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ABSTRAK 
 

Utomo, Adhityo Budi. 2007. Peranan Pengembangan Obyek Wisata Dataran 
Tinggi Dieng Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Desa Dieng Kulon 
Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang. 108 hal. 

 
 

Kata Kunci : Pengembangan Obyek Wisata Dieng, Sosial Ekonomi 
 

Industri pariwisata merupakan penggerak utama dalam meningkatkan 
kondisi sosial ekonomi di sebuah negara yang sedang berkembang.  Pembangunan 
dunia pariwisata dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang 
pembagunan suatu daerah. Sektor kepariwisataan perlu mendapat penanganaan 
yang serius, karena kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas 
wilayah yang saling terkait, diantaranya dengan sektor industri, pengembangan, 
pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, keamanan serta 
lingkungan. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana 
pengembangan obyek wisata yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banjarnegara, 2). Bagaimana peranan pengembangan obyek wisata terhadap 
kondisi sosial ekonomi penduduk Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten 
Banjarnegara.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
obyek wisata yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara 
pada tahun 2004 sampai dengan 2006 serta bagaimana peranan pengembangan 
objek wisata terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk Dieng Kulon Kecamatan 
Batur Kabupaten Banjarnegara. 

Beberapa manfaat diperoleh dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. 
baik yang bersifat akademis maupun non akademis, yaitu sebagai masukan bagi 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap upaya pengembangan dan 
mempromosikan kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai daerah 
tujuan wisata serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal 
ini ilmu Geografi Pariwisata.    

Penelitian ini menggunakan berbagai metode, antara lain menggunakan 
metode populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepada pengelola obyek 
wisata yang berjumlah 19 orang, sedangkan keluarga penduduk Desa Dieng 
Kulon yang berjumlah 430 KK dan penjual yang berdagang disekitar obyek 
wisata yang berjumlah 135 KK. Penelitian ini juga menggunakan metode 
proportional sampling. Sampel diambil 20%, sehingga sampel penduduk 
berjumlah 86 KK, sedangkan untuk penjual berjumlah 27 KK. Penelitian ini 
menggunakan 2 variabel, pertama variabel bebas berhubungan dengan 
pengembangan obyek wisata, meliputi: atraksi, aksesibilitas, akomodasi, fasilitas 
dan pelayanan dan infrastruktur kepariwisataan,pengelolaan dan aktivitas 
penduduk. Kedua adalah variabel tergantung berhubungan dengan kondisi sosial 
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ekonomi, meliputi: jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, pendidikan. Pengolahan 
data menggunakan metode anallisis data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Dieng Kulon Kecamatan 
Batur Kabupaten Banjarnegara dimana pariwisata merupakan salah satu faktor 
yang telah mendorong kepada kenaikan pendapatan perkapita penduduk 
Pengembangan kepariwisataan yang dilakukan adalah dengan menyediakan atau 
meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, 
misalnya pembangunan jalan, fasilitas pelayanan umum (toko, masjid, MCK, 
kantor polisi dan lain-lain), akomodasi dan sebagainya. Setelah usaha 
pengembangan pariwisata dilakukan berdampak pada peningkatan kunjungan 
wisatawan. Masyarakat sekitar kemudian memanfaatkan situasi itu untuk 
melakukan usaha ekonomi yang bentuknya bermacam-macam misalnya : 
berdagang atau pengusaha. Masyarakat mengalami peningkatan pendapatan dan 
taraf hidupnya pun meningkat 

Pendapatan tiap KK pada tahun 2004 adalah Rp. 6.000.000,00 sedangkan 
pendapatan tiap KK pada tahun 2005 adalah Rp. 6.600.000,00 terjadi peningkatan 
pendapatan antara tahun 2004-2005  sebesar Rp. 600.000,00 atau dengan kata lain 
meningkat 10 %. Sedangkan pendapatan tahun 2006 adalah sebesar Rp. 
7.500.000,00 mengalami peningkatan dari pada tahun 2005 yang hanya sebesar 
Rp. 6.600.000,00 atau dengan kata lain meningkat 13,63 %. 

Rata-rata pendapatan penduduk setempat Rp. 1.311.500,00 (perbulan), 
pendapatan yang diperoleh tersebut termasuk kelompok sedang. Rata-rata 
pendapatan suami sebesar Rp. 822.200,00. Rata-rata pendapatan istri sebesar Rp. 
489.300,00.Penjual yang berada disekitar obyek wisata rata-rata pendapatan 
pekerjaan suami sebesar Rp 798.518,00. Pendapatan istri sebesar Rp 404.814, 
rata-rata pendapatan keluarga penjual Rp 1.203.333,00 (perbulan).   

Peningkatan pendapatan juga memicu perkembangan pemikiran 
masyarakat. Mereka mulai memikirkan masalah pendidikan. Masyarakat desa 
Dieng Kulon yang umumnya lulusan SD dan sebagian kecil lulusan akademi/PT 
mulai memperhaitikan masalah pendidikan anak-anak mereka. Banyak dari 
mereka yang kemudian mampu menyekolahkan nak-anak mereka sampai ke 
jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). 

