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SARI 

 

 Rejeki, Yanti Sri.   2011. Obyek Wisata Guci dan Perubahan Sosial Ekonomi 
Masyarakat Pekandangan Keluraha Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal 
Tahun 1979-2005. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. Drs . Jayusman, M. Hum dan Arif Purnomo, S.Pd, SS, M.Pd. 
79 halaman. 
 

Kata Kunci: obyek wisata, sosial ekonomi, masyarakat  

Obyek wisata adalah suatu kebutuhan aktifitas dan fasilitas yang dapat 
menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah. Sektor wisata 
sebagai bagian dari kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan 
prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang 
seperti Indonesia. Salah satu obyek wisata di Jawa Tengah yaitu obyek wisata 
Guci. Adanya obyek wisata ini menciptakan kesempatan kerja. Prasarana 
pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang bisa 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat pada khususnya serta 
meningkatnya pendapatan daerah pada umumnya. Dari latar belakang tersebut 
maka muncul permasalahan sebagai berikut (1) bagaimana sejarah pemandian air 
panas Guci; (2) bagaimana perkembangan obyek wisata Guci, dan (3) bagaimana 
pengaruh obyek wisata Guci terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat  Pekandangan Kabupaten Tegal tahun 1979-2005. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya obyek wisata Guci, 
untuk mengetahui perkembangan obyek wisata Guci dari tahun 1979-2005, untuk 
mengetahui Perubahan sosial ekonomi masyarakat Pekandangan setelah adanya 
obyek wisata Guci dari tahun 1979-2005. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-
langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu (1) heuristik yaitu 
mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah di masa lampau untuk 
dijadikan sumber-sumber sejarah dalam penulisan ini; (2) kritik sumber yaitu 
tahap penelitian atau pengujian terhadap sumber sejarah yang berhasil ditemukan 
dari sudut pandang dinilai kebenarannya. Ada dua macam kritik sumber, yaitu 
kritik ekstern (kritik luar) dan kritik intern (kritik dalam); (3) interpretasi yaitu 
menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya dan  menghubungkan data-data 
yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada, dan (4) historiografi, yaitu 
menyusun kerangka yang logis menurut urutan yang kronologis sesuai dengan 
tema atau topik yang telah ditetapkan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Sejarah obyek wisata Guci berasal 
dari ditemukannya sumber mata air panas oleh penduduk setempat, penduduk 
percaya bahwa air panas tersebut berkhasiat menyembuhkan berbagai macam 
penyakit, semakin hari semakin banyak orang yang mendatangi sumber air panas 
tersebut, pada tahun 1979 sumber air panas tersebut resmi dikelola oleh 



ix 

ix 

pemerintah. Resmi dikelola oleh pemerintah maka banyak sekali perkembangan di 
obyek wisata Guci, tahun 1979 pemerintah membangun pemandian pancuran 
tigabelas, tahun 1982 pemerintah membangun pemandian tertutup, tahun 1984 
mulai dibangunnya penginapan-penginapan, tahun 1988 dibangun area parkir, 
tahun 1991-1996 membangun kolam renang dan perbaikan pancuran tigabelas, 
tahun 1998 dibangunnya area perdagangan. Kehadiran obyek wisata pemandian 
air panas Guci dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, 
dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat maka pendapatan 
masyarakat juga bertambah sehingga taraf kehidupan masyarakat juga meningkat. 
Saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk para peneliti selanjutnya 
agar melanjutkan penelitian tentang peranan obyek wisata Guci terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting 
dalam rangka menjaga kekayaan alam yang ada di obyek wisata Guci, jadi harus 
ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor wisata sebagai bagian dari kegiatan perekonomian telah menjadi 

andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi 

negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas 

dari Sabang sampai Merauke dengan banyaknya keindahan alam, aneka wisata 

budaya, dan kehidupan masyarakat yang unik. Obyek wisata yang sedemikian 

banyaknya itu merupakan suatu modal yang  tidak ternilai harganya untuk 

meningkatkan pendapatan negara. 

Sektor pariwisata  merupakan sektor unggulan yang dapat meningkatkan 

pendapatan negara, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat sekitar obyek. 

Keuntungan pariwisata secara ekonomi tidak dapat diabaikan. Menurut Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB), pariwisata internasional naik tiga kali lipat sejak 1967, 

menyumbangkan 13 % dari semua perdagangan luar negeri. Kurang lebih 15 % 

dari pendapatan ini dibelanjakan di negara yang sedang membangun (Sastrio, 

2000:34). 

Dalam usaha pengembangan daerah wisata, pemerintah memberikan peluang 

kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk berperan sebagai mitra kerja, secara 

operasional pihak swasta diberi kesempatan menanamkan modalnya untuk 

pembangunan dan pengembangan daerah yang berpotensi dalam bidang wisata. 

Pentingnya pariwisata membuat banyak negara menggalakkan sektor pariwisata 
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untuk mengembangkan industri-industri kecil dan meningkatkan hubungan kerja 

sama antara negara dalam gabungan perusahaan antar negara. Hal ini dilakukan 

untuk meraih peluang keuntungan dari sektor ini dalam menghimpun kekuatan 

strategi dalam pertumbuhan ekonomi Modern. Berkembangnya industri 

pariwisata akan menambah pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata pada 

khususnya, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya dengan 

berkembangnya obyek wisata maka pendapatan masyarakat dalam bidang 

perhotelan, biro-biro perjalanan, pemandu wisata dan warung-warung disekitar 

obyek menjadi ramai. Secara otomatis akan menambah penghasilan warga sekitar. 

Pariwisata menciptakan kesempatan kerja. Sarana-prasarana pariwisata seperti 

hotel dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang padat karya. Menurut 

perbandingan jauh lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk hotel dan restoran 

dari pada untuk usaha-usaha lain. Untuk setiap tempat tidur di hotel dibutuhkan 

kira-kira 2 orang tenaga. Di samping itu, pariwisata juga menciptakan tenaga 

kerja dibidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata, yang 

terpenting dibidang konstruksi bangunan dan jalan. Banyak bangunan yang 

didirikan untuk hotel, rumah makan, toko-toko dan fasilitas jalan-jalan harus 

dibuat atau ditingkatkan kondisinya. Wisatawan-wisatawan memerlukan makan 

dan minum, ini semua secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja dibidang 

pertanian. Banyak tenaga kerja di bidang pariwisata itu memerlukan pendidikan 

dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja dibidang pendidikan. 

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu kebutuhan aktifitas dan fasilitas 

yang dapat menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah. 
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Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar dari kepariwisataan, pariwisata 

akan dapat lebih berkembang apabila di suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis 

obyek dan daya tarik wisata (Marpaung, 2002:78-79) 

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi yang ada di Indonesia tidak berbeda 

dengan daerah lain yang sangat giat memajukan bisnis pariwisata. Potensi 

masyarakat dan kebudayaan Jawa yang dikenal memiliki cita rasa seni tinggi, 

menjadi modal dasar bagi propinsi ini untuk mengembangkan pariwisata. 

Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki banyak gunung, misalnya 

gunung Slamet, gunung Ungaran, gunung Merapi dan sebagainya. Jawa Tengah 

juga memiliki pantai-pantai yang indah seperti PAI (Pantai Alam Indah), pantai 

Pur’in, pantai Marina dan sebagainya. 

Kabupaten Tegal adalah salah satu daerah tujuan wisata yang berada di Pantai 

Utara Jawa Tengah, Dengan potensi kekayaan alam yang indah untuk mendukung 

pengembangan dan pembangunan kepariwisataan. Kabupaten Tegal terus 

berbenah untuk menjadikan pariwisata sebagai andalan untuk mendukung 

pendapatan daerah. 

Obyek wisata alam Kabupaten Tegal mencakup wisata laut, gunung, dan 

lembah seperti wisata Pantai Purwahamba Indah, Waduk Cacaban,  wisata alam 

Pemandian Air Panas Guci yang masing-masing memiliki kelebihan dan menjadi 

andalan. Obyek Wisata Guci sangat berpotensi untuk dikembangkan. Usaha 

pengembangan tersebut bertujuan agar kawasan Pemandian Air Panas di Guci 

bisa menjadi daerah tujuan wisata utama di Tegal, sehingga bisa meningkatkan 



4 

 

kesejahteraan masyarakat setempat pada khususnya, serta meningkatnya 

pendapatan daerah pada umumnya. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Obyek Wisata 

Guci dan Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pekandangan Desa Rembul 

Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal  Tahun 1979-2005”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka muncul berbagai permasalahan 

yang ada, yaitu: 

1. Bagaimana sejarah pemandian air panas Guci? 

2. Bagaimana perkembangan obyek wisata Guci pada tahun 1979-2005? 

3. Bagaimana  pengaruh obyek wisata Guci terhadap perubahan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat Pekandangan kabupaten Tegal tahun 1979-2005? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya obyek wisata Guci. 

2. Untuk mengetahui perkembangan obyek wisata Guci pada tahun 1979-2005. 

3. Untuk mengetahui pengaruh obyek wisata Guci terhadap perubahan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat Pekandangan tahun 1979-2005. 
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D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat diambil manfaat untuk kemajuan 

bersama antara lain: 

1. Manfaat teoretis  

a. Menambah pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui sejarah 

perkembangan obyek wisata Guci dari tahun 1979-2005 

b. Menambah khasanah penulisan sejarah ekonomi pada khususnya dan 

sejarah nasional pada umumnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menambah pengetahuan mengenai obyek wisata Pemandian Air 

Panas Guci dan dampaknya bagi perubahan  sosial ekonomi masyarakat 

Pekandangan. 

b. Sebagai kajian sejarah untuk penelitian selanjutnya mengenai obyek 

wisata Pemandian Air Panas Guci. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan  

ruang lingkup temporal agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan masalah. 

Ruang lingkup spasial adalah batasan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ruang 

lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada dukuh Pekandangan 

(kelurahan Rembul) kecamatan Bojong yang merupakan wilayah di sekitar objek 
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wisata Guci kabupaten Tegal. Sebagai dasar penelitian, dukuh Pekandangan 

menjadi tempat penelitian karena perkembangan dan perubahan perekonomian 

masyarakat di sekitar objek wisata Guci dari tahun 1979-2005 mengalami 

kemajuan. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam 

penulisan sejarah, sehingga ada sekat atau batasan waktu yang jelas. Ruang 

lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini mengambil periode tahun 1979 yaitu 

tahun dimana pada saat itu pemandian air panas di Guci mulai dikelola oleh 

pemerintah, dan terjadinya perkembangan pesat di kawasan pemandian air panas 

Guci dengan melihat semakin banyaknya pengunjung meningkatkan 

kesejahteraan dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar objek. 

Tahun 2005 dijadikan akhir penulisan skripsi ini karena pada tahun 2005 

adanya peralihan pengelola, sebelumnya objek wisata pemandian air panas Guci 

di kelola oleh kantor pengelola kemudian dengan di gantinya Dinas Pariwisata 

Kabupaten Tegal dan Dinas Kebudayaan Kabupeten Tegal, menjadi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pengelola objek wisata pemandian 

air panas Guci di serahkan kepada Unit Pengelolaan Tekhnik Daerah (UPTD) II 

Guci. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini telah dilakukan telaah terhadap beberapa pustaka 

atau sumber yang dipakai untuk mendukung tulisan ini. Telaah pustaka ini 
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dimaksud sebagai studi perbandingan antara sumber pustaka yang dipakai untuk 

mendapatkan data-data yang lengkap tentang apa yang akan diangkat. 

Penelitian mengenai pariwisata dan dampaknya bagi masyarakat atau 

penduduk setempat telah banyak dilakukan oleh para sarjana Indonesia maupun 

luar negeri. Buku pertama adalah “Anatomi Pariwisata” memahami pariwisata 

sebagai“Systemic Linkage”, R.G. Soekadijo, dalam buku ini menjelaskan bahwa 

pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks didalam masyarakat, ada 

obyek wisata, ada hotel, ada souvenir shop, ada pramuwisata, ada angkutan 

wisata, ada biro perjalanan, ada rumah makan dan lain-lainnya.  

Buku ini ingin memberikan pengertian tentang keterkaitan (Sistem Linkage) 

itu dengan menganalisis pariwisata sebagai suatu mobilitas spasial. Buku ini 

menguraikan tentang determinan-determinan mobilitas spasial pariwisata tersebut.  

Sumber yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Guci “Guci 

Dalam Langkah Sejarah” yaitu menceritakan asal nama desa Guci, dulu desa 

Guci bernama Kaputihan, yang berarti daerah kaputihan belum tercemar oleh 

agama dan peradaban lain. Istilah Kaputihan  pertama kali yang memperkenalkan 

adalah beliau yang dikenal dengan Kyai Ageng Klitik. 

Suatu ketika datanglah Syech Elang Sutajaya utusan Sunan Gunungjati, dan 

kebetulan di kampong Kaputihan sedang terjadi bencana alam, penyakit 

merajalela, tanaman diserang hama , sehingga beliau Elang Sutajaya memohon 

kepada Allah SWT, dan beliau mendapatkan petunjuk dari Allah SWT supaya 

masyarakat kampong Kaputihan memperbanyak ibadah, dan yang terkena wabah 

penyakit khususnya gatal-gatal agar meminum air dari kendi (Guci) yang sudah 
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didoakan oleh sunan Gunungjati. Dalam kesempatan itu pula Sunan Gunungjati 

berkenan mendoakan sumber air panas di kampung Kaputihan agar bisa 

dipergunakan untuk menyembuhkan segala penyakit, semenjak itu karena kendi 

(Guci) berisi air yang sudah didoaakan sunan Gunungjati ditinggal dikampung 

Kaputihan dan selalu dijadikan sarana pengobatan. Maka sejak saat itu 

masyarakat sekitar menyebut-nyebut Guci-guci. Sehingga Kyai Klitik selaku 

Kepala Dukuh Kaputihan merubahnya menjadi Desa Guci, dan beliau sebagai 

Lurah pertamanya.  

Sumber dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kaupaten Tegal “Profil 

Pariwisata dan Budaya Kabupaten Tegal” berisi tentang Profil Pariwisata yang 

ada di Kabupaten Tegal, diantaranya Pemandian Air Panas Guci, Pantai 

Purwahamba Indah, Pabrik Gula Pangkah, Waduk Cacaban, Upacara-upacara adat 

yang ada di Tegal, Wisata Ziarah, Kerajinan Khas Tegal seperti Poci Tanah, 

Lampu Dokar dan Lentera, Peralatan dapur, dan Batik Tegal, dan juga makanan 

khas Tegal seperti Sate kambing muda, minuman The Cap Poci Gula Batu, Tahu 

Aci, Pilus dan Kacang Asi Bogares. 

