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SARI
Nurwahyuni, Ika. 2019 Pengetahuan Dan Peran Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk
Sempor Kabupaten Kebumen. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Sriyanto, S.Pd, M.Pd. 180 halaman.
Kata Kunci : Pengetahuan, Peran, Pokdarwis, Masyarakat
Waduk Sempor merupakan salah satu Waduk yang berada di wilayah
Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai sumber penyediaan air, irigasi
persawahan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sumber penghasilan warga
sekitar melalui perikanan, selain itu Waduk Sempor juga dimanfaatkan sebagai
Objek Wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengetahuan
pokdarwis dan masyarakat dalam membantu mengembangkan pariwisata dan
promosi di Waduk Sempor Kebumen (2) mengetahui peran pokdarwis dan
masyarakat dalam membantu mengembangkan dan promosi pariwisata di Waduk
Sempor Kebumen (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat keterlibatan
pokdarwis dan masyarakat dalam mengembangkan dan promosi pariwisata di
Waduk Sempor Kebumen.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan
data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian
ini adalah Pokdarwis Mukti Marandesa dan Masyarakat Dukuh Kaliputih. Teknik
analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pokdarwis dan masyarakat sudah
memiliki pengetahuan yang sedang tentang sapta pesona, dan sudah menerapkan
unsur-unsur sapta pesona. Pokdarwis dan masyarakat memiliki peran tinggi dalam
pengembangan objek wisata Waduk Sempor. Faktor pendukung dalam
pengembangan objek Wisata Waduk Sempor Kebumen yaitu : mendapat
dukungan dari pemerintah setempat, Sumber Daya Manusia, dan keanekaragaman
potensi di sekitar Objek Wisata Waduk Sempor. Faktor penghambat dalam
pengembangan objek wisata yaitu : kurangnya dana dan kurangnya perawatan
fasilitas sarana dan prasana yang ada disana.
Saran dari peneliti yaitu pembagian tugas dari anggota pokdarwis perlu
dilakukan sehingga peran dari anggota pokdarwis itu lebih terarahkan. Kemudian
peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah
pengunjung dan pendapatan. Pemerintah setempat yaitu pemerintah Desa dapat
terus memberi pelatihan terkait dengan pariwisata kepada Pokdarwis dan
Masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi dan membangun pariwisata.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari

pembangunan nasional yang bertujuan untuk pengembangan suatu daerah.
Pembangunan pada sektor pariwisata tersebut dipilih karena memiliki potensi
untuk peningkatan perekonomian Negara Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 dikemukakan bahwa
kontribusi nyata dari sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki
posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi
negara Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan yang diperkuat serta
diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara (Nurmayasari, 2017).
Pariwisata di Indonesia sekarang telah dianggap sebagai salah satu sektor
ekonomi penting dan diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu
(Rahman dan Utami, 2017). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama
pemasok bagi devisa negara. Bahkan Pemerintah di tahun 1998 berupaya
menempatkan pariwisata sebagai primadona pemasok devisa negara. Pemerintah
menargetkan hingga akhir pelita VI pertumbuhan kunjungan wisatawan rata-rata
pertahun sebesar 12,90 %, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
sebesar 6,5 juta orang dan menghasilkan devisa sekitar 9 miliar dollar AS. Jumlah
kunjungan wisatawan nusantara diperkirakan 84,2 juta orang dengan pengeluaran
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lebih dari 9 trilliun rupiah, dengan demikian diharapkan akan terbuka 900 ribu
lapangan kerja baru pada bidang ini. (Banowati, 2012 : 239).
Menurut Suryawan (2016) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu
Provinsi di Indonesia yang menyimpan banyak potensi pariwisata, seperti
keindahan alamnya baik keindahan berupa pegunungan yang berada di kawasan
daerah dataran tinggi Dieng, kemudian daerah pantai yang berada di kawasan
Pantai Selatan Pulau Jawa dan Pantai Utara yang mempesona, beragam tradisi
budaya yang menarik, serta bermacam jenis makanan tradisional dengan cita rasa
khas yang tersebar di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Setiap daerah
berupaya menggali potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia,
termasuk potensi budaya yang kemudian dijadikan sebagai sumber pendapatan
bagi penyelenggaraan pembangunan, salah satunya yaitu dari sektor pariwisata
(Darmawan, 2016).
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 kabupaten yang berada
di wilayah provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah yaitu 1.281,115 km².
Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan
Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah
timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di
sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara.
Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' Lintang Selatan
dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur.(Sumber : BPS Kabupaten Kebumen Tahun
2016).
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Kebumen memiliki 2 waduk yaitu Waduk Wadaslintang dan Waduk
Sempor. Waduk Sempor merupakan salah satu waduk yang berada di wilayah
kabupaten Kebumen yang memiliki fungsi utama selain sebagai irigasi dan PLTA
juga dimanfaatkan di bidang perikanan dan wisata. Waduk Sempor dibangun
dengan tujuan utama untuk irigasi dan PLTA. Selain itu, masyarakat juga
memanfaatkan waduk ini dibidang perikanan dan pariwisata.
Tabel 1.1 Data Pengunjung Objek Wisata Waduk Sempor
Tahun

Anak-anak

Dewasa

Jumlah

2012

2127

26788

28195

2013

1321

23849

25220

2014

2024

33144

35168

2015

1841

33110

34951

2016

1441

38424

39865

Sumber : Badan Pengelola Wisata Waduk Sempor Kebumen
Tabel di atas merupakan data pengunjung Waduk Sempor selama 5 tahun
dari tahun 2012-2016. Setiap tahun jumlah pengunjung Waduk Sempor berubahubah. Jumlah pengunjung terbanyak yaitu pada tahun 2016 yaitu 39.865.
Kebanyakan jumlah pengunjung yaitu orang dewasa. Pada tahun 2017 jumlah
pengunjung dari bulan Januari-September tercatat yaitu 42.268. Jumlah
pengunjung yang selalu ramai yaitu di bulan Juni dan Juli. Hal tersebut
merupakan libur anak sekolah dan juga libur hari raya idul fitri.
Kelompok Sadar Wisata atau disingkat Pokdarwis merupakan kelompok
swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta
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bertujuan

untuk

meningkatkan

pengembangan

pariwisata

daerah

dan

mensukseskan pembangunan pariwisata nasional. Dalam kaitannya dengan
pengembangan pariwisata harus memperhatikan posisi, potensi dan peran
masyarakat sebagai aktor atau subjek pengembangan, karena posisi, peran dan
dukungan masyarakat turut menentukan sukses atau keberhasilan jangka panjang
pengembangan kegiatan pariwisata ( Putri dkk, 2014 ). Kelompok Sadar Wisata
dalam hal ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, mendorong
terwujudnya Sapta Pesona, meningkatkan mutu produk dan wisata dalam rangka
meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan
(Andiani dan Widiastini, 2017).
Masyarakat yang memiliki kesadaran akan potensi daerah tempat
tinggalnya akan tergabung dalam suatu Kelompok sadar Wisata yang lebih lanjut
dikenal dengan Pokdarwis (Wardana, 2018). Pada objek Waduk Sempor memiliki
Pokdarwis, dimana Pokdarwis tersebut bernama Mukti Marandesa. Pokdarwis
Mukti Marandesa tersebut dibentuk pada tanggal 9 November

2011.