 Kesimpulan bahwa pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng 
yang dilakukan Dinas Pariwisata Banjarnegara, dengan pembangunan sarana dan 
prasarana yang mendukung kepariwisataan memberikan pengaruh terhadap 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa Dieng Kulon. Pengembangan 
obyek wisata itu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk dan 
berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan penduduk setempat.   

Saran yang diajukan adalah perlu adanya penyuluhan-penyuluhan yang 
mengarah pada pengelolaan pengembangan obyek wisata secara profesional 
khususnya dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara agar dapat 
mengemas suatu paket wisata yang lebih menarik dengan menambah atraksi-
atraksi, bekerjasama dengan penduduk setempat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul    

Dalam dekade ini, pengembangan pariwisata sudah sedemikian pesat dan 

menjadi suatu fenomena yang sangat global dengan melibatkan jutaan manusia 

baik dikalangan masyarakat, industri pariwisata, maupun kalangan pemerintah. 

Pariwisata sudah bukan hal yang baru lagi, bahkan orang melakukan perjalanan 

merupakan kebutuhan hidup setiap manusia. Namun sesuai dengan perkembangan 

yang dicapai dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan sebagainya 

maka bentuk kegiatan pariwisata telah berkembang menjadi suatu kegiatan yang 

bersifat pelik dan luas. 

Di era globalisasi sekarang ini, pembangunan dunia pariwisata dapat 

dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang pembagunan suatu daerah. 

Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan 

mancanegara saja. Namun juga untuk menggalakan kepentingan wisatawan dalam 

negeri. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya untuk mengembangkan 

dan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata yang berupa kekayaan alam yang 

indah, keragaman flora fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, benda-benda 

purbakala serta kemajemukan budaya. 

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata maka 

pembangunan pariwisata harus diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya alam, 
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makin besar sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar 

pula harapan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata 

akan berhasil dengan optimal bila ditunjang oleh potensi daerah yang berupa 

obyek wisata baik wisata alam maupun wisata buatan manusia. Yoeti, 1985 : 5 

mengatakan, bahwa pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah 

tujuan wisata tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan 

alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara ke 

agamaan. Dari uraian diatas sektor kepariwisataan perlu mendapat penanganan 

yang serius, karena kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas 

wilayah yang saling terkait, diantaranya dengan sektor industri, pengembangan, 

pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, keamanan serta 

lingkungan. 

Berdasarkan peraturan daerah Proponsi Jawa Tengah nomer 14 tahun 

2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Propinsi Jawa 

Tengah, pengembangan pariwisata di Propinsi Jawa Tengah berbasis pada 

pendekatan kewilayahan atau kawasan. Pendekatan pengembangan kewilayahan 

atau kawasan adalah mengartikan pariwisata sebagai produk kolektif yang mampu 

difungsikan menjadi pengerak utama kegiatan perekonomian kawasan dan daerah 

dengan menjadikan pariwisata sebagai suatu produk kolektif regional. Bertitik 

tolak dari peraturan daerah tersebut, maka di tetapkan empat kawasan 

pengembangan pariwisata Propinsi Jawa Tengah, yaitu: kawasan ungulan, 

kawasan andalan, kawasan pengembangan dan kawasan potensial. Dataran Tinggi 
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Dieng sebagai salah satu kawasan pariwisata di Propinsi Jawa Tengah termasuk 

dalam salah satu kawasan andalan.   

Dalam RIPP Jawa Tengah tahun 2004-2009 untuk Kawasan Obyek 

Wisata Dieng, pengembangan pariwisata di Propinsi Jawa Tengah mengacu pada 

pengembangan keruangan atau kewilayahan dengan diarahkan pada 

pengembangan berbasis kawasan dengan keterkaitan kedalam  inwards linkages 

dan keluar outwards linkages antar wilayah atau daerah dengan prinsip 

pengembangan pariwisata tanpa batas bordeless. Strategi pengembangan 

keruangan atau kewilayahan tersebut, dilakukan dengan dua hal pokok yaitu : 

1) Mengembangkan kepariwisataan daerah dalam konteks regional terpadu. 

2) Mengembangkan karakteristik produk wisata terpadu melalui zona 

pengembangan wisata tematis. 

Pengembangan kepariwisataan telah terjadi dalam berbagai bentuknya. 

Perkembangan klasik membedakan bentuk kepariwisataan daerah pantai, daerah 

berhawa panas (hangat), dan bentuk tempat pariwisata atau peristirahatan. Bentuk 

pengembangan lain ialah dari segi tempat akomodasi, dari yang semula dalam 

bentuk losmen atau hotel, dan lebih lanjut berkembang pula dalam bentuk 

apartemen (Santoso, 2004:26). 