Happy Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Pengetahuan 

Kepariwisataan” (2002). Pariwisata adalah perpindahan sementara yang 

dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin , keluar 

dari tempat kediamannya. Buku ini menjelaskan tentang pengelolaan kegiatan 

pariwisata, pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka 

menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan 

bagaimana agar wisatawan membelanjakan uangnya  sebanyak-banyaknya selama 
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melakukan perjalanan pariwisata. dibuku ini juga menjelaskan tentang pengaruh 

pariwisata di bidang ekonomi “ karakteristik ekonomi dari pariwisata menjelaskan 

macam-macam dampak dari pariwisata yang dimiliki masyarakat”. Dampak 

ekonomi dari kepariwisataan ada yang secara langsung datang dari uang yang 

nyata yang digunakan oleh wisatawan di daerah tujuan ketika wisatawan 

membayar harga motel secara langsung memiliki dampak ekonomi . misalnya 

Wisatawan membayar motel dan sebagian uang lain digunakan untuk membeli 

makanan di restoran dan lainnya untuk membayar upah pegawai motel, penjual 

makanan ini akan membayar petani untuk hasil panennya sementara pegawai 

dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Hari Karyono dalam bukunya yang berjudul “Kepariwisataan” (1997). 

menjelaskan adanya beberapa jenis pariwisata yaitu : Wisata budaya, adalah 

perjalanan wisata dengan tujuan untuk mempelajari adat-istiadat, budaya, tata cara 

kehidupan masyarakat dan kebiasaan yang terdapat di daerah atau Negara yang 

dikunjungi. Wisata kesehatan, artinya seseorang melakukan perjalanan dengan 

tujuan untuk sembuh dari suatu penyakit atau untuk memulihkan kesegaran 

jasmani dan rohani. Wisata olahraga yaitu seseorang yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan olahraga, misalnya Olympide, Thomas 

Cup, dan Sea Games. Wisata Komersial yaitu melakukan perjalanan untuk tujuan 

yang bersifat komersial atau dagang. wisata industri yaitu perjalana yang 

dilakukan oleh rombongan atau mahasiswa untuk berkunjung ke suatu industri 

yang besar guna mempelajari atau meneliti industry tersebut. Wisata politik yaitu 

seseorang yang berkunjung ke suatu negara untuk tujuan aktif dalam kegiatan 
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politik. Wisata konvensi yaitu perjalanan yang bertujuan untuk mengikuti 

konvensi atau konferensi. Wisata sosial yaitu kegiatan wisata yang 

diselenggarakan dengan tujuan non profit atau tidak mencari keuntungan. Wisata 

pertanian yaitu pengorganisasian perjalanan yang dilakukan dengan mengunjungi 

pertanian, perkebunan untuk tujuan studi, dan riset atau studi banding. Wisata 

maritime atau bahari, sering dikaitkan dengan olah raga air, objeknya adalah 

pantai, laut, danau, sungai, kepulauan, termasuk taman laut. Wisata cagar alam 

adalah berkunjung ke daerah cagar alam. Wisata Buru, kegiatan wisata ini 

dikaitkan dengan hobi berburu. Wisata pilgrim, dikaitkan dengan agama, 

kepercayaan ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Wisata bulan madu, orang 

yang sedang berbulan madu. 

Tri Budhi Sastrio dalam bukunya yang berjudul “First Class An Introduction 

To Travel & Tourism” terjemahan dari bukunya Dennis L Foster. Dalam buku ini 

menjelaskan dampak pariwisata dalam bidang ekonomi, budaya, pembangunan, 

sosial dan lingkungan. Keuntungan pariwisata secara ekonomi paling nyata 

terlihat dalam masalah ketenagakerjaan. Pariwisata menyediakan pekerjaan bagi 

para karyawan hotel, pengemudi taksi, pemandu wisata, pekerja konstruksi, 

penghibur, karyawan restoran, dan pekerja dalam bidang transportasi lainnya. 

Disamping masalah ketenagakerjaan , pariwisata juga menghasilkan pendapatan 

yang menguntungkan penduduk lokal dengan meningkatkan aktifitas 

perekonomian. Pajak yang dibayar oleh wisatawan membantu pemerintah lokal 

mendanai pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan lainnya. 
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Salah satu akibat pariwisata yang paling positif adalah kesadaran lintas 

budaya, meningkatkan saling pengertian antara bangsa-bangsa dari negara dan 

latar belakang budaya yang berbeda. Kesempatan untuk bertukar pengetahuan, 

cita-cita, dan tradisi lebih terbuka lebar dewasa ini dibandingkan dengan zaman 

sebelumnya. Pembangunan pariwisata mempunya dampak positif dan sekaligus 

dampak negatif pada banyak negara yang sedang membangun.Dalam rangka 

mendukung perekonomiannya, para pemimpin negara mendirikan badan resmi 

untuk mempromosikan pembangunan hotel dan menyediakan insentif keuangan 

bagi bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pariwisata. Dengan menyetujui untuk 

mempekerjakan paling sedikit lima tenaga kerja local. Sayangnya, akibat 

pembangunan pariwisata tidak selalu positif, pembangunan yang tidak terkontrol 

membuat rusaknya lingkungan sekitar wisata. Dampak sosial pariwisata, pada 

sejumlah Negara yang sedangan membangun,  pengenalan yang terlalu dini pada 

pemikiran dan teknologi barat dapat menciptakan beragam masalah sosial. 

Pengenalan pariwisata pada sebuah kawasan baru pada akhirnya mengubah gaya 

hidup sehari-hari penduduknya. Pada sejumlah kasus, perkembangan pariwisata 

yang dapat meningkatkan angka kejahatan dan sekaligus memperkenalkan 

perjudian, materialism, serta keserakahan. Pengalaman yang tidak menyenangkan 

dengan pejalan yang kasar dan tidak jujur menyebabkan penolakan secara terbuka 

terhadap wisatawan. 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah (historical 

method). Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan pada masa lampau (Gottschalk, 1975:32). Metode 

histori juga dapat diartikan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu secara efektif dalam 

pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau mengkaji 

sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikannya suatu hasil sintesis dari hasil-

hasil yang dicapai. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik adalah suatu kegiatan pengumpulan bahan-bahan atau jejak-jejak 

sejarah dimasa lampau yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai sumber-

sumber sejarah. Jejak masa lampau bisa berupa kejadian, benda peninggalan, surat 

kabar, majalah yang dipakai dan yang ada kaitannya dengan permasalahan. 

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan sejarah dari Dinas Pariiwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal, dari UPTD II Guci, dari wawancara dengan orang-

orang yang tau tentang perkembangan Obyek Wisata Guci. Dalam pengumpulan 

data ada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

sumber primer dan sekunder 
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1). Sumber Primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata 

kepala sendiri. Dalam melihat suatu kejadian atau merupakan sumber yang 

dimiliki oleh pelaku (Gottschalk, 1986:35). 

Sumber primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa 

informasi dari beberapa informan yang telah menyaksikan awal berdirinya 

obyek wisata Guci sampai sekarang, data-data yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. 

2). Sumber Sekunder 

Sumber Sekunder  (pendukung) adalah karya dari orang yang 

bukan saksi dari peristiwa sejarah, sumber sekunder yang peneliti 

gunakanberupa buku maupun data-data yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari beberapa literature buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini 

seperti Anatomi pariwisata tulisan dari R.G. Soekadijo yang membahas 

tentang keterkaitan pariwisata dengan pekerjaan lainnya yang  mendukung 

keberadaan suatu daerah wisata. Selain dari literature juga diperoleh dari 

wawancara masyarakat sekitar dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal dan pegawai UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Guci. 

b. Teknik Pengambilan Data 

Pada setiap penelitian baik yang bersifat terbuka maupun rahasia atau 

kalangan yang sangat tebatas selalu menggunakan alat-alat pengumpulan data-
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data yang tersusun baik serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Maka 

relevansiteknik pengumpulan data itu  tergantung pada permasalahannya, jenis 

penelitian serta kondisi situasi penelitian itu sendiri agar sesuai dengan data yang 

diperlukan, dalam penelitian ini diperlukan beberapa  teknik pengambilan data 

yaitu: Studi Pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi.  

1) Studi Pustaka 

Merupakan proses mencari sumber, menelaah dan menghimpun 

data sejarah yang berupa arsip, dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah 

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Sumber-sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa dokumen-dokumen yang diperoleh  dari UPTD Pengelolaan Obyek 

Wisata Guci, dan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan. 

2) Observasi 

Dilakukan sebagai suatu pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian terlebih dahulu dalam melakukan penelitian ini. Peneliti 

melakukan pengamatan tentang keberadaan obyek Wisata Guci dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pekandangan 

Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang tinggal di sekitar 

objek wisata pemandian air panas Guci. 
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3) Wawancara 

Dalam memperoleh data penulis melakukan wawancara dengan 

informan yang terkait dengan keberadaan obyek Wisata Guci terhadap 

kehidupan sosial ekonomi Masyarakat di Pekandangan tahun 1979-2005. 

Dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang mengetahui 

perkembangan Obyek wisata Guci, wawancara dilakukan dengan bapak 

Sumarno, bapak Imam, Bapak Basori dan lain-lain. 

4) Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan kegiatan mencari data berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya (Arikunto,2002:206). 

Dalam penelitian ini penyusun mendapatkan dokumen-dokumen 

seperti foto-foto, sejarah nama Guci, pamphlet yang digunakan untuk 

promosi pariwisata,  sebagai pembanding untuk kritik sumber dari 

sumber-sumber yang didapatkan. 

 

2. Kritik Sumber 

 Kritik sumber merupakan tahap penelitian atau pengujian terhadap sumber 

sejarah yang berhasil ditemukan dari sudut pandang dinilai kebenarannya. Ada 

dua macam kritik sumber, yaitu kritik ekstern (kritik luar) dan kritik intern (kritik 

dalam). 
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a. Kritik Ekstern 

 Kritik ekstern digerakan dengan melakukan kegiatan penelitian terhadap 

sumber-sumber informan yang telah dikumpulkan. Apakah sumber-sumber 

informan tersebut benar-benar autentik atau kebenarannya dapat dipertanggung 

jawabkan dan asli sebagai sumber sejarah. Dalam penelitian ini penulis 

membandingkan dengan penulis sumber buku yang lain, hal ini dilakukan sebagai 

penguat . Adapun langkah-langkah dalam melakukan kritik ekstern yaitu mencari 

sumber-sumber primer atau sekunder yaitu Perpustakaan Universitas Negeri 

Semarang, Perpustakaan wilayah Kabupaten Tegal, taman bacaan Jurusan Sejarah 

Universitas Negeri Semarang, dan perpustakaan di UNDIP. 

 Hasil yang peneliti dapatkan dalam pengumpulan data berupa hasil 

penelitian serupa dan buku-buku yang diperoleh dari berbagai perpustakaan. 

Sumber yang diperoleh dari tahap awal ada proses pemilihan, setelah sumber 

terkumpul baru diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan di jawab. Kritik 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan penelitian serupa yang 

diperoleh dari perpustakaan UNDIP dan sumber dari UPTD Guci dan dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

b. Kritik Intern 

 Kritik intern suatu proses yang dilakukan untuk dapat membuktikan dapat 

dipercaya tidaknya (kredibilitas) dan kesahihan (validitas) dari isi informan yang 

dikumpulkan. Dalam penelitian ini, informan yang terkumpul melalui wawancara 

yang terencana maupun yang tidak terencana diteliti atau diuji dengan 

membandingkan informasi satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat ditarik 
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kesimpulan untuk mendapat informasi yang valid. Jadi peneliti melakukan cross 

cek terhadap wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan mencocokan 

informasi dari informan yang mengetahui tentang perkembangan obyek wisata 

Guci dari awal dikelola oleh Pemerintah sampai tahun 2005. 

 

3. Interpretasi 

 Sebagai tindakan menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya 

mengenai bahan-bahan yang autentik (Gottschalk, 1986:16). Berdasarkan 

pernyataan diatas, maksud dari interprestasi adalah menetapkan makna dan 

menghubungkan data-data yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada maka 

dalam penelitian ini penulis menghubungkan secara kronologis  semua informasi 

yang ditafsirkan sehingga menjadi rangkaian cerita yang logis. 

 

4. Historiografi 

 Historiografi atau merekonstruksi sejarah merupakan penyusunan 

kesaksian yang dapat  dipercaya menjadi kisah atau penyajian yang berarti 

(Gottschlak, 1986:18). 

 Tahap ini merupakan tahap akhir dari kerja metode penelitian sejarah yaitu 

penyajian dalam bentuk tulisan sejarah yang berdasarkan fakta-fakta yang terpisah 

antara satu dengan yang lainnya. 

 Tahap historiografi yang peneliti lakukan adalah menyusun kerangka yang 

logis menurut urutan yang kronologis sesuai dengan tema atau topik yang telah 

ditetapkan.



 

18 

BAB II 

OBJEK WISATA GUCI KECAMATAN BOJONG 

 KABUPATEN TEGAL 

 

A.  Letak Geografis Wisata Guci Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di propinsi Jawa 

Tengah dengan ibu kota Slawi. Terletak : 1080 57’6” sampai dengan 1090 21’30” 

Bujur Timur dan antara 60 50’41” sampai dengan 7 15’30” Lintang Selatan, dan 

mempunyai letak yang sangat strategis pada jalur Semarang –Tegal – Cirebon, 

serta Semarang – Tegal – Purwokerto dan Cilacap. Batas-batas wilayah kabupaten 

Tegal:  

Utara  : Kota Tegal dan Laut Jawa 

Timur : Kabupaten Pemalang 

Barat : Kabupaten Brebes 

Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas 

Ketinggian permukaan laut di Kabupaten Tegal dibagi menjadi empat yaitu:  

Wilayah Slawi sekitarnya : 42 meter 

Wilayah Lebaksiuh sekitarnya  : 135 meter 

Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 meter 

Wilayah Kramat sekitarnya  : 11 meter 

Secara topografis kabupaten Tegal dibagi dalam tiga kategori yaitu: yang 

pertama daerah “pantai” meliputi kecamatan Kramat, Surodadi dan Warurejo. 

Kedua daerah “dataran rendah” meliputi kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, 
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Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, 

Warurejo, Kedungbanteng dan Pangkah. Ketiga yaitu daerah “dataran” tinggi 

meliputi kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, dan 

sebagian Pangkah, Kedungbanteng. 

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah daratan 87.879 Ha dan lautan 121.50 

km2, daratan terdiri atas tanah sawah 40.922 Ha, hutan 19.635 Ha, tanah 

pekarangan atau bangunan 13.961 Ha, tanah tegalan atau kebun 10.809 Ha, tanah 

negara atau swasta 194 Ha, padang gembala 92 Ha, tambak atau bakau 323 Ha 

dan tanah lain-lain 2.801 Ha, tidak diusahakan 142 Ha. Jenis tanah yang terdapat 

di Kabupaten Tegal antara lain adalah Aluvial 34.93 %, Regosol 24 %, Latosol 

23.69%, Grumosol 9.42 %, Andosol 4.29 % dan jenis lain-lain 3.67%. Tanah 

Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 

30.698.575 hektar yang merupakan tanah potencial untuk pengembangan produk 

pertanian seperti padi, palawija, horticultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain 

(www. Tegal.go.id). 