Keanggotaan Pokdarwis tersebut berasal dari masyarakat yang ada di sekitar
Waduk Sempor yang peduli ingin mengelola dan mengembangkan wisata Waduk
Sempor. Selain itu kerja sama antara masyarakat dan Pokdarwis dalam
mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Sempor yaitu melakukan kerja
bakti dan juga mengenalkan sapta pesona ke masyarakat, karena ada 2 misi hal
yang dilakukan oleh Pokdarwis yaitu : memberikan sosialisasi kepada masyarakat
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tentang sadar wisata dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sapta
pesona.
Selain Pokdarwis yang berperan dalam mengembangkan potensi objek
wisata, peran dari masyarakat di sekitar juga sangat membantu, ditambah lagi
dengan adanya peran dari masyarakat dapat mengangkat kearifan dari masyarakat
itu sendiri yang dapat menjadi daya tarik dari wisatawan. Masyarakat yang terlibat
dalam pengembangan obyek wisata Waduk Sempor yaitu masyarakat Dukuh
Kaliputih, karena masyarakat Dukuh Kaliputih yang banyak bekerja sama dengan
Pokdarwis dalam mengembangkan objek wisata Waduk Sempor. Pada masyarakat
Dukuh Kaliputih juga terdapat objek wisata, sehingga ada kaitannya dan kerja
sama antara masyarakat Dukuh Kaliputih dan juga Pokdarwis. Banyak kerja sama
antara Pokdarwis dan masyarakat Dukuh Kaliputih dalam pengembangan objek
wisata Waduk Sempor yaitu pentas budaya dan festival Kaliputih 2017. Pada
akhir tahun 2017 pokdarwis Waduk Sempor mengembangkan wahana baru untuk
meningkatkan daya tarik wisatawan yaitu banana boat, kanopi serta kapal wisata.
Akhir tahun 2017 pendapatan dari pengelolaan Waduk Sempor meningkat karena
adanya wahana baru yaitu banana boat dan kanopi. Wahana tersebut merupakan
wahana yang sangat digemari oleh masyarakat yang berkunjung. Harga sewa
banana boat yaitu Rp. 30.000 dan kanopi yaitu Rp. 30.000.
Wisata Waduk Sempor pada saat ini sudah dikelola dan dikembangkan
dengan baik namun belum secara optimal oleh masyarakat, Pokdarwis, pengelola,
dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki
wisata Waduk Sempor masih kurang memadai, seperti akses jalan, sarana
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informasi, lokasi untuk parkir yang belum memadai dan juga toilet. Mayoritas
masyarakat di sekitar Waduk Sempor belum mempunyai wawasan mengenai
pariwisata

menyebabkan

kurangnya

kesadaran

masyarakat

mengenai

kepariwisataan. Salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai
aktualisasi nilai keindahan yang terkandung dalam Sapta Pesona. Hal ini terlihat
dari kualitas toilet yang tidak terawat dan juga masalah kebersihan sampah yang
ada sehingga tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Sapta Pesona.
Diharapkan dengan kesadaraan dan partisipasi masyarakat meningkat terhadap
pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Wisata Waduk Sempor sehingga
pariwisata Waduk Sempor dapat maju dan berkembang.
Hambatan lain yang dihadapi dalam pengembangan Wisata Waduk
Sempor adalah terbatasnya dana yang tersedia, sehingga menghambat
pembangunan infrastruktur Wisata Waduk Sempor. Selain itu permasalahan lain
yang dihadapi oleh Wisata Waduk Sempor adalah belum efektif dan optimalnya
pemasaran atau promosi Wisata Waduk Sempor baik dari pemerintah maupun
masyarakat. Adapun situs website yang bertujuan untuk mempromosikan dan
memberikan informasi-informasi terkait pariwisata di wisata Waduk Sempor
belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, hal ini terlihat dari kontenkonten yang terdapat di dalam website tersebut belum memberikan informasi
yang lengkap dan juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sekitar
Waduk Sempor yang belum optimal.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan
langkah-langkah atau strategi untuk mengembangkan wisata Waduk Sempor
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sehingga dapat menjadi daerah tujuan wisata (DTW). Maka dari itu peneliti
menjadikan Kelompok Sadar Wisata Mukti Marandesa dan masyarakat Dukuh
Kaliputih sebagai objek penelitian karena Kelompok Sadar Wisata Mukti
Marandesa sebagai lembaga informal masyarakat yang bergerak dalam bidang
pariwisata mempunyai peran dalam mengembangkan potensi wisata Waduk
Sempor. Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam
tentang peran kelompok sadar wisata Mukti Marandesa dalam mengembangkan
potensi wisata, dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengetahuan Dan Peran
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Masyarakat Dalam Pengembangan
Objek Wisata Waduk Sempor Kabupaten Kebumen ”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik

rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana pengetahuan Pokdarwis dan masyarakat dalam membantu
mengembangkan dan promosi pariwisata di Waduk Sempor Kebumen ?
b. Bagaimana

peran

Pokdarwis

dan

masyarakat

dalam

membantu

mengembangkan dan promosi pariwisata di Waduk Sempor Kebumen?
c. Apa faktor pendukung dan penghambat keterlibatan Pokdarwis dan masyarakat
dalam mengembangkan dan promosi pariwisata di Waduk Sempor Kebumen ?
1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek yaitu :

a. Untuk mengetahui pengetahuan Pokdarwis dan masyarakat dalam membantu
mengembangkan pariwisata dan promosi di Waduk Sempor Kebumen
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b. Untuk mengetahui peran Pokdarwis dan masyarakat dalam membantu
mengembangkan dan promosi pariwisata di Waduk Sempor Kebumen
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keterlibatan Pokdarwis
dan masyarakat dalam mengembangkan dan promosi pariwisata di Waduk
Sempor Kebumen.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis
maupun secara praktis, manfaat secara teoritis

baik untuk masyarakat,

pemerintah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan untuk penulis diantaranya
sebagai berikut:
1.4.1

Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini yaitu :
a. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis.
b. Dapat memberikan bahan kajian bagi Pendidikan Non Formal, khususnya
mengenai peran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pariwisata di
Waduk Sempor Kebumen .
1.4.2 Secara Praktis
Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:
a. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan
kepariwisataan sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar
dapat meningkat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran .
b. Bagi pemerintah terkait dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk
mengembangkan daerah wisata tersebut.
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c. Bagi Kelompok Sadar Wisata dapat digunakan sebagai referensi untuk
mengembangkan pariwisata terutama Desa Wisata dan wawasan terutama
mengenai partisipasi pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Waduk
Sempor Kebumen .
d. Bagi penulis diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari
akademik dan lapangan untuk dimanfaatkan dalam masyarakat nantinya.
1.5 Batasan Istilah
Untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah penafsiran, maka dalam
penelitian ini perlu dijelaskan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian.
Adapun isi yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :
1.5.1 Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.
melalui panca indera manusia, yakni indera
penciuman, rasa, dan raba. Sebagian

orang

Penginderaan terjadi

pengelihatan, pendengaran,

besar pengetahuan manusia diperoleh

melalui mata dan telinga.(Notoatmodjo dalam Sahara dkk, 2016). Dalam
penelitian ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang sadar
wisata dan pengetahuan tentang sapta pesona.
1.5.2 Peran
Menurut Soerjono Soekanto (2007: 212) mendefinisikan peran sebagai
aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Maka peran Kelompok Sadar Wisata
adalah sesuatu yang diharapkan dari Kelompok Sadar Wisata itu sendiri untuk
kebaikan, pengembangan, promosi pariwisata dan pembangunan pariwisata di
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lingkungannya. Yang dimaksud peran dalam penelitian ini yaitu peran Pokdarwis
Mukti Marandesa dalam mengembangkan dan promosi Wisata Waduk Sempor.
Peran yang dilakukan yaitu peran dalam pengembangan objek Wisata Waduk
Sempor, peran dalam menjalankan program-program kerja dan peran dalam
pengembangan sumber daya manusia.
1.5.3 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Pokdarwis adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya
terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung
jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya keadaan
yang

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta

terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui
kepariwisataan dan manfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar ( Rahim,
2012: 16). Dalam penelitian ini Pokdarwis yang dimaksud adalah Pokdarwis
Mukti Marandesa.
1.5.4 Masyarakat
Menurut Hendropuspito dalam Handoyo (2015) masyarakat adalah sebagai
kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja
sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk
mencapai kepentingan yang sama. Dalam penelitian ini masyarakat yang
dimaksud

adalam

masyarakat

Dukuh

Kaliputih

mengembangkan objek wisata Waduk Sempor Kebumen.

yang

berperan

dalam
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1.5.5 Pengembangan dan Promosi
Menurut

Poerwadarminta

dalam

Suryawan

(2016)

pengembangan

merupakan suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik,
sempurna dan berguna. Pengembangan dalam hal ini yaitu pengembangan dalam
hal pariwisata. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal
apa saja yang dilakukan oleh Pokdarwis dan masyarakat untuk mengembangkan
wisata Waduk Sempor. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan fasilitas
sarana dan prasarana yang ada, kemudian memperbaiki fasilitas yang sudah
tersedia, menambah wahana-wahana baru yang digemari oleh masyarakat
sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang datang ke Waduk
Sempor dan juga melakukan promosi-promosi tentang wisata yang ada di Waduk
Sempor melalui website dan akun sosial media yang ada.
1.5.6 Waduk Sempor
Merupakan Waduk yang berada di wilayah Kecamatan Sempor Kabupaten
Kebumen . Waduk Sempor memiliki volume total air rata-rata 38 juta m3 dan luas
genangan ±247 Ha. Sumber air waduk berasal dari aliran sungai Kali Mampang
dan Kali Kedungwaringin. Waduk Sempor merupakan salah satu waduk yang
memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaannya, di Waduk Sempor tersebut
terbagi menjadi 3 fungsi yaitu : sebagai perikanan, PLTA, dan pariwisata. Dalam
penelitian ini Waduk Sempor merupakan objek yang digunakan untuk penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Deskriptis Teoritis
Deskriptis teoritis dalam penelitian ini membahas berbagai hal mengenai
pengetahuan,

peran,

Pokdarwis

(kelompok

sadar

wisata),

masyarakat,

pengembangan potensi pariwisata, Sapta Pesona dan Sadar Wisata, dan Waduk
Sempor.
2.1.1

PENGETAHUAN

2.1.1.1 Pengertian
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang
terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung,

telinga, dan

sebagainya). Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera
pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo dalam Sahara
dkk 2016). Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana
diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan
semakin luas pula pengetahuannya. Lebih lanjut pengertian pengetahuan menurut
(Jujun S Suriasumantri dalam Darmawan dan Fadjarajani, 2016).
Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang ditangkap oleh
panca indra manusia. Informasi tersebut kemudian dikembangkan melalui bahasa
dan kemampuan berpikirnya. Pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses
tindakan manusia dengan melibatkan seluruh keyakinan yang berupa kesadaran
dalam menghadapi objek yang dikenal (Darmawan dan Fadjarani, 2016). Dalam
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penelitian ini indikator dari pengetahuan yaitu pengetahuan Pokdarwis dan
masyarakat yang meliputi :
1. Pengetahuan tentang Sapta Pesona
2. Pengetahuan tentang sadar wisata
3. Pengetahuan tentang pariwisata
2.1.1.2 Tingkat Pengetahuan
Pengetahun yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan,
yaitu :
a. Tahu (Know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah
sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

pelajari
mengingat

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau
rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat
pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu
tentang

apa

yang

dipelajari

antara

lain

menyebutkan,

menguraikan,

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.
b. Memahami (Comprehention)
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui, dan dapat

menginterpretasikan materi

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus
dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan
sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
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c. Aplikasi (Application)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang
telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat
diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum hukum, rumus, metode, prinsip
dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
d. Analisis (Analysis)
Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek
ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi,
dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat
dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan),
membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.
e. Sintesis (Synthesis)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan

atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi
baru dari formulasi-formulasi yang ada.
f. Evaluasi (Evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi
atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian penilaian itu didasarkan
pada suatu kreteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria
yang telah ada.
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2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
Menurut Notoatmodjo dalam Sahara

dkk (2016) faktor yang

mempengaruhi pengetahuan antara lain yaitu:
1) Faktor pendidikan
Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin mudah
untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan
pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang
disampaikan oleh orang tua, guru, dan media masa. Pendidikan
kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan

sangat erat

merupakan salah satu kebutuhan

dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima, serta
mengembangkan pengetahuan dan teknologi.
2) Faktor pekerjaan
Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses
informasi yang dibutuhkan terhadap suatu obyek.
3) Faktor pengalaman
Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan,

semakin

banyak pengalaman seseorang tentang suatu hal, maka akan semakin bertambah
pula pengetahuan seseorang akan hal tersebut.
4) Keyakinan
Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang biasanya bisa didapat secara
turun-temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan
keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang
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5) Sosial budaya
Kebudayaan berserta kebiasaan dalam keluarga dapat