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng  sebagai salah satu potensi obyek 

dan daya tarik wisata andalan di Kabupaten Banjarnegara, memerlukan 

pengelolaan dan pengembangan yang terprogram dan berkesinambungan sehingga 

keberadaan kawasan Dataran Tinggi Dieng dapat berdampak pada peningkatan 



4 

 

kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan usaha baru dan 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 

 

Mengacu pada RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata) Propinsi 

Jawa Tengah Nomer 14 tahun 2004 itu Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjarnegara melakukan upaya-upaya pengembangan pariwisata terutama 

kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang merupakan salah satu obyek wisata 

andalan di Kabupaten Banjarnegara. Upaya pengembangan pariwisata Dataran 

Tinggi Dieng yang telah dilakukan selama kurun waktu 2004-2006 antara lain 

berupa pembangunan aksesibilitas, pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi yaitu pembangunan dan perbaikan jalan, pengadaan sarana 

transportasi angkutan umum. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur sebagai 

salah satu faktor penunjang kegiatan kepariwisataan misalnya: sarana 

telekomunikasi (wartel), fasilitas MCK, mushola dan lain-lain. Pembangunan 

hotel berbintang, losmen dan lain-lain, sebagai sarana akomodasi bagi para 

wisatawan yang datang juga merupakan salah satu pengembangan kepariwisataan 

yang dilakukan. 

Cara lain yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 

dalam pengembangan kepariwisataan Dataran Tinggi Dieng dengan 

mempromosikan budaya lokal yang berupa seni pertunjukan dan seni kerajinan, 

adat istiadat masyarkat (upacara tradisional dan tata kehidupan sehari-hari) 

sebagai salah satu obyek tujuan wisata. Usaha-usaha pengembangan pariwisata 

yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap 
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kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dalam berbagai bentuk tersebut berdampak 

langsung pada peningkatan kunjungan wisatwan.    

Pada tahun 2004-2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 

mengalami kenaikan pendapatan devisa dari sektor kepariwisataan. Perekonomian 

masyarakat mengalami peningkatan terutama pada sektor usaha kecil atau sektor 

ekonomi informal misalnya : pedagang atau wiraswasta. Secara tidak langsung 

pengembangan pariwisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara 

memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara sendiri tetapi juga bagi masyarakat. 

Potensi obyek kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang memiliki 

berbagai macam obyek dan daya tarik wisata di tetapkan sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata andalan di Jawa Tengah, ternyata belum dapat mendongkrak angka 

kunjungan wisata. 

Pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng memerlukan 

penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan, oleh karena itu untuk menuju 

kondisi dieng mandiri perlu adanya:  

1) Pemberdayaan badan pengelola harian 

2) Pemberdayaan obyek dan daya tarik wisata 

3) Pemberdayan masyarakat  

4) Pengalokasian angaran secara bertahap dan berkelanjutan  

5) Menggencarkan promosi (Handayani, 2002:43).  

Sektor Pariwisata di wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah yang sangat penting sehingga dari waktu ke waktu 
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terus di upayakan pengembangannya, mengingat potensi wisata yang ada masih di 

mungkinkan untuk terus ditingkatkan. Pengembangan kepariwisataan tersebut di 

tunjukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan 

pertimbangan berbagai aspek. Antara lain aspek kelestarian budaya dan 

lingkungan alam, aspek peningkatan daerah dan aspek pelayanan terhadap 

wisatawan (Handayani, 2002:45).     

Lalu lintas wisatawan akan memberikan hasil yang tidak sedikit, bahkan 

dapat memberikan incame melebihi ekspor bahan mentah. Dampak dari lalu lintas 

wisatawan adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan dan memperkecil 

pengangguran serta dapat meningkatkan penerimaan pajak (Yoeti, 1998:64).  

Keterkaitannya dengan aspek ekonomi, pariwisata tidak hanya 

berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan 

periwisata, seperti usaha perhotelan, restoran dan penyelenggaraan peket wisata. 

Banyak aspek ekonomi lainya yang berhubungan erat dengan pariwisata seperti 

transportasi, telekomunikasi dan pedagang asongan yang muncul di kawasan 

obyek wisata. Menurut hasil survey pendahuluan, para pelaku ekonomi sektor 

informal di lokasi tersebut berasal dari masyarakat setempat dan para pendatang 

dari luar daerah. Fenomena tersebut terlihat terutama pada saat-saat tertentu 

seperti hari libur dan hari besar lainnya.    

Daerah tujuan wisata (Tourist Destination) ditentukan oleh berbagai 

faktor, antara lain adalah: 1 daya tarik wisata (Tourist Atraction), 2 kemudahan 

perjalanan atau aksesibilitas kedaerah tujuan wisata yang bersangkutan, 3 sarana 

dan fasilitas yang diperlukan (Kodhyat, 1996:6-7).    
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Perkembangan wisata hendaklah sejalan dengan arah tujuan yang dicapai 

kepariwisataan nasional. Adapun tujuan wisata nasional yaitu: a) 

memperkenalkan, memberdayakan, melestarikan dan meningkatkan obyek wisata 

serta daya tarik obyek wisata tersebut, b) menumbuhkan rasa cinta tanah air, c) 

memberikan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, d) meningkatkan 

pendapatan nasional untuk kesejahteraan rakyat, e) adanya pendayagunaan 

produksi nasional (Yoeti, 1996:195). 