Obyek wisata Guci terletak di Lereng Gunung Slamet bagian Utara, yaitu 

terletak diantara dua wilayah yaitu kelurahan Guci Kecamatan Bumijawa dan 

dusun Pekandangan Kelurahan Rembul Kecamatan Bojong kabupaten Tegal, 

secara pemerintahan obyek wisata pemandian air panas guci masuk ke dalam 

wilayah Kelurahan Rembul Kecamatan Bojong.Dengan ketinggian kurang lebih 

1.050 m dari permukaan air laut, menyebabkan kawasan obyek wisata Guci 

berhawa cukup sejuk  dengan suhu udara 20 derajat Celsius. 
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Obyek wisata Guci merupakan salah satu objek wisata yang menarik di 

Kabupaten Tegal. Obyek wisata guci mempunyai enam sumber air panas dengan 

temperatur air yang berlainan. Selain itu juga terdapat wisata yang berupa Curug 

(air terjun), Goa dan pemandangan indah, bahkan sekarang dikembangkan agro 

wisata yaitu kebun strawberi yang akhir-akhir ini banyak dikunjungi oleh 

wisatawan. 

 Secara administratif obyek wisata guci memiliki luas sekitar 167,44 ha, 

dengan panjangnya 2500 M dan lebar 2000 M. Secara makro penggunaan lahan di 

kawasan objek wisata Guci di bedakan atas hutan, permukiman, semak-semak, 

pertanian, ladang atau tegalan. Penggunaan lahan yang paling dominan adalah 

untuk kawasan hutan yaitu 229.77 ha, sedangkan untuk tegalan/perkebunan 55.66 

ha, untuk pertanian 131.03 ha dan yang terakhir untuk pemukiman seluas 55.66 

ha. Kawasan pemukiman di objek wisata Guci bercampur dan beralih fungsi 

menjadi sarana penginapan, baik yang berupa hotel maupun pondok wisata atau 

villa. Kawasan pemukiman tersebut adalah pemukiman yang berada di pinggir 

jalan pada jalur masuk kawasan objek wisata Guci, sedangkan pemukiman yang 

bercampur dengan sarana penginapan terletak pada areal wisata Guci. 

Obyek wisata Guci terletak diantara dua wilayah, yaitu di Kelurahan Rembul 

Kecamatan Bojong dan di Kelurahan Guci Kecamatan Bumijawa. Secara 

administratif desa ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :  

Sebelah barat berbatasan dengan  : Desa Batumirah  

Sebelah utara berbatasan dengan  : Desa Rembul  

Sebelah Timur berbatasan dengan  : Dukuh Tengah  
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Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Guci 

Pencapaian pada lokasi obyek wisata Guci ini dari kabupaten Tegal maupun 

dari kota-kota di sekitarnya dapat melalui rute seperti pada Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel2.1. Rute jalan menuju ke obyek wisata Guci 
kota Rute Jarak 

Pemalang Pemalang-Moga-Tuwel-Objek wisata Guci 65 km 

Tegal Yamansari-Tuwel-Objek wisata Guci 45 km 

Brebes Brebes-Jatibarang-Balapulang-Yamansari-Tuwel-
Objek wisata Guci 

45 km 

Bumiayu Bumiayu-Linggapada-Bumijawa-Objek wisata 
Guci 

30 km 

Purwokerto Purwokerto-Baturaden-Moga-Tuwel-Objek 
wisata Guci 

70 km 

 Sumber : UPTD pengelolaan oyjek wisata Guci 

  Prasarana jalan mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian 

menuju ke obyek wisata pemandian air panas guci. Kondisi jalan yang menuju 

lokasi obyek wisata sangat bagus walaupun masih perlu pelebaran jalan, terutama 

untuk mengatasi kemacetan disaat arus wisatawan mencapai puncaknya. 

Obyek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada 

keindahan dan kekayaan alam. Di obyek wisata pemandian air panas Guci 

keindahan alam adalah daya tariknya. keindahan alam sepanjang perjalanan dan 

bukit-bukit yang menjulang serta sumber air panasnya yang berasal dari lereng 

gunung Slamet menjadi daya Tarik yang di sukai wisatawan, karena kandungan 

air yang ada di obyek wisata Guci banyak garama tau iodium yang dapat 

menyembuhkan segala macam penyakit kulit, setelah diadakannya penelitian oleh 
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tim geologi STTN-Yogyakarta.  Kandungan unsur kimia (hasil analisis tim 

geologi STTN-Yogyakarta) air panas guci seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 2.2. Kandungan Unsur Kimia Air Panas Guci Kabupaten Tegal 
No Unsur Senyawa Guci 
1 Na + = Natrium 96.00 
2 K + = Kalium 16.36 
3 Li + = Litium 02,55 
4 Ca ++ = Calsium 35,00 
5 Mg ++ = Magnesium 19.00 
6 Fe +++ = Besi 00,00 
7 As = 00,66 
8 SIO2 = 68.91 
9 B = Barium 03,50 

10 HCO3 = Garam/Iodium 344.43 
11 Cl = Klorium 64.61 
12 SO4 = Sulfur 48.25 
13 F = 00,30 
14 NH3 = 00,40 
15 PH = 06,64 
16 DHL Umhos/c = 710.00 

Sumber : Hasil kajian Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah 
bekerjasama dengan STTN Yogyakarta 
 

Setelah diteliti ternyata kandungan sulfur atau belerang lebih sedikit, yang 

lebih banyak adalah kandungan garam atau iodium yang berkhasiat dapat 

membunuh kuman, jadi air dari pemandian air panas guci dapat menyembuhkan 

penyakit, yaitu penyakit kulit. 

 

B. Atraksi Wisata di Obyek Wisata Guci 

Obyek wisata Guci biasanya ramai dikunjungi pada malam Jumat Kliwon, ada 

tradisi yang diwariskan secara Turun-temurun bagi masyarakat sekitar atau 

pengunjung yang sengaja datang ke obyek pemandian air panas Guci pada saat 
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malam Jumat untuk mandi pada jam 12 malam. Karena masyarakat percaya pada 

saat malam Jumat Kliwon jam 12 malam dipercaya patung Naga yang ada di 

samping pemandian pancuran 13 bisa hidup dan dapat memberikan berkah bagi 

masyarakat yang mandi pada saat patung naga tersebut hidup. 

Jika hanya ingin menikmati pemandangan, Guci menawarkan wisata hutan, 

sambil jalan-jalan menikmati pemandangan pepohonan pinus pengunjung juga 

dapat merasakan kesejukan pepohonan ini. Jika sudah ,merasa lelah untuk jalan-

jalan pengunjung dapat menyewa kuda untuk berkeliling untuk melihat air terjun 

yang ada di obyek wisata Guci. Di Guci disediakan 43 kuda wisata yang terlatih 

dan pemandu jalan. Jika pengunjung ingin merasa puas berkeliling di area wisata 

seluas 167.44 hektar pengunjung dapat menginap di Guci selama beberapa hari. 

Ada banyak penginapan di objek wisata Guci dari kelas melati sampai berbintang.  

Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi 

sumber daya alam dan tata lingkungan. Selain itu pengertian obyek wisata alam 

adalah sumber daya alam yang berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan serta 

ditujukan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah 

pembudidayaan. Kegiatan wisata alam juga merupakan kegiatan rekreasi dan 

pariwisata, pendidikan, penelitian, kebudayaan dan cinta alam yang dilakukan di 

dalam objek wisata. Obyek wisata pemandian air panas  Guci adalah obyek wisata 

yang mengandalkan potensi dan keunikan alam, selain itu objek wisata pemandian 

air panas Guci juga mengandung kegiatan wisata seperti yang disebutkan di atas 

antara lain: rekreasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan dan cinta alam. 
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Selain keindahan alam dan keunikan air panas yang ada di obyek wisata Guci, 

yang menyebabkan wisatawan datang ke obyek wisata Guci ini karena ingin 

menikmati alam yang bebas dari polusi, hiruk pikuk kendaraan dan udara yang 

panas sehingga dengan rekreasi ke obyek wisata Guci mereka bisa menikmati 

wisata alam yang udaranya segar dan jauh dari polusi. Pemandangan alamnya 

yang indah, keunikan air panasnya dan air terjunnya yang menarik untuk dilihat 

banyak mengundang wisatawan untuk datang ke objek wisata Guci sehingga 

dapat menghilangkan kejenuhan mereka. 

Obyek wisata adalah segala objek yang dapat menimbulkan daya Tarik bagi 

para wisatawan untuk dapat mengunjunginya, misalnya keadaan alam ( Karyono, 

1997 : 27). Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci  merupakan objek 

wisata alam yang sangat indah dan sejuk. Pemandangan alam, air panas alami, air 

terjun, dan hutan wisata yang memukau merupakan komoditas yang paling laku 

dijual dalam bisnis pariwisata.   

Dalam arti sempit pariwisata merujuk pada aktivitas atau praktek melakukan 

perjalanan untuk kepentingan penyegaran diri pribadi, untuk pendidikan atau 

untuk bersenang-senang (Sastrio,2000:34). Banyak objek wisata yang dapat di 

kunjungi, salah satunya adalah objek wisata pemandian air panas Guci yang 

terletak di daerah pegunungandi kabupaten Tegal yang berhawa sejuk, 

pemandangan alamnya yang indah dan air panasnya yang berkhasiat serta air 

terjunnya yang menarik untuk dilihat wisatawan sehingga dapat menghilangkan 

semua kejenuhan, lelah dan penat karena pekerjaan.  
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Berwisata ke pemandian air panas Guci hanya mengeluarkan biaya yang 

sedikit atau murah baik itu dari masalah transportasi, karcis masuk, makan minum 

dan lain-lain. Karena biayanya yang murah sehingga obyek wisata ini banyak 

dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota terutama para muda-mudi. Hal lain yang 

menyebabkan banyaknya wisatawan yang datang ke obyek wisata pemandian air 

panas Guci  karena setiap malam Jumat ada satu ritual mandi dan berendam pada 

jam 12 malam di pemandian air panas Guci. Agar suatu daerah tujuan wisata 

mempunyai daya Tarik, disamping harus ada obyek wisata juga harus didukung 

oleh atraksi wisata yang dapat menarik, atraksi wisata seni, budaya, warisan 

sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa, dan lain-lain hal yang merupakan 

daya Tarik wisata di daerah tujuan wisata. Atraksi wisata dapat berupa kejadian-

kejadian tradisional, kejadian-kejadian yang tidak tetap (Karyono, 1997:28). 

Atraksi wisata yang ada di objek wisata Guci ada beberapa macam diantaranya 

yaitu: 

1. Atraksi Alam 

Atraksi alam di obyek wisata pemandian air panas guci adalah 

keindahan alamnya. Elemen lingkungan yang merupakan daya tarik adalah 

adanya perpaduan antara pegunungan dengan hutan yang lebat, aliran 

sungai dengan air terjun dan mata air panas dan keragaman flora dan 

faunanya. Atraksi alam tersebut adalah pemandian air panas pancuran tiga 

belas(13 itu karena awal air yang keluar dari dalam goa tersebut berjumlah 

13, jadi saat itu pemerintah langsung membuat salurannya sejumlah air 
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yang mengalir tersebut), air terjun, hutan wisata dan pemandangan 

alamnya. 

2. Atraksi Wisata Budaya 

Atraksi wisata budaya di obyek wisata guci adalah atraksi yang 

merupakan budaya atau ritual dan “kepercayaan” masyarakat setempat, 

atraksi tersebut merupakan bagian dari daya tarik pengunjung ke objek 

wisata guci. Atraksi tersebut diantaranya diadakannya perlombaan 

kasidah, perlombaan mersi drum band, ruwat bumi atau nyadran, dan 

ritual mandi setiap malam Jumat Kliwon. 

3. Atraksi Buatan 

Atraksi buatan di obyek wisata pemandian air panas guci berupa 

atraksi yang dibuat oleh pengelola yang digunakan untuk mendukung 

atraksi utama dan mengembangkan obyek wisata guci. Atraksi tersebut 

berupa pemandian atau kolam renang, sarana olah raga, arena bermain, 

panggung hiburan dan bumi perkemahan.  

4. Wisata Pilgrim ( Wisata Keagamaan) 

Jenis wisata ini tergolong yang tertua, karena sebelum orang-orang 

mengadakan perjalanan untuk rekreasi, bisnis, ataupun wisata alam, orang-

orang sudah mengadakan perjalanan untuk berziarah mengunjungi tempat-

tempat leluhur. Contoh dari ziarah ini seperti: Ziarah ke makam Kyai 

Klitik yang ada di komplek objek wisata guci. 
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Maka obyek wisata tersebut menjadi salah satu objek wisata alam unggulan di 

Kabupaten Tegal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari daerah maupun 

dari luar kota.                    

Sarana penunjang pariwisata adalah paduan antara jasa pelayanan dan fasilitasa 

pariwisata. Fasilitas pariwisata yang tepat dipadu dengan pelayanan yang baik 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan 

wisatawan akan menunjang keberhasilan program pariwisata. Dengan sikap 

ramah tamah dan sikap membantu setiap kesulitan yang dihadapi wisatawan akan 

memberi kesan yang baik bagi citra pariwisata Indonesia (Tri Haryanto, 2007: 

33). 

 Agar suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik , disamping harus ada 

obek dan atraksi wisata, suatu daerah tujuan wisata harus mempunyai syarat daya 

tarik, yaitu : ada sesuatu yang bisa dilihat, ada sesuatu yang dapat dikerjakan, ada 

sesuatu yang bisa dibeli (Karyono, 1997 : 28). Daya tarik objek wisata Guci 

sebagai obyek wisata yang handal juga didukung dengan atraksi wisata handal 

dan ditambah dengantaman wisata dengan segala potensinya antara lain: 

1. Bukit Perkasa 

Bukit perkasa adalah sebuah bukit yang berada di dalam kawasan obyek 

wisata, di tebing bukit terdapat tulisan “ Taman Wisata Air Panas Guci” . 

Biasanya wisatawan banyak yang mendaki bukit perkasa, karena pemandangan 

dari atas bukit perkasa sangat bagus, wisatawan bisa melihat semua kawasan 

obyek wisata dari atas bukit perkasa. Keindahan bukit perkasa dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 
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Gambar 2.1. Bukit Perkasa 

Pada gambar 1 dapat dilihat bukit perkasa yang indah, tinggi dan sudah 

ada jalur pendakian untuk para wisatawan yang ingin mendaki bukit perkasa, 

Makam kiyai Klitik juga berada di bukit perkasa tersebut.  