mempengaruhi

pengetahuan, presepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.
2.1.2 PERAN
Peran dikaitkan dengan sesuatu yang dimainkan dari suatu dunia drama
ataupun teater, karena istilah “peran” diambil dari dunia drama atau teater
tersebut. Dimana peran merupakan karakterisasi yang dipegang untuk dimainkan
oleh seorang pemeran dalam sebuah pentas. Menurut Soerjono Soekanto (2007:
212) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
maka dia menjalankan suatu peranan. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik
dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran merupakan bentuk dari
perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.
Menurut Hani’ah (2017) peran serta masyarakat dalam pengembangan
wisata secara langsung sangat perlu adanya. Peran serta masyarakat dapat
ditumbuhkan dan digerakkan melalui usaha penerangan serta pengembangan
komunikasi sosial yang sehat, yang dilakukan melalui dialog yang luas dan
bersifat terbuka, terarah, jujur, bebas dan bertanggung jawab, baik antara
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pemerintah dan masyarakat maupun antar golongan masyarakat itu sendiri. Dialog
yang demikian akan melahirkan gagasan serta pandangan yang kuat agar
pembangunan tetap memiliki gerak maju ke depan.
Peran seseorang maupun lembaga dalam masyarakat sangat erat kaitannya
dengan apa yang diharapkan dari seseorang maupun lembaga tersebut. Maka
peran Kelompok Sadar Wisata adalah sesuatu yang diharapkan dari Kelompok
Sadar Wisata itu sendiri untuk kebaikan, pengembangan, kontribusi dan
pembangunan pariwisata di lingkungan sekitar objek wisata. Oleh karena itu
peran dari pengelola wisata, dari Pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan juga dari
masyarakat yang berada di suatu wilayah dekat dengan objek wisata tersebut
sangat penting, juga peran tersebut dapat membantu mengembangkan objek
wisata tersebut. Tanpa adanya peran dan kontribusi dari Pokdarwis, masyarakat
dan pengelola maka objek wisata tersebut tidak dapat berkembang. Dari beberapa
penjelasan mengenai peran di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran
merupakan tingkah laku seseorang yang diharapkan sesuai dengan kedudukan,
posisi, tugas, dan fungsi dari seseorang tersebut dalam suatu sistem sosial tertentu,
sehingga apabila seseorang telah menjalankan kedudukan, posisi, tugas, dan
fungsinya maka seseorang tersebut telah menjalankan perannya (Wardana, 2018).
Peran pemerintah itu hanya sebagai regulator dan fasilitator sementara
masyarakat

lokal

sendiri

adalah

aktor

utama

dalam

mengelola

dan

mengembangkan potensi objek wisata (Bona, 2018). Dalam penelitian ini peran
yang dimaksud adalah peran pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan Masyarakat
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Dukuh Kaliputih dalam mengembangkan Objek Wisata Waduk Sempor.
Indikator-indikator dari peran yaitu :
1. Peran dalam pengembangan objek wisata Waduk Sempor
2. Peran dalam kegiatan program-program kerja
3. Peran dalam pengembangan Sumber Daya Manusia
Dalam instrumen kuesioner peran terdapat kompetensi pedagogik berupa
ranah kognitif. Kategori-kategori pada dimensi ranah kognitif merupakan
pengklarifikasian proses-proses kognitif secara komperehensif yang terdapat
dalam tujuan pendidikan. (Krathwohl, 2010). Tujuan pembelajaran dalam ranah
kognitif (intelektual) atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang
menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah
sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C (Cognitive)

meliputi C1

(Pengetahuan/ knowledge), C2 (Pemahaman / comprehension), C3 (Penerapan /
applocation), C4 (Analisis/ analysis), C5 (Sintesis/ synthesis), C6 (Evaluasi/
Evaluation).
2.1.3 POKDARWIS ( KELOMPOK SADAR WISATA )
2.1.3.1 Pengertian Kelompok Sadar Wisata
Kelompok sadar wisata merupakan salah satu komponen dalam
masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk
kesadaran masyarakat akan pembangunan pariwisata di daerahnya. Undangundang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa Kelompok
Sadar Wisata dapat dipahami sebagai kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan
kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan
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berbagi obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan
pembangunan pariwisata di daerah tempat tinggalnya. Sebagai stakeholder
maupun motor penggerak dalam pengembangan potensi wisata di daerahnya pada
hakikatnya Pokdarwis dapat melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang
disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing kelompok ( Farida dkk,
2017).
Di dalam buku pedoman Kelompok Sadar Wisata di jelaskan bahwa
pengertian Kelompok Sadar Wisata merupakan, “Kelembagaan ditingkat
masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang
memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan aktif sebagai penggerak
dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya

kepariwisataan

serta

terwujudnya

Sapta

Pesona

dalam

meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi
kesejahteraan masyarakat sekitar (Rahim , 2012:16).
2.1.3.2 Maksud dan Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
1) Maksud Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
Menurut buku Panduan Kelompok Sadar Wisata (2012: 17) maksud dari
pembentukan kelompok sadar wisata adalah mengembangkan kelompok
masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator
dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar
destinasi pariwisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik, serta
memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan
dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
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2) Tujuan Kelompok Sadar Wisata
Menurut buku panduan Kelompok Sadar Wisata (2012: 18) Tujuan dari
pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) adalah:
a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting
dalam pembangunan kepariwisataan. Serta dapat bersinergi dan bermitra
dengan stakeholders yang terkait dalam peningkatan kualitas pengembangan
kepariwisataan di daerah.
b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat
sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh
dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi
pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata
yang ada di masing-masing daerah.
2.1.3.3 Fungsi Kelompok Sadar Wisata
Menurut buku panduan Kelompok Sadar Wisata (2012: 18) dijelaskan
secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:
a. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan objek
pariwisata.
b. Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam
upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah tersebut.
Fungsi dari Kelompok Sadar Wisata yaitu sebagai penggerak sadar wisata
dan Sapta Pesona, sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan dan
pengembangan wisata di daerah tersebut.
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2.1.3.4 Kegiatan Kelompok Sadar Wisata
Lingkup kegiatan Pokdarwis menurut buku panduan Kelompok Sadar
Wisata (2012: 27) adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan
dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi
Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi, antara lain:
a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang
kepariwisataan.
b. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola
bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
c. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik
dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
d. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas
lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya
perwujudan Sapta Pesona.
e. Mengumpulkan,

mengolah

dan

memberikan

pelayanan

informasi

kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
f. Memberikan

masukan

kepada

pemerintah

dalam

mengembangkan

kepariwisataan di daerah setempat.
2.1.3.5 Keanggotaan Pokdarwis
Menurut Buku panduan Pokdarwis

(2012:19) syarat-syarat umum

keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut:
a. Bersifat sukarela.
b. Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan.
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c. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan
memiliki kepedulian terhadap pariwisata.
d. Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan
penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun
tak langsung.
e. Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.
2.1.4 MASYARAKAT
Menurut Hendropuspito dalam Handoyo (2015) masyarakat adalah sebagai
kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja
sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk
mencapai kepentingan yang sama. Menurut Koentjaraningrat memaknai
masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu
sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa
identitas bersama. Masyarakat yang demikian memiliki ciri-ciri yaitu :
1. Mempunyai wilayah dan batas yang jelas
2. Merupakan satu kesatuan penduduk
3. Terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen
4. Mengemban fungsi umum
5. Memiliki kebudayaan yang sama.
Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: pertama
enabling yaitu menciptakan suasana memungkinkan potensi masyarakat dapat
berkembang. Setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan
dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang tanpa daya. Pemberdayaan adalah
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upaya