Direktorat Jenderal Pariwisata tahun 1998 membagi daerah kepulauan 

Indonesia atas 7 daerah tujuan wisata yang terdiri dari beberapa Propinsi yang 

termasuk didalamnya, adalah sebagai berikut :  

1) Daerah tujuan wisata (DTW)yang termasuk kelompok A yang terdiri dari  

Propinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Sumatra Barat. 

2) DTW yang termasuk dalam kelompok B yang terdiri dari  Propinsi Jambi, 

Sumatra Selatan dan Bengkulu. 

3) DTW yang termasuk dalam kelompok C yang terdiri dari Propinsi Lampung, 

DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

4) DTW yang termasuk dalam kelompok D yang terdiri dari Propinsi Jawa 

Timur, Bali, NTB, dan NTT. 

5) DTW yang termasuk kelompok E yang terdiri dari Propinsi Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Tegah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

6) DTW yang termasuk kelompok F yang terdiri dari Propinsi Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. 
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7) DTW yang termasuk kelompok G yang terdiri dari Paropinsi maluku dan 

Irian Jaya (Yoeti, 1998:50-51). 

Dari pembagian DTW diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten 

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk 

dalam daerah tujuan wisata kelompok C, dimana kawasan ini terkenal dengan aset 

wisata alam, wisata budaya dan buatan manusia. Salah satunya adalah kawasan 

obyek wisata Dataran Tinggi Dieng.  

Obyek wisata Dataran Tinggi Dieng terletak di dua Kabupaten, yaitu 

Kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Wonosobo. Maka dalam upaya 

pengembangannya harus mengunakan pendekatan pengembangan pariwisata 

tanpa batas atau lebih sering dikenal dengan bordeless tourism, yaitu karakteristik 

pariwisata yang merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan 

wilayah administratif. Pengembangan kepariwisataan di Kawasan wisata Dieng 

harus memiliki orientasi membangun daya tarik kolektif  untuk menarik arus 

kunjungan wisatawan dari berbagai obyek wisata di kawasan wisata Dieng yang 

secara administratif  berada di Kabupaten Banjarnegara maupun di Kabupaten 

Wonosobo (RIPP Jawa Tengah 2004-2009:3). 

Dataran Tinggi Dieng adalah sebagai salah satu tempat tujuan wisata di 

Jawa Tengah yang sangat menarik dan potensial, dengan karakter jenis wisata 

yang khas yang merupakan perpaduan antara wisata alam dan wisata budaya. 

Obyek wisata alam antra lain berupa telaga yang airnya berwarna-warni, kawah 

gunung berapi dan diantaranya masih ada yang aktif serta sumber air panas alam, 

sedang obyek wisata budaya antara lain situs arkeologi klasik yang berupa 
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komplek percandian, kramik, prasasti dan benda-benda lainnya yang ada 

hubungannya dengan upacara keagamaan (Kartiningsih, 2005:10). 

Dataran Tinggi Dieng merupakan dataran yang paling tinggi di Jawa 

Tengah dan terletak pada ketinggian 2.093 m diatas permukaan laut dengan suhu 

siang hari 150C dan 100C pada malam hari. Dataran Tinggi Dieng terletak tepat di 

perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kawasan 

wisata Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu potensi obyek dan daya tarik 

wisata di Kabupaten Banjarnegara yang relatif lengkap karena daya tarik wisata 

alam sekaligus wisata budaya berupa situs purbakala Dieng, dan ditetapkan 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata andalan di Jawa Tengah. Banyak 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang telah berkunjung 

kesana.  

Kawasan objek wisata Dataran Tinggi Dieng memiliki beberapa daya tarik 

wisata/ berbagai objek wisata yang menjadi keistimewaan daerah wisata ini 

dibandingkan daerah wisata lainnya di Jawa Tengah. Objek-objek wisata itu 

antara lain: Kelompok Candi Arjuna, Candi Dwarawati, Candi Gatotkaca, Candi 

Bima, Musium Kepurbakalaan, Kawah Sikidang, Telaga Balekambang, Telaga 

Warna, Telaga Pengilon, Kawah Sikendang, Gua Semar, Gua Sumur, Gua Jaran, 

Batu Semar, Dieng Plateau Theatre, Tuk Bimalukar, Watukelir, Telaga Merdada, 

Kawah Sileri, Pemandian Air Panas Bitingan, Curug Sirawe, Sumur Jolotundo, 

Gua Jimat, Kawah Candradimuka, Telaga Dringo, Ondo Budho, Telaga Cebong, 

Gardu Pandang, Gunung Sikunir, Air Terjun Sikarim, Air Terjun Seloka, 

Argowisata Tambi, Telaga Menjer.  
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

administratif, dimana pembahasan penelitian difokuskan pada objek wisata yang 

ada di daerah Dieng Kulon saja.  Ada beberapa objek wisata yang terdapat di 

kawasan Desa Dieng Kulon, seperti terlihat dalam tabel berikut ini: 

    Tabel 1 
 Daftar Objek Wisata yang ada di Kawasan Wisata Dieng Kulon 
 
 

No  Nama Obyek di Desa Dieng Kulon 

1 Kelompok Candi Arjuna 

2 Candi Dwarawati 

3 Candi Gatotkaca 

4 Musium Kepurbakalaan 

5 Telaga Balekambang 

6 Candi Bima 

7 Kawah Sikidang 

Sumber: RIPP Jawa Tengah 2004-2009 
 
Pembangunan sektor pariwisata di kawasan Dataran Tinggi Dieng harus 

dilakukan dengan konsep sustainable tourism dan selalu berorientasi pada 

pelayanan wisatawan. Dengan adanya pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan, sektor pariwisata akan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan sekaligus menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

potensial (Cahyono, 2005:1-2).    