2. Pemandian Pancuran 13 

Pemandian adalah pemandian yang dibangun pertamakali setelah obyek 

wisata guci resmi dikelola oleh pemerintah (Wawancara dengan Sumarno, 23 

September 2010)   . Pemandian air panas ini adalah pemandian yang paling 

banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pemandian pancuran 13 ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.2 sebagai berikut. 
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Gambar 2.2. Pemandian Pancuran 13 

Pada gambar 2 dapat dilihat para pengunjung sedang mandi di pemandian 

pancuran 13. Dengan pancurannya yang 13 maka pengunjung yang akan mandi 

tidak perlu mengantri, masyarakat dan pengunjung percaya bahwa air panas di 

obyek wisata guci ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit, terutama 

penyakit kulit. 

3. Pancuran 5 

Pemandian pancuran 5 berada diatas pancuran 13. Pancuran 5 dapat dilihat 

seperti pada Gambar 2.3 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.3. Pancuran 5 
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4. Agro Wisata 

Agro wisata di objek wisata mulai berkembang tahun 2005 dan 

masih berkembang sampai sekarang, Agro wisata yang banyak diminati 

pengunjung adalah perkebunan stroberi karena pengunjung yang mau 

membeli buah stroberi dapat memetik langsung buah stroberi dari 

kebunnya. Agro wisata di obyek wisata guci dapat dilihat seperti pada 

Gambar 2.4 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.4. Salah Satu Agro Wisata di Objek wisata guci 

5. Curug Jedor 

Berdekatan dengan pancuran 5, dinamakan curug jedor karena 

konon curug atau air terjun ini dulunya adalah milik salah satu lurah di 

desa Guci yang bernama Jedor (Wawancara dengan Sumarno, 23 

September 2010). Curug Jedor dapat dilihat seperti pada Gambar 2.5 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.5. Curug Jedor 

Biasanya pengunjung yang sudah mandi di pancuran 13 atau di 

pancuran 5 mereka kemudian mandi lagi di curug jedor ini, bila kita 

berdiri di samping sebelah kanan aliran air dari curug jedor ini maka 

pengunjung bisa merasakan sensasi yang berbeda yaitu dua air yang 

berbeda pada satu aliran, kaki sebelah terasa dingin dan kaki sebelahnya 

lagi terasa hangat, karena aliran air dari curug jedor ini bertemu dengan 

aliran air dari pancuran 5 dan pancuran 13 yang panas. 

6. Curug Kembar 

Bila mengikuti aliran curug jedor maka menjumpai curug atau dua 

air terjun  yang sama yang dinamakan curug kembar (wawancara 

Imamadin, 24 Juli 2010). Keindahan curug kembar bisa dilihat seperti 

pada Gambar 2.6 sebagai berikut. 
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Gambar 2.6. Curug Kembar 

7. Tuk Teyeng 

Dinamakan tuk teyeng karena dasar dari tuk tersebut berwarna 

coklat kekuning-kuningan seperti teyeng atau karat yang biasanya 

menempel di besi,. Tuk teyeng dapat dilihat seperti pada Gambar 2.7 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.7. Tuk Teyeng 
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8. Tuk Sengang 

Dinamakan tuk sengang karena air yang keluar dari dalam tanah 

tersebut tidak bersuara atau sengang, tuk tersebut berbentuk genangan air 

kemudian oleh masyarakat air dari tuk sengang tersebut dialirkan 

menggunakan bambu, masyarakat percaya bila meminum air tersebut akan 

mendapatkan berkah. Tuk sengang dapat dilihat seperti pada Gambar 2.8 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.8. Tuk Sengang 

 

9. Tuk Vagina 

Dinamakan tuk vagina karena bentuknya yang menyerupai vagina 

atau kemaluan wanita. Tuk vagina dapat dilihat pada Gambar 2.9 sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.9. Tuk Vagina 

10. Ruwat Bumi 

Acara ruwat bumi biasanya diadakan pada bulan Syuro, pada acara 

ruat bumi tersebut masyarakat disekita obyek wisata guci membuat 

tumpeng (suatu lambang yang menyatukan kehendak warga) atau 

makanan, kemudian tumpeng tersebut dibawa ke jalan raya, dan tumpeng 

tersebut didoakan oleh ulama atau tokoh masyarakat setempat, kemudian 

tumpeng tersebut dimakan bersama-sama. Acara ruwat bumi pada obyek 

wisata di guci dapat dilihat seperti pada Gambar 2.10 berikut ini. 

 

Gambar  2.10. Prosesi ruat bumi di obyek wisata guci 
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Pada gambar diatas terlihat masyarakat berkumpul di pinggir jalan 

raya untuk mengikuti prosesi ritual ruwat bumi. Selain masyarakat 

setempat pada saat ruat bumi ini banyak juga para pengunjung yang 

datang ke obyek wisata guci hanya untuk menyaksikan acara ruwat bumi, 

dan mereka ikut menyantap tumpeng yang sudah didoakan, konon 

kepercayaan mereka bila memakan tumpeng tersebut maka akan mendapat 

berkah. 

Daya tarik obyek wisata Guci di atas yang paling banyak diminati wisatawan 

adalah di pemandian air panas terbuka, karena air panasnya yang dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit dan masyarakat serta pengunjung yang datang percaya 

bahwa jika berendam di pancuran yang ada di pemandian umum objek wisata 

pemandian air panas guci maka akan mendapatkan berkah. 

 

C. Sejarah Singkat Obyek Wisata Guci 

Tahun 1970-an, sumber air panas Guci yang terletak di antara desa Guci dan 

dukuh Pekandangan masih berupa hutan, masyarakat yang mandi di sumber air 

panas tersebut masih sangat sedikit, hanya dari kalangan masyarakat sekitar 

(wawancara dengan Sumarno, 23 September 2010). Lama kelamaan keberadaan 

sumber air panasGuci yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit terdengar 

sampai ke desa lain, sehingga banyak warga dari luar desa Guci dan Pekandangan 

yang berdatangan ke sumber air panas di desa Guci untuk mandi. Maka pada 

tahun 1974 pemandian umum dibuka oleh warga setempat untuk dikunjungi para 

warga baik dari desa Guci itu sendiri ataupun dari luar desa Guci yang ingin 
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mandi di sumber air panas tersebut, dan sumber pemandian air panas guci 

dijadikan sebagai daya tarik desa Guci. Dengan fasilitas yang masih alami dan 

belum dibuat seperti sekarang ini, dan para pengunjung masih mandi di bawah 

Gua sumber mata air tersebut. Bahkan untuk menuju ke sumber mata air panas 

warga harus berjalan kaki, karena jalan saat itu belum di aspal. 

Karena banyaknya warga dari luar desa Guci yang berdatangan maka 

penduduk sekitar mulai melihat peluang usaha, mereka mulai berjualan di sekitar 

pemandian air panas Guci, dan perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki 

membuat mereka yang akan mandi di sumber air panas Guci lelah dan haus, 

setelah berendam atau mandi di sumber air panas untuk menyembuhkan penyakit 

dan menghilangkan rasa lelah selama perjalanan, kemudian mereka akan mencari 

makanan yang dijual oleh warga sekitar. 

Pada tahun 1979, sumber air panas tersebut mulai dikelola oleh pemerintah, 

dan menjadi objek wisata pemandian air panas Guci. Pemerintah tertarik untuk 

mengelola sumber air panas di desa Guci karena berdasarkan Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Tengah, pemandian air panas Guci 

Kabupaten Tegal termasuk dalam Wilayah Pariwisata Potensial (WPP) F, dan 

basis pengembangan produknya adalah pengembangan  kegiatan wisata alam dan 

agro (Bappeda, 2006: 2) 

Objek wisata Guci dikelola oleh Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) 

Dinas Pendapatan Daerah. Tahun 1999 dengan adanya UU NO 22 Tahun 1999 

mengenai otonomi daerah, pemerintah Dati II Kabupaten Tegal kemudian 

merubah susunan dan tata kerja Dinas Pariwisata menjadi Kantor Pariwisata 
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untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Tegal. Setelah 

terbentuk Kantor Pariwisata Kabupaten Tegal obyek wisata pemandian air panas 

Guci di kelola oleh Pengelola objek wisata Guci (Kantor Pengelola) dengan 

Instansi Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Pada tahun 2005 terbentuknya SOTK 

Pemerintah Kabupaten Tegal, Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal dan 

Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Tegal menjadi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten  Tegal dan pengelola objek wisata pemandian air panas 

Guci di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) objek wisata Guci sampai 

sekarang (wawancara dengan Basori, 24 November 2010). 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang isinya antara lain mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah, ini 

merupakan titik tolak yang sangat strategis bagi daerah untuk dapat menggali 

mengembangkan dan mengelola aset-aset maupun potensi sumber daya yang 

dimiliki bagi kepentingan pembangunan perekonomian daerah setempat. Oleh 

karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi 

untuk menopang pembangunan di daerahnya (BAPPEDA, 2004 :1). 

 

D. Objek wisata Guci dalam Legenda 

 Objek wisata pemandian air panas Guci merupakan salah satu wisata yang 

melegenda. Deskripsi mengenai air yang ada di dalam sebuah guci yang dapat 

menyembuhkan penyakit telah banyak didengar oleh masyarakat, dari legenda ini 

pula dipercaya sebagai asal mula nama Guci. Berikut hádala sebuah legenda asal 
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mula nama Guci yang berdasarkan sumber dari masyarakat sekita yang diturunkan 

secara Turín temurun. 

 Cerita tentang Guci berawal dari sebuah pedukuhan yang bernama 

Kaputihan. Kaputihan berarti sebuah pedukuhan yang Belum tercemar atau masih 

suci. Daerah tersebut Belem tersentuh oleh agama atau peradaban lain. Istilah 

Kaputihan pertama kali yang memperkenalkan adalah beliau yang dikenal dengan 

Ki Ageng Klitik (Kyai Ageng Klitik), estela beliau Kyat Ageng Klitik menetap 

dan tinggal cukup lama di lereng Gunung Slamet yaitu di Kampung Kaputihan 

maka banyak warga berdatangan dari tempat lain sehingga Kampung Kaputihaan 

menjadi ramai. Suatu ketika datanglah Syech Elang Sutajaya utusan Sunan 

Gunung Jati dari pesantren Gunungjati Cirebon untuk menyiarkan Islam. 

Pada saat Syech Elang Sutajaya datang ke kampung Kaputihan kebetulan 

di kampung Kaputihan sedang terjadi pageblug (bencana alam, penyakit 

merajalela, tanaman diserang hama dsb), sehingga beliau Elang Sutajaya 

memohon petunjuk lepada Allah SWT dengan semedi, kemudian Allah SWT 

memberi petunjuk, supaya masyarakat kampung Kaputihan meningkatkan iman 

dan taqwanya kepada Allah SWT dengan menggelar tasyakuran ( sampai saat ini 

masyarakat masih melakukan tradisi tersebut yaitu Sedekah Bumi atau Nyadran), 

memperbanyak sedekah dan yang terkena wabah penyakit khususnya gatal-gatal 

agar meminum air dari kendi (guci) yang dibawa oleh Elang Sutajaya yang sudah 

didoakan oleh sunan Gunungjati. Dalam kesempatan itu pula  Syech Elang 

Sutajaya berkenan mendoakan sumber air panas di Kampung Kaputihan agar bisa 

dipergunakan untuk menyembuhkan segala penyakit, Semanjak itu karena kendi 
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(guci) yang berisi air yang sudah didoakan oleh Sunan Gunung jati ditinggal di 

kampung Kaputihan dan selalu dijadikan sarana pengobatan, maka Sejas saat itu 

masyarakat sekitar menyebut-nyebut guci-guci, sehingga Kyai Klitik Selaku 

sesepuh desa merubahnya menjadi Desa Guci.  

Sampai saat ini legenda atau cerita yang diceritakan secara Turun temurun 

tersebut dipercaya masyarakat sekitar sebagai asal mula dari nama Guci, yaitu 

berasal dari kendi atau guci yang dibawa oleh Syech Elang Sutajaya, dan guci 

peninggalan Syech Elang Sutajaya sekarang ada di Musium Nasional. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN OBYEK WISATA GUCI  

PADA TAHUN 1979-2005 

 

A.  Perkembangan Fasilitas-fasilitas pada Obyek Wisata Guci 

1. Perkembangan Fasilitas-fasilitas Pada Objek Wisata Guci Sebelum 

Tahun 1979 

   Sebelum sumber air panas Guci dikelola oleh pemerintah, sumber air 

panas Guci dikelola oleh masyarakat sekitar, para pengunjung kebanyakan 

datang pada hari Kamis Wage Jumat Kliwon, karena pada hari itu diadakan 

mandi bersama yang bertujuan untuk ngalap berkah, banyak masyarakat yang 

ngalap berkah. Melalui juru kunci yaitu pada saat itu bernama Mbah Wiryadi 

keturunan dari Kyai Klitik mereka minta didoakan (wawancara dengan 

Sumarno, 23 September 2010) 

  Keadaan sumber air panas sebelum dikelola oleh pemerintah masih 

berada di dalam goa.Para pengunjung yang datang disamping ngalap berkah 

agar diberi keselamatan dan usahanya lancar mereka juga mandi di sumber 

air panas untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Pada tahun 1970-an 

pengunjung yang datang kebanyakan berasal dari Tegal, yang sebagian lagi 

dari daerah sekitar yaitu daerah Brebes dan Pemalang. Belum adanya 

pemungutan uang bagi pengunjung yang masuk, hanya saja orang yang minta 

didoakan oleh mbah Wiryadi mereka memberi uang ataupun makanan 
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seikhlas mereka. Selain hari Kamis Wage Malam Jumat Kliwon di objek 

wisata juga diadakan ruat bumi pada tanggal 1 Syuro. 

Semakin hari semakin banyak pengunjung yang datang ke sumber 

air panas di Guci maka pada tahun 1974 pemerintah daerah mulai manaruh 

perhatian kepada pemandian air panas di Guci(wawancara dengan Basori, 24 

November 2010). Pemerintah berfikir pemandian air panas di Guci dapat 

menjadi sektor pendapatan daerah dan aset alam yang langka dan penuh daya 

tarik. Oleh karena itu pemerintah membangun desa Guci dan dukuh 

pekandangan. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu antara lain pada tahun 1975 

pemerintah melakukan pengerasan jalan, tahun 1976 pemerintah membangun 

jembatan yang menjadi penghubung antara desa Guci dan Pekandangan. 

Dengan adanya jembatan tersebut maka transportasi dari desa Guci ke dukuh 

Pekandangan menjadi mudah dan para pengunjung pun menjadi lebih mudah 

untuk menuju ke sumber air panas dengan adanya pengerasan jalan tersebut. 