untuk

membangun

daya

dengan

mendorong,

memotivasi,

dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta
upaya untuk mengembangkannya. Kedua, empowering yaitu memperkuat potensi
yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut
penyediaan berbagai input dan pembukaan . Ketiga, protecting yaitu melindungi
dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan
masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat
sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman
demokrasi (Friedmann dalam Wulandari, 2016).
Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-undang
No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat
setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan
kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan
menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Selain itu para pengusaha di
bidang pariwisata juga berkewajiban mengutamakan penggunaan produk
masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada
tenaga kerja lokal dan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan
program pengembangan masyarakat. Pengembangan dan peningkatan sarana dan
prasarana pariwisata, namun, harus dilakukan. Dalam kasus seperti itu,
konservasi, masyarakat lokal dan masyarakat harus terlibat karena akan
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meningkatkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur dan fasilitas pariwisata.
( Putri dkk, 2015).
Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan objek wisata menjadi hal
yang penting karena dari masyarakatlah yang lebih memahami dan mengetahui
potensi yang ada di wilayahnya. Baik dari kondisi alam, kondisi geografis, dan
kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi kearifan
masyarakat itu sendiri yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang
berkunjung. Menurut Panudju dalam Sahidun (2009:71) mengartikan peran serta
masyarakat sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuatan dan hak
masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yang
ada di dalam masyarakat tersebut.
Selain itu keterlibatan masyarakat sangatlah penting karena untuk
mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa hal yang akan diperoleh selaras
dengan kebutuhan dan keuntungan untuk objek wisata tersebut. Akhirnya peran
masyarakat

dalam

pembangunan

pariwisata

sangatlah

penting

untuk

dikembangkan dan ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi. Partisipasi
masyarakat hakikatnya bukan semata mendorong terjadinya proses penguatan
kapasitas masyarakat lokal, tetapi merupakan sebuah mekanisme guna
meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan
secara bersama. Dalam konteks pembangunan pariwisata partisipasi masyarakat
penting untuk terus didorong guna mendistribusi keuntungan-keuntungan dari
kegiatan kepariwisataan yang berlangsung (Raharjana, 2012).
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Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk penyampaian
saran, pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
proses

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

kepariwisataan. Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam
meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya( Purnamasari, 2011).
Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Dukuh
Kaliputih Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Dukuh
Kaliputih merupakan dukuh yang sangat berperan dalam pengembangan objek
wisata Waduk Sempor. Memilih dukuh Kaliputih sebagai subjek penelitian karena
masyarakat Dukuh Kaliputih banyak melakukan kerja sama dengan pokdarwis
dalam pengembangan objek wisata Waduk Sempor. Jumlah per kepala Keluarga
Dukuh Kaliputih yaitu 326 Kepala Keluarga.
2.1.5

PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA

2.1.5.1 Pengertian Pariwisata
Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu :
pari, artinya banyak, berkali-kali, berputar-putar dan wisata artinya perjalanan,
bepergian. Berdasarkan arti kata tersebut pariwisata berarti perjalanan yang
dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan rekreasi atau bersenangsenang.(Banowati, 2012 : 241). Lebih lanjut menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan mendefinisikan bahwa
pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,
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dan pemerintah daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pariwisata merupakan segala macam kegiatan yang terkait wisata dan didukung
berbagai fasilitas dan layanan, baik dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
Menurut Hariyanto (2011) Sektor pariwisata selain mendatangkan devisa
juga membuka lapangan kerja yang luas baik yang terlibat langsung maupun tidak
langsung. Sehingga dapat dikatakan sektor pariwisata mampu menggerakan sektor
lain seperti jasa transportasi, perhotelan, perdagangan, industri dan sebagaianya.
Pada perkembangan sekarang pariwisata atau berwisata bertujuan ingin mendapat
manfaat, oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai keinginan wisatawan
tersebut, perlu penyediaan fasilitas, produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan
konsumen serta mempertimbangkan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas
(Hayati, 2007). Geografi telah lama tertarik pada hubungan antara pariwisata dan
lingkungan, baik fisik maupun manusia dan bahwa mereka akan sangat tertarik
dalam diskusi dan penerapan pembangunan berkelanjutan dalam konteks
pariwisata ( Butler, 1999).
Bila meletakkan tumpuan pariwisata sebagai salah satu sumber devisa atau
sebagai industri maka pariwisata merupakan suatu sistem kepariwisataan yang
meliputi beberapa subsistem , yakni sebagai berikut.
1). Daerah Asal Wisatawan
Merupakan tempat asal dan kembalinya wisatawan. Beberapa isu kunci
yang memerlukan kajian antara lain : keadaan yang mendorong orang melakukan
perjalanan wisata , yang mencakup misalnya : keadaan lokasi geografi, keadaan
sosial-ekonomi, karakteristik demografi, maupun adat kebiasaan mereka.
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2). Daerah Tujuan Wisata
Merupakan tempat atau daerah yang menarik wisatawan untuk tinggal
sementara dan menikmati segala sesuatu yang tidak dapat diperoleh di daerah
asalnya ataupun di tempat-tempat lain. Daya tarik dapat berupa keadaan alam
(keindahan, keunikan), kesejarahan, budaya, atau keunikan kehidupan masyarakat
/ komunitas tertentu. Juga pariwisata penting dan unik (pemakaman di tanah
Toraja, pembakaran mayat di Bali, dll) , tarian dan makanan khas.
3). Rute Transit
Merupakan lokasi wilayah transportasi antara daerah asal wisatawan
dengan daerah tujuan wisata. Bagaimanapun juga seseorang yang akan melakukan
perjalanan/wisata mempertimbangkan jarak (kilometer dan lama perjalanan, serta
keamanan dalam perjalanan), kemungkinan tempat transit / persinggahan, fasilitas
angkutan, penginapan, serta fasilitas pelayanan yang perlu dikembangkan . Pada
dasarnya arus wisatawan dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factor) yang
ada di tempat asal, daya tarik ( pull factor) di tempat tujuan, maupun kemudahan,
rintangan serta daya tarik perjalanan antara kedua daerah ( tempat asal dan daerah
tujuan wisata). (Banowati, 2017 : 246-247).
2.1.5.2 Pengembangan dan Promosi Pariwisata
Menurut (Poerwadarminta dalam Suryawan, 2016)

pengembangan

merupakan suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik,
sempurna dan berguna. Pengembangan ini harus ada perubahan dari baik menjadi
lebih baik dengan dengan strategi – strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kelompok Sadar Wisata sebagai suatu upaya alternatif yang dilakukan oleh
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pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan

pengembangan pariwisata

dalam bentuk kampanye sadar wisata. Dalam penerapannya, pengembangan
pariwisata nusantara yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata melalui berbagai
kegiatan antara lain pembinaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan
swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata
(Andiani dan Widiastini, 2017). Kemudian pendapat menurut (Pradipta dan
Santoso, 2017) pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk
memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek
dan daya tarik wisata serta mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kemudian diperkuat oleh unsur pokok dalam pengembangan pariwisata.
Mengingat kemungkinan bahwa pariwisata akan menjadi sektor tunggal terbesar
perdagangan dunia pada awal abad berikutnya, potensi pariwisata untuk
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan ( Hunter, 1997).
Menurut (Suwantoro dalam Suryawan, 2016) menjelaskan bahwa unsur
pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata
di daerah tujuan wisata meliputi:
1) Objek dan Daya Tarik Wisata, daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata
merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu
daerah tujuan wisata.
2) Sarana dan Prasarana Wisata, sarana wisata merupakan kelengkapan daerah
tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam
menikmati

perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus

disediakan di daerah tujuan wisata ialah penginapan, biro perjalanan, alat
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transportasi, rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Sedangkan
prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan
manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke
daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal,
jembatan, dan lain sebagainya.
3) Tata laksana atau infrastuktur, situasi yang mendukung fungsi sarana dan
prasarana wisata, baik berupa sistem pengelolaan maupun bangunan fisik.
Seperti halnya sistem pengairan, sumber listrik, dan jalur angkutan.
4) Masyarakat dan lingkungan, terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan
berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari para
wisatawan yang berkunjung. Selain itu perlu adanya upaya untuk menjaga
kelestarian lingkungan dalam pengelolaan obyek wisata. Serta kelestarian
budaya yang tidak tercemar oleh budaya asing yang masuk akan memberikan
kenangan yang mengesankan bagi para wisatawan yang berkunjung. Daya tarik
Indonesia sebagai daerah tujuan wisata perlu ditingkatkan dengan berbagai
upaya seperti promosi, peningkatan fasilitas, pelayanan dan sebagainya. Salah
satu usaha promosi obyek wisata adalah melalui dunia pendidikan, karena
pelaku wisatawan domestik pada umumnya adalah pelajar atau mahasiswa
(Hariyanto, 2011).
Sektor pariwisata adalah satu sektor yang sangat berperan dalam
penerimaan devisa negara kita. Informasi akan pariwisata Indonesia merupakan
salah satu aspek yang berpengaruh dalam promosi pariwisata negara kita.
Pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor
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atau program andalan bagi pemerintah daerah karena sektor ini memiliki prospek
dan peranan yang sangat strategis dalam rangka menunjang keberhasilan
pembangunan

di

daerah

yang

merupakan

ujung

tombak

pelaksanaan

pembangunan nasional (Nurfalah dan Wihayati, 2016).
Program

pengembangan

pariwisata

yang

dilakukan

oleh

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Mukti Marandesa yaitu :
a.

Pentas Budaya yaitu pentas yang menampilkan budaya-budaya yang ada di
Kabupaten Kebumen seperti Ketoprak, Gamelan Wayang dan juga
Keroncong senja, dimana keroncong senja tersebut dimulai ketika waktu
senja

b.

Festival Kaliputih 2017. Dimana festival Kaliputih merupakan serangkain
acara besar antara pokdarwis yang bekerja sama dengan masyarakat untuk
mempromosikan wisata alam Kaliputih yang lokasinya tidak jauh dari Waduk
Sempor dan merupakan wilayah satu kawasan. Hal-hal yang menarik di
lakukan yaitu menyelusuri alam daerah Kaliputih .

c.

Pada akhir tahun 2017 pokdarwis Waduk Sempor mengembangkan wahana
baru untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yaitu banana boat, kanopi
serta kapal wisata. Dimana kita akan diajak bermain air mengelilingi Waduk
Sempor.

d.

Kerja sama dengan masyarakat Kaliputih dengan menyediakan paket wisata
susur waduk untuk menelusuri Waduk Sempor dan sejarah-sejarah wisata
yang ada disana.

e.

Melakukan promosi lewat akun media sosial yaitu instagram dan youtube.
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f.

Pada tanggal 18 Februari 2018 pokdarwis Mukti Marandesa melakukan
kegiatan lomba mewarnai untuk anak-anak yang dilakukan di sekitar wisata
Waduk Sempor.

2.1.6 PENGERTIAN SAPTA PESONA DAN SADAR WISATA
Menurut Buku panduan Pokdarwis (2012) Sapta Pesona, adalah jabaran
konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai
tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif
yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui
perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Jabaran
dari masing-masing unsur Sapta Pesona tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aman
Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata yang memberikan rasa
tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan
perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a. Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjungannya.
Menolong dan melindungi wisatawan.
b. Menunjukkan rasa bersahabat terhadap wisatawan.
c. Memelihara keamanan lingkungan.
d. Membantu memberi informasi kepada wisatawan.
e. Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular.
f. Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.
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2.

Tertib
Suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata yang

mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang
konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan
kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah
tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a. Mewujudkan budaya antri.
b. Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku.
c. Disiplin waktu/tepat waktu.
d. Serba teratur, rapi dan lancar.
3. Bersih
Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi
pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/
higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam
melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a. Tidak membuang sampah/limbah sembarangan.
b. Menjaga kebersihan lingkungan objek dan daya tarik wisata serta sarana
prasarana pendukungnya.
c. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara (akibat asap kendaraan,
rokok atau bau lainnya).
d. Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis.
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e. Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih.
f. Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.
4. Sejuk
Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata
yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan
perasaan nyaman dan “betah” bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau
kunjungan ke daerah tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a. Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon.
b. Memelihara penghijauan di objek dan daya tarik wisata serta jalur wisata.
c. Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/ fasilitas umum, hotel, penginapan,
restoran dan sarana prasarana dan komponen/fasilitas kepariwisataan lainnya.
5. Indah
Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata
yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa
kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan
atau kunjungan ke daerah tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a. Menjaga objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang estetik, alami dan
harmoni.
b. Menjaga lingkungan dan tempat tinggal secara teratur dan serasi serta menjaga
karakter kelokalan.
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c. Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen
estetika lingkungan yang bersifat alami.
6. Ramah
Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi
pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab,
terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman,
perasaan diterima dan “betah” (seperti di rumah sendiri) bagi wisatawan dalam
melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela serta selalu siap membantu
wisatawan.
b. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan.
c. Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan.
d. Menampilkan senyum yang tulus
7. Kenangan
Suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata atau daerah
tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang
membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah
tersebut.
Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
a.

Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal.

b.

Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih dan menarik.

c.

Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/ khas serta mudah dibawa.
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Sadar Wisata adalah pemahaman mendalam dan kesadaran pemikiran
untuk menjadi tuan rumah yang baik dari seseorang atau kelompok yang terwujud
dari sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan pariwisata.
Berdasarkan