Disamping daya tarik yang dimiliki dari obyek wisata, di perlukan 

prasarana pendukung obyek wisata yang dapat memberikan informasi mengenai 

jaringan jalan menuju obyek wisata, penginapan, restoran, jasa telekomunikasi, 
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pelayanan kesehatan, bagaimana alat transportasi dan pelayanan keamanannya 

agar dapat lebih manarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti untuk memperjelas batas-batasnya 

untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran judul skripsi, memudahkan dalam 

mengungkap isi dan makna serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. 

 Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah : 

1. Peranan 

Peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksakan. Peranan memiliki 

kosa kata yaitu partisipasi yang diartikan hal turut serta dalam suatu kegiatan atau 

peran serta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:650). Peranan di sini 

mengandung pengertian kegiatan atau peran serta mengembangkan obyek wisata 

Dataran Tinggi Dieng terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk Dieng Kulon 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

2. Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan Pariwisata adalah upaya untuk lebih meningkatkan sumber 

daya yang dimiliki oleh suatu obyek wisata dengan cara melakukan 

pengembangan unsur-unsur fisik (sarana dan prasarana) dari sistem pariwisata 

sehingga meningkatkan produktifitas. Pengembangan pariwisata dalam penelitian 

ini adalah tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengembangkan pariwisata.  



12 

 

3. Obyek Wisata 

Obyek wisata adalah obyek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para 

wisatawan agar dapat mengunjunginya (Karyono, 1997:27). Sedang menurut 

Fandeli (1995:58) objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata 

hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang 

mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Obyek wisata yang dikaji 

oleh peneliti adalah obyek wisata Dieng Kulon, diantaranya Kelompok Candi 

Arjuna, Candi Dwarawati, Candi Gatotkaca, Candi Bima, Museum 

Kepurbakalaan, Kawah Sikidang, Telaga Balekambang. 

4. Kondisi Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu obyek kondisi yang berkenaan 

dengan kegiatan masyarakat baik dalam memenuhi kebutuhan maupun untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara. 

5. Penduduk di Sekitar Obyek Wisata 

Penduduk di sekitar obyek wisata di Desa Dieng Kulon bermata 

pencaharian sebagai petani tanaman kentang. Obyek wisata Dieng Kulon 

diantaranya Kelompok Candi arjuna, Candi Dwarawati, Candi gatotkaca, Candi 

Bima, Musium Kepurbakalaan, Kawah Sikidang, Telaga Balakembang. 

6. Peranan Pengembangan Obyek Wisata Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Penduduk di Sekitar Obyek Wisata  

 Pengembangan obyek wisata berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat penduduk Desa Dieng Kulon yang mayoritas adalah petani kentang dan 
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mencukupi kebutuihan hidupnya dari bertani, tingkat pendapatannya pun tidak 

berlebih. Setelah usaha pengembangan pariwisata dilakukan berdampak pada 

peningkatan kunjungan wisatawan. Masyarakat sekitar kemudian memanfaatkan 

situasi itu untuk melakukan usaha ekonomi yang bertuknya bermacam-macam 

misalnya : berdagang atau pengusaha. Masyarkat mengalami peningkatan 

pendapatan dan taraf hidupnya pun meningkat (tercukupi kebutuhan sehari-hari).  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian  

Menurut UU No.9 tahun 1990 tentang pariwisata di sebutkan bahwa untuk 

menjadikan suatu obyek wisata yang diminati wisatwan untuk berkunjung 

ketempat daerah wisata itu harus memiliki daya tarik tersendiri. 

 Pengembangan pariwisata akan terjadi jika motivasi di dukung oleh 

kemampuan untuk penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan dengan berbagai 

motivasi dan kemampuan maka pengembangan pariwisata dapat di usahakan 

(Pearce, 1983:9). 

 Permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana pengembangan obyek wisata yang telah dilakukan Dinas 

Pariwisata Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2004 sampai dengan 2006? 

2. Bagaimana peranan pengembangan objek wisata terhadap kondisi sosial 

ekonomi penduduk Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara? 

 



14 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk :  

1. Mengetahui pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng yang telah 

dilakukan Dinas Pariwisata. 