Pengerasan jalan dan pembangunan jembatan di desa Guci dan 

Pekandangan, menyebabkan pengunjung yang datang semakin banyak akan 

tetapi karena letak sumber mata air panas Guci terletak di di daerah 

pegunungan maka keadaan jalan yang keras masih membahayakan. Pada 

tahun 1978 jalan yang sudah dikeraskan kemudian diaspal sehingga jalan 

menuju sumber air panas sangat mudah, pada tahun ini juga diadakannya 

pembebasan tanah, yaitu dibelinya tanah di sekitar sumber air panas oleh 

pemerintah. Karena pemerintah berencana akan membangun sumber air 

panas di Guci untuk menjadi objek wisata andalan di Kabupaten Tegal. Pada 
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saat pembebasan tanah pemerintah menjanjikan kepada penduduk setempat 

bahwa dengan dibangunnya obyek wisata guci akan meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat, contohnya buah alpokat yang saat itu 

harganya Rp 25 per kilo bisa menjadi Rp 25 perbuah. Pada Tanggal 31 

Desember 1979 sumber air panas di Guci mulai resmi dikelola oleh 

pemerintah Kabupaten Tegal dan menjadi Objek Wisata Guci. Sejak resmi 

dikelola oleh pemerintah, objek wisata pemandian air panas guci mengalami 

banyak perkembangan. 

 

2. Perkembangan Fasilitas-fasilitas pada Objek Wisata Guci tahun 1979-

1983 

Pada tahun 1979 Obyek wisata Guci dikelola oleh BPOW (badan 

pengelola objek wisata). Pada saat itu fasilitas-fasilitas belum lengkap, tapi 

pemerintah sudah membangun pancuran tigabelas (13), pemerintah 

mengalirkan air panas yang awalnya berada di dalam goa dialirkan ke 

pemandian tigabelas. Pemerintah juga membangun kantor sementara yang 

masih sangat sederhana. 

Tahun 1980an pemerintah mulai melakukan promosi pariwisata 

secara luas, promosi dilakukan oleh Dinas Pariwisata, promosi melalui radio 

dan promosi langsung di tempat wisata dengan cara melayani pengunjung 

dengan sebaik-baiknya dan mempengaruhi pengunjung agar datang lagi 

membawa rekan dan keluarganya, pada tahun 1980 ini juga dibangun villa 

Janoko, yaitu villa pertama yang dibangun di obyek wisata Guci, dan 
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dibangun pula taman bermain. Pada tahun 1982 dibangun pemandian 

tertutup, ada sekitar 4 kamar yang dibuat saat itu. Pemerintah juga 

menyediakan tempat parkir. 

Tahun 1983 dengan adanya Perda pertama no 7 tentang 

kepariwisataan, yaitu adanya pemungutan retribusi masuk ke obyek wisata, 

pada tahun inilah mulai dipungut biaya masuk obyek wisata yaitu sebesar Rp 

25 untuk anak-anak dan Rp 50 untuk orang dewasa (wawancara dengan 

Basori, 24 November 2010). 

. 

3. Perkembangan Fasilitas-fasilitas pada Obyek Wisata Guci dari tahun 

1983-2005 

Tahun 1983 adanya pergantian pengelola. Pengelola obyek wisata 

Guci yang awalnya dikelola oleh BPOW kemudian dikelola oleh Kantor 

Pengelola. Setelah dikelola oleh Kantor pengelola semua kewenangan 

tergantung pada Dinas Pariwisata. 

Tahun 1984an mulai banyak para investor yang tertarik untuk 

berinfestasi di objek wisata Guci, diantaranya mereka mulai membangun 

penginapan-penginapan untuk para wisatawan yang menginap. Pemerintah 

juga mulai membangun fasilitas-fasilitas lain seperti arena bermain anak, 

menambah kuda dan pemandu kuda untuk para pengunjung yang ingin 

mengelilingi objek wisata Guci dengan menunggang kuda. 

Tahun 1985 Pemerintah membangun tempat pemandian lagi, yaitu 

pemandian Sendang Lima atau pancuran lima yang letaknya bersebelahan 
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dengan pemandian tertutup. Dengan bertambahnya fasilitas-fasilitas yang ada 

di obyek wisata guci maka pengunjung yang datangpun semakin banyak. 

Tahun 1989 adanya kenaikan tarif masuk obyek wisata guci yaitu sebesar Rp 

50 untuk anak-anak dan Rp 75 untuk orang dewasa, dengan dinaikannya tarif 

masuk obyek wisata maka  tahun 1989 pemerintah juga menambah fasilitas 

lagi yaitu mulai merencanakan pembuatan area parkir lagi karena area parkir 

yang sudah ada terlalu penuh bahkan apabila hari-hari libur banyak kendaraan 

pengunjung yang tidak kebagian tempat parkir. Karena tempat yang strategis 

untuk membuat area parkir adalah perumahan penduduk setempat maka 

pemerintah mulai mengupayakan untuk pembebasan tanah, penduduk yang 

mempunyai rumah di area tersebut diberi ganti rugi, yaitu lahan pengganti, 

maka pada tahun 1990 Pemerintah meresmikan area parkir yang baru, lebih 

luas dan letaknya juga di depan pasar atau penjual-penjual souvenir, Pada 

tahun ini pula diadakannya pelebaran jalan menuju obyek wisata pemandiana 

air panas Guci. 

Pada tahun 1991 Pemerintah juga membangun kolam renang untuk 

para pengunjung yang ingin mandi di tempat pemandian yang lebih modern. 

Semakin hari semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

Guci, pengunjung yang mandi di pancuran tigabelas juga semakin banyak 

apalagi pada hari Kamis malam Jumat Kliwon banyak sekali pengunjung 

yang datang hanya untuk mandi di pancuran tigabelas, maka tahun 1996 

pemerintah mulai mengembangkan pancuran 13, pemerintah menambah 

pancuran agar semua pengunjung dapat mandi bersama tanpa menunggu 
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pengunjung lain selesai mandi. Tahun 1996 juga adanya kenaikan tarif masuk 

objek wisata guci menjadi Rp 200 untuk anak-anak dan Rp 250 untuk orang 

dewasa. 

Untuk mempercantik objek wisata Guci Tahun 1998 mulai dibangun 

kawasan untuk para pedagang agar bisa lebih tertib. Pedagang makanan dan 

pedagang souvenir-souvenir khas Guci di pisahkan. Para pedagang makanan 

kaki lima juga di pisahkan. Di bangun juga Mushola dan panggung 

hiburan.Dengan begitu Perkembangan objek wisata Guci semakin pesat.. Dan 

sejak saat itu objek wisata Guci dikenal oleh masyarakan luas, bahkan 

wisatawa mancanegara, hal ini dapat dilihat dari data arus wisatawan pada 

tahun 1997/1998 seperti pada Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Data Arus Wisatawan  Objek Wisata Guci Tahun 1997/1998 
No Bulan Wisatawan Nusantara Wisatawan 

Mancanegara 
Jumlah 

Dewasa Anak-
anak 

1. April 1997 9,263 1,126 23 10,412 
2. Mei 3,930 216 15 4,161 
3. Juni 20,273 4,328 33 24,634 
4. Juli 17,995 2,152 23 20,170 
5. Agustus 7,336 768 27 8,131 
6. September 9,526 954 26 10,506 
7. Oktober 8,551 916 55 9,522 
8. Nopember 8,556 831 27 9,414 
9. Desember 13,000 1,551 34 14,585 

10. Januari 1998 2,509 859 18 3,386 
11. Februari 40,365 11,494 37 51,896 
12. Maret 5,623 1,869 23 7,515 

Jumlah 146,927 27,064 341 174,332 
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 
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Dilihat dari data diatas terjadi lonjakan pengunjung pada bulan-bulan 

tertentu, peningkatan tersebut bertepatan pada hari-hari libur sekolah dan 

hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, tahun baru, hari libur sekolah yaitu 

pada bulan Desember dan pada bulan Juni (pergantian caturwulan) dan bulan 

Syuro, karena di bulan Syuro adanya acara nyadran atau ruwat bumi. Dapat 

dilihat dari jumlah pengunjung yang datang pada table 3.1, bahwa kawasan 

obyek wisata pemandian air panas Guci merupakan obyek wisata yang sangat 

berpotensi sebagai daerah tujuan wisata karena keindahan alamnya yang 

masih sangat alami. Bahkan setiap bulan ada wisatawan mancanegara yang 

datang ke objek wisata guci. 

Perkembangan obyek wisata guci yang semakin pesat menyebabkan 

tahun 2001 pemerintah menaikkan tarif masuk obyek wisata sebesar Rp 2000 

untuk anak-anak dan Rp 3000 untuk orang dewasa (wawancara dengan 

Basori, 24 November 2010). Pada tahun ini pula pemerintah atau pengelola 

obyek wisata menyediakan angkutan untuk menuju obyek wisata dengan rute 

dari Slawi-Bojong-Guci dengan tarif Rp 5000 sudah sampai di objek wisata 

Guci.Tahun 2005 adanya pergantian pengelola dari kantor pengelola menjadi 

Unit Pengelola Tekhnik Daerah (UPTD), dengan pergantian pengelola 

tersebut maka semua wewenang tergantung pada keputusan Bupati. 

Berbagai unsur atau sektor dalam pengembangan kepariwisataan 

harus dikelola atau didukung oleh seseorang atau organisasi. Pendukung atau 

pengelola kepariwisataan yaitu : pengusaha, perorangan, pemerintah daerah, 

pemerintah nasional atau negara, organisasi kepariwisataan nasional maupun 
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internasional. Keterlibatan perorangan atau organisasi bergantung pada 

keterkaitannya dengan motif, tanggung jawab, dan kemampuannya. Upaya 

mengembangkan kepariwisataan tidak cukup hanya didukung oleh 

pemerintah pusat, melainkan perlu kerjasama regional dengan negara yang 

berdekatan atau bahkan perlu dukungan organisasi pariwisata dunia 

(Suharyono,2002:25 dalam Haryanto, 2007:43). Pengembangan objek wisata 

pemandian air panas Guci dibantu oleh beberapa pihak diantaranya: Pihak 

perhutani yang membebaskan sebagian tanahnya untuk perbaikan objek 

wisata pemandian air panas guci dan sebagai objek wana wisata, Dinas 

Agraria, Dinas Perekonomian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan lain-lain.  

 

B. Infrastruktur di Obyek Wisata Guci 

Sarana penunjang pariwisata adalah paduan antara jasa pelayanan 

dan fasilitas pariwisata. Fasilitas yang tepat dengan pelayanan yang baik oleh 

semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Hal itu akan sangat menunjang 

keberhasilan program pariwisata. Dengan sikap ramah tamah  dan sikap 

membantu setiap kesulitan yang dihadapi wisatawan akan memberi kesan 

yang baik bagi citra pariwisata Indonesia. 

Tempat obyek wisata sebenarnya juga tempat kegiatan pemasaran 

pariwisata. Pembangunan obyek wisata yang sesuai dengan motif wisatawan 

berarti penawaran yang tepat dengan permintaan wisatawan sebagai 

konsumen. Kecuali itu, wisatawan merupakan saluran promosi yang murah. 

Wisatawan yang merasa puas, apalagi kalau mereka dilengkapi dengan sarana 
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promosi seperti gambar-gambar, leaflet, serta pulang dengan membawa 

cendera mata, dapat diharapkan akan meneruskan informasi kepada 

llingkungannya. Ini disebut promosi intern dan merupakan promosi yang 

biasanya paling efektif (Soekadijo, 2000:70). Promosi-promosi seperti tadi 

juga dimanfaatkan oleh para petugas di obyek wisata guci, mereka melayani 

wisatawan dengan ramah-tamah, siap membantu kesulitan wisatawan, serta 

mengembangkan dan melengkapi sarana-prasarana yang ada di obyek wisata 

guci misalnya saja hotel, restoran, gazebo-gazebo atau tempat untuk berteduh 

wisatawan bila ada hujan dan lain-lain (wawancara dengan Basori, 24 

November 2010). 

Selain berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan objek pariwisata, 

salah satu komponen penting dalam kegiatan-kegiatan pariwisata yang 

berperan besar dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawana ke suatu 

obyek wisata adalah prasarana pendukung yang dalam hal ini yaitu 

aksesibilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Obyek wisata merupakan akhir perjalanan wisata dan harus 

memenuhi syarat aksesibilitas, artinya obyek wisata harus mudah dicapai dan 

dengan sendirinya juga mudah ditemukan. Oleh karena itu harus selalu ada 

jalan menuju ke obyek wisata (Soekadijo, 2000: 69). Hal ini tentu saja 

berkaitan dengan kondisi jalan dan alat transportasi yang diperlukan. Kondisi 

jalan menuju kawasan objek wisata guci saat ini sudah cukup bagus dengan 

pemandangan yang indah, jalan menuju ke lokasi objek wisata sudah diaspal, 
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ada jalan lingkungan paving, dan jalan lingkungan hotmik. Sudah ada juga 

angkutan yang menuju ke obyek wisata guci. 

Selanjutnya sebagai tempat akhir perjalanan, di tempat obyek wisata 

harus ada terminal, setidak-tidaknya tempat parkir. Baik jalan akses maupun 

tempat parkir harus sesuai dengan kebutuhan, yaitu sesuai dengan jumlah 

wisatawan yang diharapkan kedatangannya dan jenis serta jumlah kendaraan 

yang diperkirakan akan digunakan oleh para wisatawan (Soekadijo, 2000: 

69). Tempat parkir di obyek wisata guci sudah ada sejak tahun 1982 dan 

karena semakin banyaknya pengunjung maka dibangun lagi parkiran pada 

tahun 1989 (wawancara dengan Basori, 24 November 2010). 

Pelayanan faktor yang utama dalam pengembangan kepariwisataan. 

Salah satu faktor yang menentukan dalam pelayanan adalah kesiapan sarana 

dan prasarana kepariwisataan. Prasarana adalah semua fasilitas yang 

memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sehingga 

memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Karyono, 1997 

: 74). 

Adapun fasilitas-fasilitas yang merupakan penunjang pariwisata 

yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dan swasta di Kabupaten Tegal  

yaitu: 

1. Akomodasi  

Selain dihubungkan dengan fasilitas angkutan, obyek wisata juga 

harus menyediakan akomodasi. Selama di tempat obyek wisata, para 

wisatawan juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus 
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disediakan. Akomodasi atau jasa pelayanan itu yang terpenting ialah 

fasilitas untuk beristirahat apabila mereka lelah (Soekadijo, 2000: 69). 

Jumlah sarana akomodasi yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal untuk 

menampung wisatawan berupa penginapan dapat dikatakan sudah cukup 

banyak jumlahnya. Penginapan merupakan salah satu syarat yang harus 

diperhatikan keberadaannya bagi suatu daerah yang dinyatakan bagi suatu 

daerah tujuan wisata. 