Direktorat

Jendaral

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi memberikan pedoman mengenai Sadar
Wisata. Pemahaman konsep sadar wisata harus mampu menjadi dasar
pembentukan sistem pendidikan sadar wisata. Sistem pendidikan sadar wisata
merupakan salah satu pendidikan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata
(Pokdarwis) dan tergolong dalam pendidikan non-formal. Pendidikan non formal
dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan pembinaan masyarakat sekitar area
wisata. Pendidikan sadar wisata dimaksudkan mendorong berperan aktif dalam
mengembangkan obyek wisata dan melaksanakan kegiatan dalam rangka
peningkatan pengetahuan dan wawasan para masyarakat sekitar area wisata dalam
bidang kepariwisataan ( Ristyanto, 2016).
Sadar wisata dapat didefinisikan sebuah konsep yang menggambarkan
partisipasi dan dukungan dari masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya
pariwisata di suatu wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks pengertian tersebut maka gerakan sadar wisata dapat
dijabarkan sebagai berikut : pertama, gerakan untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat agar siap untuk berperan sebagai tuan rumah dan memahami, mampu
bersedia untuk mewujudkan sapta pesona di lingkungannya. Kedua, gerakan
untuk menumbuhkan keinginan dan kemampuan bagi masyarakat untuk
bepergian, mengenali, dan mencintai tanah airnya sebagai wisatawan.
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2.1.7 WADUK SEMPOR
Waduk Sempor terletak di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya terletak sekitar 7 km sebelah utara
kota Gombong. Secara geografis, di sebelah timur dan utara merupakan
perbukitan dan di sebelah barat dan selatan merupakan dataran rendah yang terdiri
dari perumahan dan persawahan (Julia, 2015). Sebagai objek wisata, Waduk ini
juga berfungsi sebagai sumber untuk penyediaan air baku PDAM, irigasi
persawahan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), transportasi dan

sumber

penghasilan bagi warga sekitar melalui kegiatan perikanan.
Waduk Sempor memiliki volume total air rata-rata 38 juta m3 dan luas
genangan ±247 Ha. Sumber air waduk berasal dari aliran sungai Kali Mampang
dan Kali Kedungwaringin. Waduk Sempor merupakan salah satu waduk yang
memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaannya, di Waduk Sempor tersebut
terbagi menjadi 3 fungsi yaitu : sebagai perikanan, PLTA, dan pariwisata.
Rencana pengembangan sumber daya air di dataran rendah Kedu Selatan telah
dimulai sejak tahun 1959 yaitu dengan pembuatan Waduk Sempor lengkap
dengan jaringan irigasinya. Namun pada tahun 1967 terjadi bencana alam dengan
runtuhnya bendung Sempor. Kemudian pada jaman Orde Baru pada tahun 1969
pembangunan Waduk Sempor dilanjutkan dengan dibentuk Badan Pelaksana
Proyek Sempor yang tugasnya mengadakan peninjauan kembali rencana
pembangunan Waduk Sempor serta dilanjutkan jaringan irigasinya. Pada tahun
1976 Badan Pelaksana Proyek Sempor ditingkatkan menjadi Badan Pelaksana
Proyek Serbaguna Kedu Selatan dengan tugas melaksanakan, mengembangkan
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sumber daya air di wilayah Kedu Selatan . Berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pengairan No : 104 / KPTS / 1985, maka struktur organisasi Badan
Pelaksana Proyek Serbaguna Kedu Selatan disempurnakan

(Departemen

Pekerjaan Umum Badam Pelaksana Proyek Serbaguna Kedu Selatan ).
Pengelolaan suatu sumberdaya perairan sangat di tentukan oleh peran
pemangku kepentingan (Stakeholder). Waduk Sempor merupakan salah satu
waduk yang memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu
identifikasi peran pemangku kepentingan (stakeholder) di Waduk Sempor perlu
diketahui guna terciptanya pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.
Pemangku kepentingan (stakeholder) di Waduk Sempor terbagi dalam tiga bidang
yaitu perikanan, wisata dan PLTA serta Irigasi. Stakeholder di bidang perikanan
yang berpengaruh besar dan sangat penting antara lain, Dinas Perikanan,
Kelompok Nelayan, Kelompok KJA serta Petani KJA. Stakeholder di bidang
wisata yang berpengaruh besar besar dan sangat penting yaitu Kelompok Perahu
Wisata serta pedagang sedangkan Dinas Pariwisatanya tidak berpengaruh pada
pengembangan. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) merupakan
satu-satunya stakeholder yang berpengaruh besar dan penting di Bidang PLTA
dan irigasi. (Saleh , 2017).
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2.2

Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan
No

Nama Penulis/ Tahun

Judul Penelitian

1.

Arif Wardana (2018)

Peran Kelompok Sadar Dalam
Wisata

Jenis Penelitian

(Pokdarwis) penelitian

Dalam Pengembangan metode

Hasil Penelitian
Kelompok Sadar Wisata(pokdarwis)

ini Nagari

Tuo

Pariangan

yang peran yang sangat penting dalam

Pariwisata Nagari Tuo digunakan ialah pengembangan
Pariangan

Di kualitatif

Kabupaten Tanah Datar

memiliki

pariwisata

namun

dengan adanya kelemahan dalam

dengan

kemampuan dan wawasan bahkan

pendekatan

pengelaman dalam dunia pariwisata

deskriptif.

membuat Kelompok Sadar Wisata
tidak dapat memberikan kontribusi
yang besar dalam pengembangan
pariwisata di Nagari Tuo Pariangan

2.

Annis
Arifien,
(2017)

Farida,
Saptono

Moch. Kontribusi Pendidikan Jenis penelitian Kontribusi
Putro Pokdarwis (Kelompok iniadalah
Sadar Wisata) Terhadap kuantitatif
Upaya

pendidikan

Pokdarwis

terhadap upaya pengembangan desa
wisata

Kandri

Kota

Pengembangan dengan metode Pendidikanpokdarwis

Semarang.
berkontribusi
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Desa

Wisata

Kandri deskriptif

Kota Semarang

persentase.

sebesar

79,17%

dalam

upaya

pengembangan desa wisata Kandri
ini tergolong dalam kategori yang
tinggi.

3.

Hariyanto (2011)

Pengembangan

obyek

Obyek Candi Gedongsongo dapat

wisata

Candi

menjadi laboraturium IPS terpadu,

Gedongsongo

sebagai

hal ini disebabkan obyek wisata ini

Laboratorium

IPS

mempunyai fungsi yang beragam

Terpadu

seperti

wisata

alam

(panorama

indah), wisata olah raga (hikcing/
tracking), wisata edukasi sejarah,
geografi,

sosiologi

antropologi,

ekoonomi dan wisata keluarga.

4.

Dhea Nurmayasari (2017)

Strategi

Kelompok Metode

SadarWisata

pokdarwis

Penelitian Yang mengembangkan

(Pokdarwis)

Dalam Digunakan

Pengembangan
Pariwisata

Strategi

Di

wisata

dalam
Desa

Canggu dilakukan di 4 bidang yaitu

Adalah Metode 1. strategi pengembangan indutsri
Desa Penelitian

pariwisata dengan mengembangkan
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Canggu

Kecamatan Deskripstif

pedagang

Badas

Kabupaten Dengan

pengembangan destinasi pariwisata

Kediri

di

tempat

2.strategi

Pendekatan

dengan menyediakan sarana dan

Kualitatif

prasarana bagi pengunjung 3. strategi
pemasaran dan promosi pariwisata
dengan

membuat

blog.4.strategi

sebuah

pengembangan

sumber daya pariwisata dalam hal ini
pokdarwis sudah berperan secara
baik

dalam

pengembangan

pariwisata di Desa Canggu
4.