2. Mengetahui peranan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng terhadap kondisi 

sosial ekonomi penduduk Desa Dieng Kulon  

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik yang bersifat 

akademis maupun non akademis, yaitu :  

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap upaya 

pengembangan dan mempromosikan kawasan obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng sebagai daerah tujuan wisata 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ini ilmu 

Geografi Pariwisata    

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Pengembangan Obyek Wisata 

Dataran Tinggi Dieng Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Desa 

Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, ini penulis 

mengunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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Pendahuluan Skripsi yang berisi: Judul, Abstak, Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan  

Daftar Lampiran  

Bagian Isi Skripsi terdiri dari 

 Bab I Pendahuluan Berisi, tentang alasan pemilihan judul, penegasan 

istilah,  permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi 

 Bab II  Landasan Teori dan Hipotesis: Berisi teori-teori yang melandasi 

penelitian yang akan dibahas dalam 2 bagian pokok yaitu perkembangan obyek 

wisata dan kondisi sosial ekonomi 

Bab III Metodelogi Penelitian: Membahas tentang populasi, sampel, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. 

 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisikan tentang penyajian 

data penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. 

 Bab V Kesimpulan dan Saran:  berisi kesimpulan dan masukan-masukan 

ke pada pemerintah setempat dalam upaya mengembangkan kawasan obyek 

wisata Dataran Tinggi Dieng dengan permasalahan yang dihadapi. 

Bab  Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian  Pariwisata 

Pariwisata adalah yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

obyek dan daya tarik wisata serta unsur-unsur yang terkait di bidang tersebut 

(Tandeli, 1995:37). Sedangkan tim penyusun kamus pusat pembinaan dan 

pengembangan bahasa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata di artikan  

hal yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, perpelancongan, 

tourisme. Difinisi yang lebih teknis pariwisata merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh manusia baik secara perseorangan maupun kelompok di 

dalam wilayah negara sendiri atau negara lain, kegiatan tersebut dengan 

menggunakan kemudahaan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh 

pemerintah dan masyarakat agar mewujudkan keinginan wisatawan.   

Pariwisata ialah aktifitas ekonomi komersial, berbagai aktifitas ekomomi 

di permukaan bumi secara khusus dikaji oleh geografi ekonomi. Pariwisata 

mendorong timbulnya berbagai aktifitas baik yang secara langsung memanfaatkan 

alam maupun tidak, tetapi semuanya memberikan peluang terhadap penyediaan 

lapangan kerja dan peningkatan ekonomi penduduk (Santoso, 2002:4). 

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara 

seseorang untuk menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan 
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kepergiannya adalah karena adanya kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, 

politik, agama, kesehatan dan kepentingan lainnya untuk menambah wawasan 

(Suwantoro, 2001:3). 

   Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu 

suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya 

karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan 

upah. Jadi perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan 

dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan 

yang berhubungan dengan kegitan olah raga untuk kesehatan, konvensi, 

keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya. (Suwantoro, 2001 : 3-4). 

Berdasarkan Yoeti (1991:118) yang di maksud  dalam pariwisata, yaitu : 

1) Perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu 

2) Perjalanan dilakukaan dari suatu tempat ketempat lain 

3) Perjalanan harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi 

4) Dalam perjalanan tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan 

semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut 

Dalam kepariwisataan modern dapat dikatakan semua perjalanan sebagai 

pariwisata. Akhirnya timbul suatu istilah business tourism yaitu orang yang 

melakukan perjalanan untuk keperluan dinas, setelah selasai waktunya digunakan 

untuk berpariwisata ditempat yang dikunjunginya (Yoeti, 1991 : 118). 
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Menurut Oka A. Yoeti dari letak geografisnya pariwisata dibedakan 

menjadi :  

1)  Pariwisata Lokal (Local Tourism) 

Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relative sempit dan 

terbatas didalam tempat-tempat tertentu saja.  

2)  Pariwisata Regional (Regional Tourism) 

Kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau daerah 

yang ruang lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan pariwisata lokal. 

3)  Kepariwisataan Nasional (National Tourism) 

Dalam arti sempit adalah pariwisata yang berkembang dalam satu wilayah 

Negara. Sedangkan dalam arti luas adalah kegiatan pariwisata yang berkembang 

dalam suatu wilayah suatu Negara, sealain kegiatan Domestic tourism juga 

dikembangkan Foreign tourism didalamnya termasuk in bound tourism dan out 

going tourism. Jadi disini, selain adanya lalu lintas wisatawan didalam Negara 

sendiri, juga ada lintas wisatawan dari luar negri, maupun dari dalam negeri 

keluar negeri. 

4)  Regional-Internasional Tourism 

Kegiatan pariwisata yang berkembang disuatu wilayah internasional yang 

terbatas, tetapi tidak melewati batas lebih ndari dua Negara dalam wilayah 

tersebut. 
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5)  International Tourism  

Kegiatan yang berkembang diseluruh Negara termasuk didalamnya regional 

internasional tourism juga kegiatan national tourism (Yoeti, 1997:120-121).  

Menurut Karyono (1997:17-19) jenis pariwisata terdiri atas :  

1) Wisata Budaya 

Seseorang yang dalam perjalanan wisata dengan tujuan untuk mempelajari 

adat-istiadat yang terdapat didaerah tersebut. 