Jumlah penginapan yang ada di objek wisata pemandian air panas 

guci untuk menampung para wisatawan sudah cukup banyak. Jumlah 

Hotel yang ada di sekitar objek wisata guci sebanyak 8 buah, Villa ada 14 

buah (UPTD obyek wisata Guci) ada juga pondok wisata yang merupakan 

rumah-rumah penduduk yang disewakan untuk pengunjung. Banyak 

warga yang membangun rumah bukan untuk ditinggali tapi untuk 

disewakan pada para wisatawan yang akan menginap atau sekedar 

beristirahat (Wawancara dengan Basori 24 November 2010). 

2. Pelayanan 

Pelayanan faktor yang utama dalam pengembangan kepariwisataan. 

Wisatawan harus mendapat pelayanan yang baik sejak berangkat dari 

tempat kediamannya, selama dalam perjalanan, dan rekreasi di daerah 

tujuan, sampai kembali ketempat asalnya semula (Yoeti, 1999 : 24). 

Kebutuhan wisatawan selaku orang yang sedang dalam perjalanan, yang 

untuk sementara waktu tinggal ditempat yeng bukan kediamannya yang 
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permanen dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut maka 

kebutuhan wisatawan itu dapat diurutkan sebagai berikut. 

a. Kebutuhan akan informasi. Hal ini dapat diperolehnya pada biro 

perjalanan wisata, Airlines Counter, karyawan hotel atau petugas objek 

wisata. 

b. Kebutuhan akan pelayanan angkutan (Airlines, bus pariwisata, taxi, 

atau kapal Pesiara) untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-

macam itu. 

c. Kebutuhan akan makan dan minum selama dalam perjalanan 

d. Kebutuhan melihat sesuatu yang aneh, yang unik, yang belum pernah 

ia lihat, atau yang berbeda dari yang pernah ia saksikan. 

e. Kebutuhan beristirahat, bersantai, relax atau memanjakan diri, 

bersenang-senang, berolahraga dan bercengkrama dengan teman-

teman lain 

f. Kebutuhan untuk berbelanja, untuk keperluannya dalam perjalanan, 

atau membeli oleh-olehsebagai kenang-kenangan sampai di rumah. 

g. Kebutuhan untuk dokumentasi, membuat foto, video, untuk dijadikan 

bukti bahwa dia sudah pernah datang berkunjung pada suatu daerah 

tujuan wisata atau negara atau kota tertentu. 

Macam dan kebutuhan tersebut diatas harus dimengerti atau 

dipahami benar oleh seorang abdi wisata yang bekerja pada badan 

pengelola wisata, hotel, restoran atau dimana saja ikut melayani 
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wisatawan. Asensi wisatawan selalu mencari kesenangan dan kepuasan 

lahir dan batin (Yoeti, 1999 : 27). 

Fasilitas yang dikembangkan dan disediakan dalam peningkatan 

pelayanan wisatapada Obyek Guci adalah : 

a. Fasilitas Penjualan Makanan dan Minuman 

Kebutuhan wisatawan di obyek wisata selain kebutuhan 

akan tempat penginapan, juga harus ada fasilitas untuk makan 

dan minum (Soekadijo, 2000: 69). Disediakan berbagai pilihan 

untuk menikmati sajian makanan dan minuman berupa: 

1) Pujasera, yang menyediakan berbagai makanan khas 

Kabupaten Tegal, fastfood, maupun junk food diletakkan  

pada tengah  kawasan yang  mudahdijangkau dari berbagai 

arah. 

2) Cafe tenda, diletakkan di sepanjang rute perjalan 

mengelilingi obyek wisata Guci yang bisa digunakan sebagai 

tempat melepas lelah sambil menikmati pemandangan alam 

yang ada. 

b. Toko Souvenir dan ruang pameran kerajinan daerah. 

Makin lama seorang wisatawan menikmati suatu obyek wisata 

semakin baik. Maka harus diusahakan agar kesan yang diperoleh 

wisatawan dari obyek wisata itu dapat bertahan selama mungkin. 

Caranya dengan mengikatkan kesan itu kepada obyek-obyek yang 

tidak cepat rusak dan dapat dibawa pulang, sehingga setiap kali ia 
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melihat benda itu, ia akan teringat kembali kepada apa yang pernah 

disaksikannya. Inilah yang biasanya disebut dengan bahasa asing 

souvenir atau cendera mata (Soekadijo, 2000: 73) 

Toko souvenir tempat penjualan hasil kerajinan daerah yang 

memiliki ciri khas obyek wisata Guci, dengan bentuk seperti 

aksesori; baju, peralatanrumah tangga dan sebagainya. Toko-toko ini 

berada di jalan masuk menuju ke tempat pemandian pancuran 13. Para 

pengunjung biasanya megunjungi took souvenir dan membeli oleh-

oleh untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan, dan mereka lebih 

senang dengan pernak-pernik yang berhubungan dengan  obyek wisata 

Guci seperti gantungan kunci, gelang atau pernak pernik lainnya yang 

bertuliskan obyek wisata Guci (wawancara dengan Jimi, 20 November 

2010). Ruang pameran dalam bentuk workshop maupun bazaar3 

Bangunan pengelola dengan fasilitas kesehatan, perbankan dan 

telekomunikasi. 

3. Infrastuktur 

Banyak hasil konstruksi fisik seperti jalan merupakan prasyarat 

untuk pembangunan fisik lain yang lebih spesifik. Semua hasil konstruksi 

fisik, baik yang di atas maupun di bawah tanah, yang diperlukan sebagai 

prasyarat untuk pembangunan itu disebut prasarana atau infrastruktur 

(Soekadijo, 2000: 196). 

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa 

pelayanan dan fasilitas pendukung pembangunan infrastruktur secara tidak 
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langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk 

setempat (disamping mendukung pembangunan pariwisata). Hal ini tidak 

saja menyangkut pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, 

pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga pengadaan saluran air minum, 

penerangan listrik dan juga saluran pembuangan air limbah(Haryanto, 

2007 : 53). 

Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada 

warga setempat khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata Guci 

melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tujuan wisata. Dalam 

tambahan perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya 

menguntungkan wisatawan dan warga setempat. Sebaliknya 

kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. 

Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, dan taraf 

perkembangan ekonomi dari suatu tempat tujuan wisata.  

Program pengembangan infrastruktur Obyek Wisata Guci adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengembangan Jalan dan Material Lingkungan Obyek Wisata Guci 

Orang tidak akan membangun hotel ditengah hutan atau di padang 

pasir, dimana tidak ada jalan. Adanya jalan adalah syarat untuk 

pembangunan hotel (Soekadijo, 2000: 196). Begitu juga syarat untuk 

memmbangun pariwisata di obyek wisata Guci yaitu salah satunya 

adalah adanya jalan yang memadai atau bagus. 
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Secara keseluruhan dalam penataan jalan di obyek wisata Guci 

tetap memperhatikan kondisi kontur dan geomorfologi dan geologi. 

Konstruksi jalan dari aspal dengan lebar 12 meter. Dibentuknya jalan 

baru yang menghubungkan lokasi areal pengembangan. 

b. AirBersih 

Sehubungan dengan sumber air yang cukup baik dalam Obyek 

Wisata Guci. maka penyediaan air bersih menggunakan sumber air 

yang ada yang didistribusikan dengan menggunakan jaringan pipa 

transmisi sekunder dan tersier. 

c. Drainase 

Saluran drainase sangat penting keberadaanya, agar tempat pariwisata 

lebih bersih dan nyaman karena saluran drainase yang bagus. 

Indikasi kriteria saluran drainase Obyek Wisata Guci adalah sebagai 

berikut: 

1) Pembuangan air hujan harus langsung. 

2) Saluran drainase mengikuti pola jalan, hanya saja saluran 

drainase masihdigunakan secara bersama, antara drainase 

perkotaan dengan buangan limbahrumah tangga.Rencana sistem 

drainase dibedakan atas drainase alam dan buatan yang dibuat 

tertutup dan dibuang langsung ke kali gung. 

d. Sampah 

Sampah adalah masalah yang sangat penting, karena biasanya banyak 

pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga banyak 
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sampah-sampah yang berserakan dan mengganggu keindahan wisata, 

maka pemerintah harus melakukan cara penataan sampah yang tepat agar 

sampah tidak menumpuk dan mengganggu kenyamanan wisatawan. 

Namun pemerintah juga butuh dukungan dari penduduk setempat dan 

para pengunjung agar menjaga kebersihan lingkungan wisata. 

Adapun sistem penataan sampah di obyek wisata Guci 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1) Sistem Pengumpulan 

Untuk menjadikan   kawasan   wisata  Guci   bersih   harus 

dapat mengurangiwaktupenimbunan sampah(rotaritaspengambilan 

pengangkutan) dipercepat.Sampah dikumpulkan dalam tong-

tong sampah yang didesain artistic dan diletakkan pada tempat-

tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Namun 

demikian banyak pengunjung yang masih suka sembarangan 

membuang sampah, padahal sudah ada peringatan untuk 

membuang sampah di tempat sampah, oleh karena itu penduduk 

setempat sering mengadakan kerja bakti untuk membersihkan 

sampah di kawasan obyek wisata dan dikumpulkan di TPS, yang 

kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kebersihan kota 

(wawancara dengan Basori, 24 November 2010) 

2) Sistem Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah dari setiap bak sampah ke tempat 

penampungansementara (TPS) menggunakan gerobak 
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dorong.Pengangkutan   sampah   dari   TPS   ke   TPA   

dilakukan   oleh   Dinas Kebersihan Kota dengan menggunakan 

truk. 

Untuk memperlancar jalannya system pembuangan 

sampah perlu dipikirkan kebutuhan tempat-tempat sampah, 

gerobak sampah, truk sampah dan tempat penampungan sementara 

secara baik dan efisien. 

e. Telekomunikasi 

Perkembangan telekomunikasi di kawasan wisata Guci perlu 

dioptimalkan dengan perencanaan fasilitas telekomunikasi yang lebih 

baik dan lebih lengkap, seperti penyediaan wartel, warnet dengan 

jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kawasan dan 

masyarakat, 

Jaringan utama dipasang melewati jalan-jalan utama menuju 

kawasan wisata Guci, sedangkan untuk jaringan sekunder melewati 

lingkungan sekitar kawasan sehingga memudahkan apabila terjadi 

pemasangan sambungan baik oleh pemerintah atau swasta dan sistem 

jaringannya masih cocok digunakan. 

4. Fasilitas-fasilitas lain 

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, penunjang pariwisata lain yang 

umumnya diusahakan oleh pihak swasta atau penduduk setempat yaitu, 

seperti bilyard dan video game. 
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Dari uraian diatas, terbukti bahwa dengan berkembangnya sarana 

dan prasarana seperti kolam renang, jalan beraspal, tempat pemandian 

terbuka dan lain sebagainya akan membawa dampak meningkatnya jumlah 

pengunjung. 

Penambahan fasilitas di objek wisata pemandian air panas guci dan 

penambahan atraksi berupa hiburan pentas musik dangdut yang 

mendatangkan artis ibukota dijadikan sebagai salah satu cara untuk dapat 

menarik pengunjung. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui 

bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang menawarkan kenyamanan 

dan keindahan akan meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan 

berkembangnya obyek wisata pemandian air panas guci akan menambah 

pendapatan masyarakat obyek wisata dengan membuka usaha berdagang 

di obyek wisata Guci.  
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BAB IV 

PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT 

PEKANDANGAN AKIBAT KEBERADAAN OBYEK WISATA GUCI 

 

A. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pekandangan 

 Obyek wisata Guci berada di antara dua desa, yaitu desa Guci 

Kecamatan Bumijawa dan Dukuh Pekandangan Desa Rembul Kecamatan 

Bojong.Secara pemerintahan objek wisata pemandian air panas guci 

masuk kedalam wilayah dukuh Pekandangan kelurahan Rembul 

kecamatan Bojong. 

 Kecamatan Bojong berada di kaki gunung Slamet, dengan luas 

wilayah 5.892.86 ha, dengan ketinggian di atas laut 700 m. Penggunaan 

lahan di Kecamatan Bojong sebagai berikut, Lahan hutan lindung seluas 

188.80 ha, hutan produksi tetap seluas 320.50 ha, lahan sawah teririgrasi 

seluas 1604.46 ha, sawah irigasi setengah teknis seluas 648,22 ha, sawah 

tadah hujan 599,15 ha, perkebunan seluas 517 ha, Permukiman seluas 

800,55 ha, pekarangan yang ditanami tanaman pertanian dan lain-lain 

seluas 461 ha. Suhu terendah di Kecamatan Bojong yaitu sekitar 18 

Celcius, suhu tertingginya yaitu 24 Celcius sehingga kawasan ini berhawa 

sejuk. 

Dusun Pekandangan adalah salah satu dusun yang berada di 

wilayah Kelurahan Rembul Kecamatan Bojong. Nama Pekandangan 

sendiri berasal dari kata kandang yaitu tempat khusus untuk tempat tinggal 
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hewan ternak, dulunya di dusun itu hanya digunakan sebagai tempat atau 

kandang Warak, yaitu hewan sejenis Badak, maka dukuh tersebut 

dinamakan Pekandangan. Dukuh Pekandangan sebagian lahannya adalah 

sawah, perkebunan dan hutan.Masyarakat Pekandangan sebelum adanya 

obyek wisata guci kehidupan masyarakatnya ditopang oleh sektor 

pertanian. Tanaman yang dikembangkan pada masa ini adalah padi dan 

sayuran, pada umumnya penghasilan masyarakat bersumber dari sawan 

atau kebun yang mereka kelola setiap harinya. Selain bertani  sebagian 

masyarakatnya juga ada yang merantau keluar daerah (wawancara dengan 

Sumarno, 23 September 2010). 

 Sejak dibangunnya obyek wisata Guci pada tahun 1979, sedikit 

demi sedikit masyarakat pekandangan beralih profesi, yang tadinya 

merantau banyak yang pulang kembali ke rumah dan menjadi pedagang, 

pemandu kuda, Penjual souvenir, pegawai di obyek wisata dan penjual 

makanan khas obyek wisata guci yaitu manisan papaya, dan lain-lain. 

 Adanya obyek wisata Guci ternyata membawa manfaat lain dalam 

pertanian yaitu tanaman sayur dari dukuh Pekandangan terkenal  sampai 

ke luar kota Tegal karena masyarakat Pekandangan juga menjual 

sayurannya di sekitar obyek wisata guci, seperti terlihat pada Gambar 4.1 

berikut. 



60 

 

 

Gambar 4.1. Penduduk desa Pekandangan yang berjualan sayur di 
kawasan obyek wisata 

 

Tahun 1990 dukuh Pekandangan bisa menjadi penyokong sayuran 

ke Bandung. Sayuran yang dikirim ke Bandung antara lain seperti wortel, 

tomat, kol, tropong, bawang putih dan cabe (wawancara dengan Basori, 24 

November 2010).  

