai banyak pilihan destinasi dalam
melakukan agenda wisata.
Yogyakarta sendiri memiliki 4 kabupaten dan 1 kotamadya, dimana
setiap kabupaten mengembangkan kepariwisataannya dengan ciri khas
masing-masing. Salah satu diantaranya yang memiliki potensi besar dalam
wisatanya adalah Kabupaten sleman. Wilayah ini memiliki kontur alam
yang sangat mendukung untuk kegiatan pariwisata, seperti memiliki
keindahan gunung, pantai, waduk, dataran rendah, maupun panorama alam
lainnya yang indah sehingga dengan daya tarik tersebut menjadi ciri khas
tersendiri untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
Di kabupaten Bantul terdapat banyak sekali pilihan objek wisata yang
dapat dijadikan sebagai destinasi tujuan, mulai dari wisata alam, wisata
budaya, wisata sejarah, wisata tirta, hingga wisata kuliner. Dengan kekayaan
dan potensi yang dimiliki, menjadikan kabupaten Bantul selalu ramai
pengunjung baik dari lokal maupun mancanegara untuk berwisata. Salah
satu desa wisata di Bantul yang mulai banyak dikenal luas adalah Desa
Wisata Bambing Opak Asri.
Desa Wisata Bambing Opak Asri terletak di Desa Canden, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa wisata Bambing Opak Asri
memiliki banyak potensi sumber daya alam seperti tanaman gayam yang
saat ini jarang ditemukan, akan tetapi masyarakat desa belum bisa
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memanfaatkan sumber daya alam tanaman gayam secara maksimal menjadi
produk-produk turunan atau olahan yang memiliki nilai tambah. Desa
Wisata Bambing Opak Asri ada sejak tahun 2019, berawal dari swadaya
masyarakat desa canden dan dibantu oleh Pokdarwis setempat. Potensi yang
awalnya dijadikan destinasi wisata Bambing Opak Asri, saat ini mulai
berkembang menjadi Desa Wisata Bambing Opak Asri. Desa Wisata
Bambing Opak Asri awalnya dibangun atas kesadaran warga Canden yang
meminta izin untuk memanfaatkan tanah perseorangan di Bambing Opak
Asri

untuk

dijadikan

destinasi

wisata

agar

menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam pengembangan Desa Wisata Bambing Opak Asri, tentu
dibutuhkan strategi perencanaan maupun pengelolaan yang sistematis dan
matang. Persetujuan serta peran oleh masyarakat lokal yang berada di
sekitarannya juga berpengaruh besar dalam pengembangan desa wisata ini.
Karena sebuah potensi wisata, khususnya di wilayah pedesaan tidak akan
berkembang tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat lokal dan kerjasama
tim yang kooperatif, sehingga dalam pembangunan Desa Wisata Bambing
Opak Asri tentu membutuhkan strategi pengembangan yang baik agar
mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan.
Segala proses yang dihadapi oleh pengelola bukan tanpa halangan,
terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mengembangkan
Desa Wisata Bambing Opak Asri dari awal pengembangan bahkan hingga
sekarang. Mulai dari segi materiil, Sumber daya alam, maupun sumber daya
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manusia yang ada disana. Dari segi materiil, dana yang digunakan
masyarakat pada awal pengembangan sangat terbatas, sehingga dibutuhkan
pengembangan secara berkala. Dari segi SDA, tanah yang ada disana hanya
milik perseorangan, jadi harus selalu berkoordinasi jika ada pengembangan
di wilayah Desa Wisata Bambing Opak Asri. Lalu dari SDM, masyarakat
lokal yang bekerja disana memiliki rata-rata pendidikan yang rendah,
sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan mengenai pariwisata,
kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk mengembangkan dan menjaga
desa wisata pada awalnya juga kurang hanya kelompok sadar wisata yang
peduli dengan potensi wisata yang ada di desa, namun saat Desa Wisata
Bambing Opak Asri kini sudah mulai maju sedikit demi sedikit
mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat desa Canden.
Potensi wisata yang ada di Desa Wisata Bambing Opak Asri tersebut
tentunya cukup besar, namun hal tersebut jika tidak didukung oleh sebuah
strategi perencanaan yang terstruktur, pengelolaan yang terarah, dan
kesadaran

maupun

kepedulian

warga

sekitar

dalam

mengelola,

mengembangkan serta memelihara tempat tersebut, tentu akan menjadi
hambatan bagi berlangsungnya proses pengembangan objek wisata.
Sehingga denga permasalahan yang ada, pada proposal ini penulis tertarik
untuk mengangkat judul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Bambing
Opak

Asri

Wisatawan”.

Yogyakarta

dalam

Meningkatkan

Jumlah

Kunjungan
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B.

Fokus Penelitian
Agar penelitian tidak meluas dan keluar dari topik yang diteliti, maka
penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar
belakang yang telah dikaji, maka penulis memfokuskan permasalahan pada
masyarakat desa dalam pengembangan desa Wisata Bambing Opak Asri,
dan bagaimana strategi pengembangan yang tepat dan dapat diterapkan pada
Desa Wisata Bambing Opak Asri.

C.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pemaparan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas,
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan
yang tepat dan dapat diterapkan pada Desa Wisata Bambing Opak Asri.

D.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh
pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik bagi penulis, STP
AMPTA, maupun pengelola Desa Wisata Bambing Opak Asri.
1.

Manfaat bagi pengelola Desa Wisata Bambing Opak Asri, hasil
penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta kajian atau
dasar pedoman pengelola dalam pengembangan Desa Wisata Bambing
Opak Asri agar berkelanjutan dan menjadi destinasi wisata yang lebih
baik kedepannya.
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2.

Manfaat bagi institusi AMPTA, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi dan bahan kajian mahasiswa dalam mengerjakan
Tugas Akhir Perkuliahan atau Skripsi khususnya pada jurusan
Pariwisata.

3.

Manfaat

bagi

penulis,

tulisan

ini

dapat

menjadi

sarana

mengembangkan wawasan penulis tentang pentingnya peran dan
partisipasi dalam pengembangan suatu objek wisata suatu daerah.