2) Wisata Kesehatan 

Seseorang yang dalam perjalanan kedaerah tujuan untuk sembuh dari 

penyakit atau memulihkan kesegaran jasmani dan rohani.  

3) Wisata Olah raga 

Seseorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kegiatan olah 

raga, misalnya olimpiade. 

4) Wisata Komersil 

Istilah lainnya adalah wisata bisnis, wisatawan yang masuk dalam jenis 

wisata ini adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk melakukan tujuan 

yang bersifat komersil atau dagang, misalnya mengunjungi pameran dagang, 

pameran industri. 

5) Wisata Industri 

Perjalanan yang dilakukan rombongan mahasiswa kesuatu industri guna 

mempelajari atau meneliti industri tersebut, misalnya berkunjung ke IPTN untuk 

melihat industri pesawat terbang. 
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6) Wisata Politik 

Seseorang yang berkunjung ke negara lain untuk tujuan aktif dalam 

politik, misalnya kunjungan kenegaraan. 

7) Wisata Konsevasi 

Seseorang yang berkunjung kesuatu daerah dengaan tujuan untuk 

mengikuti konvensi atau konferensi, misalnya KTT Non-Blok. 

8) Wisata Sosial 

Kegiatan wisata sosial adalah wisata yang diselenggarakan dengan tujuan 

no-profit 

9) Wisata Pertanian 

Perjalanan yang dilakukan dengan mengunjungi pertanian untuk tujuan 

studi banding.   

10) Wisata Maritim atau Bahari 

Wisata bahari sering dikaitkan dengan olah raga air, misalnya berenang 

11) Wisata Cagar Alam 

Kegiatan wisata yang dilakukan ke daerah wisata cagar alam   

12) Wisata Buru (Kegiatan wisata dengan hobi berburu) 

13) Wisata Pilgrim 

Jenis kegiatan yang dikaitkan dengan agama, kepercayaan atau adat 

istiadat dalam masyarakat. 

14) Wisata bulan Madu 
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Seseorang yang dalam perjalanan sedang berbulan madu atau pengantin 

baru. (Karyono, 1997:17-19). 

Dalam penelitian ini kawasan objek wisata Dataran Tinggi Dieng 

digolongkan dalam kepariwisataan nasional (National Tourism), karena 

wisatawan yang datang bukan dari wisatawan lokal saja tetapi juga wisatawan luar 

negeri. 

 

B. Obyek dan Daya Tarik Wisata 

Objek wisata adalah objek yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan untuk dapat mengunjunginya (Karyono, 1997:27). Dan menurut 

Fendeli (1995:58) objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata 

hudup, seni budaya, serta sejarah bangsa yang memiliki daya tarik untuk 

wisatawan. 

Daya tarik wisata adalah suatu aktifitas dan fasilitas yang dapat menarik 

wisatawan untuk datang (Marpaung, 2002:78). Wisata alam adalah wisata yang 

bersumber pada keindahan alam dan lingkungannya (Fendeli, 1995:58). 

Daya tarik wisata disebut juga objek wisata yang menjadi pendorong 

kehadiran wisatawan didaerah tujuan wisata.  

Pengusahaan daya tarik terdiri atas : 

1) Pengusahaan daya tarik wisata alam 

2) Pengusahaan daya tarik wisata budaya 

3) Pengusahaan daya terik wisata minat khusus (Suwantoro,  2001:19). 
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Menurut Suwantoro (2001:19-20) dalam kedudukanya yang sangat 

menentukan itu maka daya tarik wisata harus di rancang dan dibangun atau 

dikelola secara profesianal sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. 

Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan 

criteria tertentu.   

Menurut Karyono (1997:27-29) objek wisata terbagi atas : 

1) Objek Wisata Alam  

Objek wisata yang yang daya teriknya bersumber pada keindahan dan 

kekayaan alam. 

2) Objek Wisata Budaya 

Objek yang daya teriknya bersumber pada kebudayaan, seperti : 

peningalan sejarah dan musium. 

3) Objek Wisata Tirta 

Objek perairan yang dapat digunakan baik untuk rekreasi maupun untuk 

kegiatan olah raga air, seperti : menyelam, berselancar, berenang, memancing dan 

mendayung.          

Menurut Marpaung (2002:85) ciri objek wisata antara lain : 

1) Dapat memberikan privasi bagi pengunjung 

2) Bebas dari keramaian lalu lintas 

3) Pengembangan kawasan daerah yang tradisional 

4) Adanya jalan setapak yang memadai 

5) Relatif dekat dengan masyarakat sekitar 
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6) Perlindungan terhada bentang alam dan lingkungannya. 

Menurut Suwantoro (2001:85) kelayakan pengembangan objek wisata 

meliputi diantaranya : 

1) Kelayakan Finansial 

2) Kelayakan Sosial-Ekonomi Regional 

3) Kelayakan Teknis 

4) Kelayakan Lingkungan.  

Berdasarkan hal tersebut objek wisata Dataran Tinggi Dieng merupakan 

objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam . 