Tradisi masyarakat di sekitar obyek wisata masih ada atau masih 

dilestarikan, diantaranya tradisi Nyadran atau Ruwat Bumi yang 

dilaksanakan pada bulan Syuro dan mandi bersama pada malam Jumat 

Kliwon. Sifat kegotongroyongan masyarakatnya juga masih 

dipertahankan. Masyarakat sekitar juga berusaha mempertahankan tradisi-

tradisi tersebut agar tidak hilang.  

Masyarakat di sekitar obyek wisata Guci mengadakan Ruwat bumi 

setiap bulan syuro, mereka membawa sesajen dan berkumpul di pinggir 
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jalan raya di kawasan obyek wisata Guci, setelah itu sesajen yang mereka 

bawa didoakan oleh sesepuh desa, kemudian mereka memakan sesajen itu 

bersama-sama, penduduk sekitar percaya dengan memakan sesajen 

tersebut mereka akan mendapatkan berkah. 

 

B. Pengaruh Obyek Wisata Guci Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Pekandangan Kecamatan Bojong 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang 

maupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang (Suryanto, 2008: 91).Pengaruh dalam tulisan ini lebih diartikan 

sebagai akibat dari adanya suatu tempat wisata yang memberikan imbas 

kepada kehidupan masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi.Manusia 

sebagai makhluk yang senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya 

dan melakukan kegiatan ekonomi untuk mempertahankan 

hidupnya.Kehidupan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai suatu 

kehidupan yang memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sosial dalam 

rangka mengembangkan diri dari kehidupan ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. 

Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang 

mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi 

interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat 

bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi, juga sebaliknya 
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bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat (Damsar, 2009: 11). 

Sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang didalamnya terdapat proses 

dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. 

Pengaruh kehadiran obyek wisata pemandian air panas Guci 

terhadap perubahan  sosial ekonomi masyarakat Pekandangan Desa 

Rembul adalah sebagai berikut: 

a. Penyediaan Lapangan Kerja 

Salah satu peluang bagi masyarakat di sekitar obyek wisata 

alam adalah kesempatan bekerja pada obyek wisata, baik sebagai 

tenaga staf maupun sebagai tenaga buruh kerja. Pengembangn suatu 

obyek wisata akan memberikan dampak positif bagi kehidupan 

perekonomian masyarakat yaitu membuka kesempatan berusaha 

seperti usaha penyediaan makanan, minuman, dan usaha transportasi 

baik tradisional maupun konvensional (Gamal dalam Suryanto, 2008: 

86). Meningkatnya sektor pariwisata akan memberikan lapangan kerja 

baru bagi masyarakat. 

Pada dasarnya kehadiran pemandian air panas Guci 

memberikan kesempatan dan harapan baru bagi masyarakat sekitar. 

Peningkatan kesejahteraan hidup dengan adanya pemandian air panas 

guci antara lain membuka lapangan kerja baru dalam bernagai bidang 

kerja yang saling berkait. 

Lapangan kerja baru yang berasal langsung dari pemandian air 

panas Guci berupa  pekerjaan sebagai karyawan di berbagai bidang, 
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disesuaikan dengan kebutuhan pemandian air panas Guci antara lain 

bidang administrasi, operasional, dan pekerja lapangan. 

Pada tahun 1980 jumlah pegawai pemandian air panas guci 

berjumlah 9 orang, karena pada tahun 1979-1980 merupakan masa 

peralihan pengelolaan pemandian air panas Guciyang awalnya 

dikelola oleh juru kunci dan masyarakat sekitar menjadi dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Tegal dengan membentuk BPOW. Pada tahun 

1983 setelah adanya pengembangan fasilitas pada pemandian air 

panas Guci yang menyangkut pembentukan tempat parkir dan pos 

retribusi jumlah pegawai bertambah menjadi 26 orang hal ini terikait 

dengan pembangunan berbagai fasilitas  dan sarana prasarana seperti 

pemandian air panas tertutup, tempat hiburan dan taman bermain serta 

olah raga. Pada tahun 1994-1995 terjadi peningkatan jumlah pegawai 

menjadi 36 orang yang disebabkan oleh berhentinya kantor 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga para pegawainya 

banyak yang dipindahkan menjadi pegawai pemandian air panas Guci 

dan sebagian menjadi pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 

1999 mengenai otonomi daerah, Pemerintah Dati II Kabupaten Tegal 

kemudian merubah susunan dan tata kerja Dinas Pariwisata menjadi 

Kantor Pariwisata untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

masyarakat Tegal. Pada tahun 2001 Kantor Pariwisata menambahkan 

pegawai di pemandian air panas Guci menjadi 42 orang. 
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Kehadiran obyek wisata pemandian air panas Guci telah 

membuka peluang kerja lain diluar sebagai pegawai pemandian air 

panas Guci seperti munculnya sentra warung makan, pedagang 

asongan, pedagang souvenir dan berbagai pedagang lainnya. 

Walaupun yang diperioritaskan dapat mencari penghasilan di kawasan 

obyek wisata pemandian air panas Guci adalah para warga di sekitar 

obyek wisata Guci, tidak menutup kesempatan bagi masyarakat lain. 

Misalnya saja Jimi yang berasal dari Bandung. Jimi sudah 7 tahun 

berdagang di obyek wisata Guci dan dia kemudian menikah dengan 

orang asli dari Pekandangan, Jimi berdagang Souvenir khas Guci, Jimi 

menyewa sebuah kios yang berada di kawasan obyek wisata Guci, 

bahkan dengan penghasilan dari berdagang souvenir Jimi sudah 

mempunyai dua kios souvenir (wawancara dengan Jimi, 20 November 

2010).  

Di kios tersebut Jimi menjual berbagai macam Souvenir khas guci 

yang kebanyakan dibuat oleh warga sekitar. Mata pencaharian warga 

sekitar beragam bukan hanya menjadi pedagang tapi masih ada 

pekerjaan-pekerjaan lain yang dijalani masyarakat Kelurahan Rembul, 

data penduduk menurut mata pencaharian seperti pada Tabel 4.1 

Sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa 
Rembul Tahun 1989-2005 

Tahun Petani Industri Bangunan Jasa PNS/ABRI Pedagang
1989 3322 38 33 12 9 78 
1993 3440 15 - 13 9 66 
1994 3440 15 - 13 9 66 
1996 3440 21 - 18 21 86 
1997 3440 15 12 18 21 86 
1998 3440 25 - 18 21 86 
1999 3531 23 - 20 23 95 
2000 3600 10 - 20 23 110 
2001 3632 10 - 22 25 125 
2005 3315 5 - 28 8 240 

Sumber: Monografi Desa Rembul tahun 1989-2005, Kecamatan Bojong 
Kabupaten Tegal 

 
Pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa tahun 1989-2005 

penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani di desa Rembul 

masih sangat dominan, hal ini disebabkan tanah bagi masyarakat 

memegang peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

hidup, dan sebagai penopang utama dalam perekonomian. 

Perubahan sektoral dalam sektor mata pencaharian dapat dilihat 

dari beralihnya pekerjaan dari sektor agraris ke sektor non agraris 

seperti industri, buruh bangunan, pedagang dan lainnya. Mata 

pencaharian masyarakat desa Rembul diluar sektor pertanian adalah 

sebagai buruh bangunan, buruh industri termasuk juga sebagai 

pelayanan penginapan dan pengangkutan lihat tabel 4.1. 

Dalam sektor perdagangan yang ada di desa Rembul tersebut 

adalah pedagang buah, sayur dan kelontong. Selain 

bermatapencaharian sebagai pedagang juga sebagian penduduk ada 

yang bekerja dibidang pariwisata yaitu sebagai penyedia jasa seperti 
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menjadi pengusaha penginapan, warung dan sebagainya dan sebagai 

pelayan penginapan juga dibidang transportasi baik sebagai tukang 

ojek, supir angkot, supir angkut sayur, semua itu adalah untuk 

meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat. 

Para pedagang berdasarkan tempatnya dibagi menjadi dua yaitu 

yang beroperasi di dalam obyek wisata Guci dan di luar obyek wisata 

Guci seperti didepan lokasi obyek hingga tempat parkir. Pedagang 

yang berada di dalam kawasan obyek dikelompokan menjadi 2 yaitu 

pedagang warung dan pedagang asongan.Pedagang warung adalah 

pedagang yang menempati kios yang telah disediakan untuk berjualan 

mereka mendirikan warung dengan cara menyewa lahan milik obyek 

wisata Guci yang masih kosong atau membeli lahan yang telah dibeli 

oleh obyek wisata Guci.Pedagang asongan memang tidak dapat 

dilakukan setiap saat tetapi usaha ini sangat tergantung dengan 

keadaan di obyek wisata Guci, biasanya mereka berjualan saat hari-

hari libur saja. 

Pedagang yang pertama ada di obyek wisata Guci pemandian 

air panas Guci adalah pedagang sayur dan buah yang kemudian dibuat 

berbagai macam manisan. Awalnya para pedagang ini berjualan di 

tepi jalan  di lokasi obyek (lihat gambar 4.1), namun setelah 

dibangunnya pasar buah dan sayur di lokasi parkir tahun 1993 mereka 

dapat memperdagangkan barang dagangannya di pasar dengan 

membayar sewa tempat sebesar Rp 15000. Seperti penuturan Nuryati, 
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dia berjualan cemilan khas Guci dari tahun 1998, awalnya dia 

berjualan di pinggir jalan kemudian setelah dibangunnya area kios  

pedagang di lokasi pasar maka ia pun memilih pindah ke area kios 

pedagang(wawancara dengan Nuryati, 20 November 2010). Salah satu 

area kios pedagang di obyek wisata Guci dapat dilihat seperti pada 

Gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.2. Salah satu kawasan kios perdagangan di obyek   

wisata Guci 

Selain perdagangan, dampak dari adanya pemandian air panas 

Guci adalah membuka usaha yang berhubungan dengan jasa-jasa 

seperti jasa kuda dan penginapan. Pada tahun 1980 disediakan 7 ekor 

kuda, kemudian pada tahun 2001 bertambah mencapai 30 ekor kuda. 

Pada tahun 2005 ada 43 ekor kuda terlatih yang biasanya disewakan 

pada pengunjung yang ingin berkeliling obyek wisata Guci. 
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Salah satu pemandu kuda yaitu imamudin menuturkan bahwa 

hasil dia menjadi pemandu kuda lebih besar daripada dulu saat dia 

masih menjadi perantau, saat masih menjadi perantau Imamudin 

hanya mendapatkan Rp 300,000 per bulan, tapi setelah Imamudin 

menjadi pemandu kuda di kawasan obyek wisata sekarang 

penghasilannya bisa mencapai Rp 200,000 per hari(wawancara 

dengan Imamudin, 20 November 2010). 

Kehadiran obyek wisata Guci pemandian air panas Guci 

mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan para 

pengunjung.Penyediaan sarana pokok kepariwisataan menjadi suatu 

kebutuhan dari kegiatan wisata, diantaranya adalah hotel yang terkait 

dengan arus kedatangan wisata. Salah satu peluang terbentuknya 

lapangan pekerjaan yaitu dengan dibangunnya Villa Janoko yang 

dibangun pada tahun 1980 villa tertua yang ada di obyek wisata Guci  

yang terletak di sebelah atas pemandian 13. 

b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Pemandian air panas Guci secara ekonomi membawa perubahan 

yang sangat besar bagi masyarakat, disamping membuka lapangan 

pekerjaan, ternyata mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit 

bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan pendapatan masyarakan 

yang memanfaatkan peluang dari adanya pemandian air panas Guci 

dan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya yaitu sebagian besar 

adalah pedagang. 
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Para pedagang menjajakan barang dagangannya pada hari-hari 

biasa maupun hari libur, namun sebagian dari mereka ada pula yang 

hanya berjualan pada hari libur saja. Para pedagang yang berjualan 

pada hari libur memperkirakan bahwa pengunjung yang datang 

jumlahnya lebih besar daripada hari biasa sehingga barang dagangan 

mereka yang terjual akan lebih banyak, sedangkan para pedagang 

yang berjualan setiap hari mereka akan memperoleh pendapatan yang 

lebih daripada pedagang lain. Seperti Saripah penjual makanan di 

kawasan obyek wisata, saripah memilih berjualan setiap hari karena 

hasil yang dia dapatkan lebih banyak dari pada teman-temannya yang 

hanya berjualan pada hari libur saja.dari hasil berjualan makanan di 

obyek wisata Guci Saripah sekarang dapat menyekolahkan 3 dari ke 5 

anaknya (wawancara dengan Saripah, 20 November 2010). 

Pariwisata tidak berbeda dari sektor ekonomi lainnya, misalnya 

industri, dagang dan transportasi. Maksudnya ialah bahwa pariwisata dan 

proses perkembangannya juga mempunyai pengaruh dalam bidang sosial 

dan budaya. Manusia adalah makhluk sosial dan melakukan aktifitas 

rekreasi untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Adanya kunjungan 

wisata kedaerah tujuan wisata merangsang pertumbuhan masyarakat 

setempat dalam meningkatkan kehidupan khususnya dalam pemenuhan 

bidang ekonomi, tidak terlepas pengaruhnya dalam bidang sosial, baik 

dalam sosial keluarga maupun sosial kemasyarakatan ( Suryanto, 2008: 

90) 
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Pengaruh adanya obyek wisata pemandian air panas Guci dalam 

bidang sosial adalah pengaruhnya terhadap perubahan taraf hidup dan 

perubahan peranan wanita pada masyarakat setempat. 

a. Taraf Hidup 

Perkembangan industri pariwisata mempunyai hubungan yang 

berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Kegiatan pariwisata 

menjadi sebab dan akibat dari berbagai perkembangan lain seperti 

urbanisasi, pembukaan lapangan pekerjaan dan berbagai kegiatan lain 

yang berhubungan dengan perekonomian. 

Salah satu perubahan sosial yang dapat ditunjukkan dari adanya 

kegiatan pariwisata adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang 

dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan mereka sehari-hari.Salah 

satu indikator untuk melihat perubahan taraf hidup masyarakat Desa 

Rembul dapat dilihat dari peningkatan kondisi pemukiman masyarakat 

yang meningkat kearah yang lebih baik.Berikut ini disajikan sarana 

perumahan yang ada di desa Rembul, lihat Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2. Jumlah  dan Jenis Rumah Desa Rembul Tahun 1993-2005 
 

Tahun Permanen Semi 
Permanen 

Sederhana 

1993 89 45 1050 
1994 89 45 1050 
1996 110 30 1068 
1997 115 52 1043 
1998 126 52 1043 
2000 149 48 1038 
2001 160 48 1038 
2005 201 23 1015 

Sumber: BPS Prop Jawa Tengah, Kecamatan Bojong tahun 1993-2005 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi perumahan di desa 

Rembul mengalami peningkatan, di Rembul pada tahun 1993-tahun 

2005 terlihat jelas terdapat peningkatan kualitas tempat tinggal 

masyarakat dari desa Rembul. Jumlah rumah sederhana semakin 

berkurang sedangkan jumlah rumah permanen semakin bertambah hal 

tersebut mengindikasikan bahwa taraf hidup penduduk desa Rembul 

meningkat kearah yang lebih baik. 