Darwis Darmawan dan Siti Hubungan
Fadjarajani (2016)

Pengetahuan
Sikap
Lingkungan
Perilaku
Dalam

Antara Penelitian yang Berdasarkan
Dan telah
Pelestarian dilaksanakan
Dengan menggunakan

menunjukkan
Antara
Pelestarian

hasil

penelitian

bahwa

Pengetahuan
lingkungan

ini

Hubungan
Tentang
dengan

Wisatawan pendekatan

Perilaku dalam menjaga kebersihan

Menjaga kuantitatif,

lingkungan termasuk kategori erat

Kebersihan Lingkungan

dengan metode sekali dengan nilai korelasi rank
deskriptif

spearman 98,4 %
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5.

Agung Suryawan (2016)

Peran Kelompok Sadar Penelitian
Wisata

ini Hasil penelitian menunjukan bahwa

(Pokdarwis) menggunakan

Peran Pokdarwis Sendang Arum

Sendang Arum Dalam pendekatan

yaitu

Pengembangan Potensi kualitatif

melestarikan,

Pariwisata (Studi Kasus dengan

jenis pontensi

Memperkenalkan,
dan
wisata;

Di Desa Wisata Tlahap penelitian studi pariwisata;
Kecamatan
Kabupaten
Temanggung)

Kledung kasus.

pengetahuan

memanfaatkan
Mengelola
Meningkatkan

dan

ketrampilan

anggota serta masyarakat.
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2.3

Kerangka Berfikir
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara membentuk

sebuah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan organisasi atau
lembaga ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan
yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab. Kelompok Sadar Wisata Mukti
Marandesa adalah organisasi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang
mempunyai kepedulian, peran, dan tanggung jawab terhadap kepariwisataan di
objek wisata Waduk Sempor. Masyarakat Dukuh Kaliputih adalah masyarakat
yang berperan dalam pengembangan objek wisata Waduk Sempor. Kelompok
Sadar Wisata Mukti Marandesa mempunyai kegiatan-kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan tentang sapta pesona dan sadar wisata,
wawasan kepariwisataan, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan. Serta peran
dari Pokdarwis tersebut dalam mengembangkan objek wisata Waduk Sempor
serta promosi wisata tersebut dan juga sekaligus membina dalam mengelola usaha
terkait dengan kepariwisataan, memotivasi masyarakat untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas lingkungan wisata melalui perwujudan Sapta Pesona dalam
rangka pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya pengembangan potensi
pariwisata yang dimiliki oleh objek Wisata Waduk Sempor.
Selain dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masyarakat yang ada di
sekitar objek wisata juga sangat berpengaruh dalam pengembangan objek wisata.
Masyarakat yang berpengaruh yaitu masyarakat Dukuh Kaliputih, karena untuk
menarik wisatawan yang datang, kearifn lokal dari masyaakat dapat menjadi daya
tarik wisatawan.

Kelompok Sadar Wisata Mukti Marandesa dan Masyarakat
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Dukuh Kaliputih diharapkan mampu mengerti dan memahami kondisi
lingkungan, sosial, dan budaya dan juga kondisi geografis yang dimiliki oleh
objek wisata Waduk Sempor termasuk potensi pariwisata yang ada, sehingga
kegiatan pengembangan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar.
Tentunya dalam rangka untuk mengembangkan potensi pariwisata terdapat faktorfaktor yang dapat mendukung dan menghambat program tersebut, dan Kelompok
Sadar Wisata dan masyarakat Dukuh Kaliputih harus bisa mengatasi hambatan
yang ada sehingga pengembangan potensi pariwisata dapat berjalan dengan
optimal. Dampak dari pengembangan potensi pariwisata yaitu meningkatnya
kualitas dan kuantitas objek pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata,
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat
dapat meningkat dan juga pengembangan SDM dari Pokdarwis dan masyarakat
Dukuh Kaliputih tersebut.
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Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Sadar Wisata
Mukti Marandesa dan
Masyarakat Dukuh
Kaliputih

Pengetahuan Pokdarwis dan
masyarakat dalam
mengembangkan objek wisata

Peran
Pokdarwis
dan
masyarakat tentang sadar
wisata dan sapta pesona

Kondisi Geografis, keadaan
alam dan Kebudayaan untuk
wisata Waduk Sempor
Pengembangan SDM,
Peningkatan sarana dan
prasarana, membuka lapangan
pekerjaan baru

Faktor pendukung dan
penghambat

Pengembangan dan promosi
objek wisata
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa
1. Peran Pokdarwis dan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Waduk
Sempor Kabupaten Kebumen berkriteria tinggi, dibuktikan dengan adanya
berbagai kerjasama pokdarwis dan masyarakat, meliputi peran dalam
pengembangan sarana dan prasarana, peran dalam menjalankan programprogram kerja, peran dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Pengetahuan Pokdarwis dan Masyarakat sudah banyak mengetahui tentang
Sapta Pesona yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah,
kenangan, dan ini dibuktikan dengan penerapan unsur-unsur Sapta Pesona
dalam hal kepariwisataan. Pengetahuan unsur Sapta Pesona paling tinggi yaitu
unsur ramah dengan persentase 85,46 %, dan yang paling rendah yaitu unsur
tertib dengan persentase 69,4 % .
3. Faktor pendukung dalam pengembangan objek Wisata Waduk Sempor
Kebumen yaitu : mendapat dukungan dari pemerintah setempat, sumber daya
manusia, dan keanekaragaman yang dimiliki di sekitar Objek Wisata Waduk
Sempor. Faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata yaitu :
kurangnya dana dan kurangnya perawatan fasilitas sarana dan prasana yang ada
disana seperti toilet, wahana-wahana yang ada di objek wisata Waduk Sempor.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka
dapat disampaikan beberapa saran yang dapat berguna baik untuk pembaca,
kelompok sadar wisata dan masyarakat, yaitu sebagai berikut :
1. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari anggota pokdarwis sehingga
peran dari beberapa anggota pokdarwis itu lebih terarahkan, kemudian peran
dari dinas pariwisata juga akan sangat berpengaruh dalam pengembangan
objek wisata Waduk Sempor Kebumen dengan cara memberikan sosialisasi
tentang kepariwisataan.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan jumlah
pengunjung dan pendapatan, kemudian perlu adanya sosialisasi tentang
pentingnya sapta pesona dan sadar wisata kepada anggota pokdarwis dan
masyarakat Dukuh Kaliputih sehingga mereka dapat bekerja sama dengan
baik dalam membantu pengembangan wisata di Objek Wisata Waduk Sempor
Kebumen dan

mereka dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Sapta Pesona

untuk terciptanya lingkungan yang kondusif sehingga pembangunan dan
pengembangan pariwisata dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat.
3. Diharapkan Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Desa dapat terus memberi
dukungan pembinaan, dan pelatihan-pelatihan terkait dengan pariwisata
terhadap Kelompok Sadar Wisata Mukti Marandesa dan masyarakat Dukuh
Kaliputih yang terlibat dalam pengembangan Objek Wisata Waduk Sempor
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dalam upaya mengembangkan potensi dan membangun pariwisata sehingga
Objek Wisata Waduk Sempor semakin berkembang dengan baik dan juga
pelatihan dapat berupa sosialisasi tentang pengelolaan wisata yang baik dan
benar, pelatihan tentang pemandu wisata yang baik.
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