Secara umum masyarakat merespon positif kehadiran pemandian 

air panas Guci, mereka mendapatkan berbagai keuntungan dari obyek 

wisata Guci ini seperti terbukanya lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan, keduanya dapat dilakukan baik menjadi pedagang, 

perbengkelan, transportasi maupun pekerjaan lainnya. Secara ekonomi 
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kehidupan masyarakat berubah kearah yang lebih baik dengan 

tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Pendidikan 5 Tahun keatas Desa 
Rembul Tahun 1982-2005 

 
Tahun SD Belum/tdk 

tamat SD 
Tidak 

Sekolah
SLTP SLTA Perguruan 

Tinggi 
1982 147 2270 1515 27 8 0 
1983 204 2325 1499 30 13 0 
1993 480 3569 1560 58 19 3 
1994 480 3569 1560 58 19 3 
1996 606 3604 1414 64 22 4 
1998 686 3604 1340 68 26 4 
1999 832 3662 1342 93 48 8 
2000 899 3698 1338 119 69 11 
2001 887 3728 1340 137 98 15 
2005 1023 3770 1311 537 511 19 

Sumber: Monografi Desa Rembul 1982-2005, Kecamatan Bojong Dalam 
Angka 

 
Desa Rembul hingga tahun 1993 tercatat 3 yang berpendidikan 

tinggi dan makin tahun juga makin bertambah meskipun tidak begitu 

banyak, kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar dan tidak sekolah. Hal 

ini diindikasikan bahwa tingkat perekonomian masih kurang untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Perubahan Peranan Wanita pada Masyarakat Pekandangan Desa 

Rembul 

Masyarakat Jawa umumnya dan masyarakat dukuh Pekandangan 

desa Rembul khususnya mempunyai anggapan bahwa tempat wanita itu 
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adalah di dapur, dengan anggapan seperti itu timbul persepsi pada 

masyarakat bahwa wanita tidak perlu mengikuti pendidikan formal 

(Bambang dalam Suryanto, 2008: 92).Jika ada yang berpendidikan 

hanya sebatas SD atau SMP, rata-rata dari mereka bekerja di sektor 

pertanian karena membantu suaminya atau orang tuanya.Dalam 

masyarakat Jawa kedudukan wanita berada di bawah pria, wanita lebih 

banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangga seperti 

mengasuh anak, memasak, mencuci dan sebagainya.Sementara peranan 

pria sebagai kepala rumah tangga lebih mengarah pada pemenuhan 

nafkah keluarganya. 

Sebelum adanya obyek wisata pemandian air panas Guci peranan 

wanita lebih banyak sebagai ibu rumah tangga, sehingga secara 

financial masalah perekonomian ditanggung oleh suami.Istri sebagai 

ibu rumah tangga mempunyai posisi dan kedudukan dibawah suami 

artinya suami memegang kekuasaan dan penentu kebijakan dalam 

rumah tangga.Dalam memecahkan masalah istri bukan sebagai penentu 

atau pembuat kebijakan namun hanya sebagai pelaksana kebijakan yang 

ditentukan oleh suami sebagai kepala keluarga (Pudjiwati dalam 

Suryanto, 2008: 93). 
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Adanya pemandian air panas Guci memberikan perubahan peranan 

wanita yang tidak hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, namun para 

wanita ikut berpartisipasi untuk membantu suami dalam hal pemenuhan 

kebutuhankeluarga. Demikian pula dengan para wanita yang bertempat 

tinggal di desa Rembul khususnya dukuh Pekandangan, mereka mampu 

memanfaatkan kesempatan dari adanya obyek wisata pemandian air 

panas Guci yang memberikan peluang untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan dan menambah penghasilan mereka selain dari suami 

sehingga mempu memberikan sumbangan peningkatan taraf hidup para 

wanita ini melakukan berbagai upaya dalam memanfaatkan kesempatan 

ini, khususnya dengan berdagang baik berdagang di dalam obyek 

wisata maupun berdagang di luar obyek wisata, maupun dalam bentuk 

kios maupun asongan. Terbukti bahwa jumlah pedagang wanita lebih 

besar daripada jumlah pedagang pria. Jumlah tersebut dapat 

memberikan gambaran bahwa terdapat pola perubahan peranan-peranan 

wanita yang secara finansial ingin mandiri dan mampu memperoleh 

penghasilan sendiri, seperti Saripah, semula dia hanya ibu rumahtangga 

biasa yang hanya mengandalkan penghasilan suaminya saja, kemudian 



75 

 

dengan adanya obyek wisata Guci saripah mulai berdagang (wawancara 

dengan Saripah, 20 November 2010) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Sejarah berdirinya obyek wisata pemandian air panas Guci yaitu 

berawal dengan adanya sumber air panas di desa Guci Kabupaten Tegal, 

karena masyarakat percaya akan khasiat dari air panas tersebut maka banyak 

masyarakat yang mandi di sumber air panas tersebut, semakin lama 

pengunjung semakin banyak bahkan tidak hanya dari masyarakat sekitar saja, 

tapi banyak juga pengunjung yang berasal dari luar daerah Tegal. Pada tahun 

1979, sumber air panas tersebut mulai dikelola oleh pemerintah, dan menjadi 

objek wisata pemandian air panas Guci. Pemerintah tertarik untuk mengelola 

sumber air panas di desa Guci karena berdasarkan Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Tengah, pemandian air panas Guci 

Kabupaten Tegal termasuk dalam Wilayah Pariwisata Potensial (WPP) F, dan 

basis pengembangan produknya adalah pengembangan  kegiatan wisata alam 

dan agro. 

Objek wisata Guci dikelola oleh Badan Pengelola Objek Wisata 

(BPOW) Dinas Pendapatan Daerah. Tahun 1999 dengan adanya UU NO 22 

Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, pemerintah Dati II Kabupaten Tegal 

kemudian merubah susunan dan tata kerja Dinas Pariwisata menjadi Kantor 

Pariwisata untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat 

Tegal. Setelah terbentuk Kantor Pariwisata Kabupaten Tegal obyek wisata 

pemandian air panas Guci di kelola oleh Pengelola objek wisata Guci (Kantor 
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Pengelola) dengan Instansi Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Pada tahun 

2005 terbentuknya SOTK Pemerintah Kabupaten Tegal, Kantor Dinas 

Pariwisata Kabupaten Tegal dan Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Tegal 

menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten  Tegal dan pengelola 

objek wisata pemandian air panas Guci di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) objek wisata Guci sampai sekarang (wawancara dengan Basori, 24 

November 2010). 

Sejak resmi di kelola oleh pemerintah Kabupaten Tegal maka obyek 

wisata pemandian air panas Guci mengalami banyak perkembangan. Tahun 

1979 Pemerintah langsung membangun pemandian pancuran tigabelas agar 

memudahkan pengunjungnya yang akan mandi. Pada tahun 1982 dibangun 

Pemandian tertutup. Tahun 1983 dengan adanya Perda pertama no 7 tentang 

kepariwisataan, yaitu adanya pemungutan retribusi masuk ke obyek wisata, 

pada tahun inilah mulai dipungut biaya masuk obyek wisata yaitu sebesar Rp 

25 untuk anak-anak dan Rp 50 untuk orang dewasa.  Tahun 1984 mulai 

dibangunnya penginapan-penginapan, dan tahun 1988 mulai dibangun area 

parkir yang baru. Tahun 1991-1996 membangun kolam renang dan perbaikan 

pancuran tigabelas. Tahun 1998 dibangun kawasan perdagangan sehingga 

pedangang lebih tertata, dengan perkembangan-perkembangan tersebut maka 

pengunjung yang datang ke Obyek Wisata Guci semakin banyak.  

 Perkembangan obyek wisata Guci yang semakin pesat secara otomatis 

berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.Pengaruh sosial 

ekonomi dengan adanya obyek wisata pemandian air panas Guci terhadap 
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masyarakat sekitar yaitu adanya penyediaan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar obyek wisata Guci khususnya masyarakat dukuh 

Pekandangan Kelurahan Rembul. Bertambahnya lapangan pekerjaan di obyek 

wisata Guci juga telah menambah pendapatan dari masyarakat sekiar 

diantaranya yaitu dari hasil berdagang dan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada 

kaitannya dengan obyek wisata Guci. Dengan adanya obyek wisata Guci juga 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar obyek, selain itu dengan 

adanya obyek wisata Guci juga telah merubah peranan wanita di dukuh 

pekandangan. Sebelum adanya obyek wisata Guci masyarakat sekitar 

hanyalah bekerja sebagai ibu rumah tangga saja, namun dengan kehadiran 

obyek wisata pemandian air panas Guci maka sekarang banyak wanita yang 

juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, terbukti bahwa 

jumlah pedagang wanita yang ada di obyek wisata Guci lebih besar dari pada 

jumlah pedagang pria yang ada di obyek wisata Guci. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang diberikan Peneliti adalah 

sebagai berikut. 

1. Kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian tentang obyek 

wisata Guci dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakatnya. 

2. Peranan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga dan 

melestarikan kekayaan alam yang ada di obyek wisata Guci, jadi harus ada 

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PEDAGANG MAKANAN 

 

1. Siapa nama ibu? 

2. Dimana ibu tinggal? 

3. Sudah berapa lama ibu berjualan di obyk wisata Guci? 

4. Sebelum berjualan di obyek wisata apa pekerjaan ibu sehari-hari? 

5. Berapa pendapatan ibu sekarang? 

6. Sebelum berdagang di obyek wisata berapa pendapatan ibu? 

7. Dari berjualan di lokasi obyek wisata Guci sekarang apa sajakah yang sudah 

bisa ibu dapatkan? 

8. Apa manfaat dari adanya obyek wisata Guci bagi keluarga ibu dan bagi 

masyarakat sekitar? 

9. Kendala apa yang ibu hadapi dalam menjalani pekerjaan ibu sekarang? 
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INSTRUMEN PEMANDU KUDA 

 

1. Siapa nama bapak? 

2. Dimana ibu tinggal? 

3. Sejak kapan bapak bekerja sebagai pemandu kuda? 

4. Kuda yang bapak bawa ini kuda milik sendiri apa milik pemerintah? 

5. Sebelum bekerja sebagai pemandu kuda apa pekerjaan bapak? 

6. Berapa penghasilan bapak sebelum menjadi pemandu kuda? 

7. Berapa penghasilan bapak setelah menjadi pemandu kuda? 

8. Berapa tarif yang bapak kenakan apabila pengunjung menyewa kuda bapak? 

9.  Apa manfaat dari adanya obyek wisata Guci bagi bapak dan bagi masyarakat 

sekitar? 

10. Kendala apa yang bapak hadapi dalam menjalani pekerjaan bapak? 
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INSTRUMEN PEGAWAI UPTD OBYEK WISATA GUCI 

 

1. Siapa nama Bapak/Ibu? 

2. Sejak kapan bapak/Ibu bekerja di UPTD obyek wisata Guci? 

3. Bapak/Ibu bekerja pada bagian apa? 

4. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sejarah obyek wisata Guci? 

5. Bagaimana perkembangan obyek wisata Guci dari tahun 1979-2005? 

6. Apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menarik pengunjung agar 

datang ke obyek wisata guci? 

7. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan obyek 

wisata Guci? 
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INSTRUMEN MASYARAKAT SEKITAR OBYEK WISATA GUCI 

1. Siapa nama Bapak/ Ibu? 

2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 

3. Dimana Bapak/Ibu tinggal? 

4. Apa yang anda ketahui tentang obyek wisata Guci? 

5. Apa pengaruh obyek wisata Guci bagi anda dan masyarakat sekitar? 

6. Apakah menurut anda pembangunan pariwisata ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata? 
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Lampiran 2 

 

SUMBER INFORMAN 

 

Nama  : Imam Susanto 

Umur  : 49 tahun 

Alamat  : Slawi 

Pekerjaan : Kepala UPTD Obyek Wisata Guci 

 

Nama  : Sumarno 

Umur  : 51 tahun 

Alamat  : Pekandangan, Rembul 

Pekerjaan : Petani 

 

Nama  : Basori 

Umur  : 53 tahun 

Pekerjaan : Pegawai UPTD Obyek Wisata Guci 

 

Nama  : Saripah 

Umur  : 35 tahun 

Alamat  : Karanganyar, Rembul 

Pekerjaan : Makanan 
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Nama  : Masun Sehudin 

Umur  : 25 tahun 

Alamat  : Desa Guci 

Pekerjaan : Pemandu kuda 

 

Nama  : Imamudi 

Umur  : 27 tahun 

Alamat  : Desa Rembul 

Pekerjaan : Pemandu kuda 

 

Nama  : Imamadin 

Umur  : 27 tahun 

Alamat  : Desa Rembul 

Pekerjaan : Pemandu kuda 

 

Nama  : Jimi 

Umur  : 30 tahun 

Alamat  : Pekandangan 

Pekerjaan : Pedagang Souvenir 

 

Nama  : Nuryati 

Umur  : 32 tahun 

Alamat  : Desa Guci 

Pekerjaan : Penjual manisan guci 
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Lampiran 3 

FOTO-FOTO OBYEK WISATA GUCI 

 

 

Foto 1: Gerbang dan loket obyek wisata Guci tahun 2005 

 

Foto 2: Salah satu area pedagang souvenir khas Guci 
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Foto 3: Area bermain anak-anak 

 

Foto 4: Area pemandian pancuran  
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Lampiran 4 

PETA OBYEK WISATA GUCI 
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Lampiran 5 

TABEL DATA MONOGRAFI DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG 

KABUPATEN TEGAL 

Gambaran mengenai  Desa Rembul 
jumlah penduduk tahun 2005 7171 
Mata Pencaharian:  

1. Petani 3315 
2. PNS 8 
3. Buruh/Swasta 215 
4. Pengrajin 5 
5. Pedagang 240 
6. Peternak 275 

Sarana dan Prasarana:  
1. Pasar Desa 1 
2. Industri Kecil 6 
3. Jalan Ada 
4. Air Bersih Ada 
5. Pangkalan Ojek - 
6. Angkudes Ada 
7. Ojek Ada 
8. Bus - 
9. Truk - 
10. SD 3 
11. TPA 8 
12. Sarana Peribadatan 38 

Komoditas Tanaman Pangan Padi, Jagung, Bawang 
Putih 

Komoditas Tanaman Perkebunan Cengkeh, Strowberry 
Komoditas Tanaman Sayuran Wortel, cabe 
Peternakan Sapi, Kambing 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