 

C. Pengembangan Objek Wisata  

Pengembangan kepariwisataan dapat berarti sebagai upaya penyediaan 

atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

(Pearce, 1983 dalam Santoso, 2004). 

Menurut Douglas G. Pearce untuk pengembangan kepariwisataan harus 

ada unsur-unsur pengadaan (supply) yang meliputi: (1) atraksi, (2) transportasi, 

(3) akomodasi, (4) pengadaan fasilitas, dan (5) prasarana (infra struktur): 

1. Keterhubungan 

  Keterhubungan dalam hal ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dengan objek yang yang satu dengan objek 

wisata yang lain melalui paket wisata yang dibuat oleh Dinas Pariwisata yang 

mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang bekerjasama 
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dengan intansi terkait dalam hal ini biro pejalanan, perhotelan, rumah makan dan 

lain-lain. 

2. Atraksi 

Atraksi suatu obyek wisata dapat membangkitkan semangat bagi para 

wisatawan untuk datang di obyek wisata tersebut, atraksi dapat timbul dari 

keadaan alam, obyek buatan manusia dan unsur pariwisata budaya (kesenian, adat 

istiadat, makanan). 

3.  Aksesibilitas 

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga 

perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi 

juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan. Adanya transportasi membawa 

pengaruh perkembangan dan perubahan fisik dan mental yang bersangkutan. 

Majunya teknologi transportasi mempercepat waktu dalam menempuh jarak yang 

cukup jauh dengan fasilitas dan pelayanan yang menarik. 

4. Akomodasi 

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan 

umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang 

diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau 

anggota perkumpulan tertentu/ terbatas.   

5. Pengadaan fasilitas pelayanan 

Kebutuhan akan adanya fasilitas pelayanan makin kompleks sejalan 

dengan makin banyaknya wisatawan dan keanekaan golongan wisatawan yang 
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datang. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai 

dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, jasa-jasa perdagangan, jasa 

yang menyangkut keamanan dan keselamatan. 

6. Prasarana (infrastruktur) 

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan 

dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga 

memberi manfaat bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan 

pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi 

(jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan saluran air minum, 

penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah. 

 

D. Wisatawan 

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu, 

tidak kurang selama 24 jam dan semata-mata sebagai konsumen bukan mencari 

nafkah ditempat yang ia kunjungi, tetapi bila kurang dari 24 jam ia tidak dapat 

disebut sebagai wisatawan tetapi excursionist karena tidak menginap (Yoeti, 

1999:34). 

Menurut PBB pengertian pengunjung mencakup dua kategoari yaitu: 

1) Wisatawan (tourist) adalah pengunjungyang tinggal menetap sekurang-

kurangnya 24 jam di negara yang ia dikunjungi dengan maksud : a) 

menggunakan waktu luang  (leasure time), b) tujuan bisnis, mengunjungi 

keluarga, rapat dinas atau misi tertentu. 
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2) Pelancong (Excursionist), yaitu orang yang mengunjungi suatu Negara dalam 

jangka waktu kurang dari 24 jam dan tidak bermalam ditempat yang ia 

kunjungi (Yoeti, 1998:159). 

Menurut Yoeti (1998:25) pada dasarnya wisatawan dapat dibedakan atau 

digolongkan berdasarkan sifat perjalanan, yaitu :  

1) Wisatawan asing (Foreign Tourism). 

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki 

suatu Negara lain yang bukan dimana ia biasa tinggal 

2) Domestic Foreign Tourism 

Seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara untuk melakukan 

perjalanan wisata di negara tersebut. 

3) Domestic Tourism 

Warga negara yang melakukan perjalananwisata di negara sendiri tanpa 

melewati batas wilayah daerah sendiri.   

4) Indigenenous Foreign Tourism 

Warga suatu negara yang karena tugasnya atas jabatan nya berada diluar 

negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di negara 

sendiri.   

5) Transit Tourism 

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan disuatu negara terpaksa 

mampir bukan karena keinginannya sendiri 

6) Bussiness Tourism. 

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata untuk tujuan bisnis. 
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E. Peranan Pengembangan Objek Wisata Terhadap Kondisi 

Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitar Objek Wisata. 

Fenomena sosial dalam kepariwisataan adalah kebutuhan manusia dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain, dan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

wisata dan diikuti aksi sosial. Ada dua aspek didalam pariwisata terhadap 

ekonomi yaitu keuntungan dalam negeri dan kepariwisataan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan umum ekonomi (Karyono, 1997:9). 

Dampak dari jumlah produk maupun penambahan daerah tujuan wisata 

(DTW) terdapat pengaruh sosial kepariwisataan diderah asal yaitu adanya 

pengaruh manusia akibat adanya interaksi antara pemilik dan tamu (Marpaung, 

2002:32). 

Pada daerah tujuan wisata berkembang dengan sendirinya daan 

memberikan dampak positif bagi daerah itu, karena dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi daerah sekitar (Yoeti, 1998:33). 

Dampak dengan adanya lalu lintas orang yang melakukan perjalanan 

wisata antara lain :  

1) memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran 

2) peningkatan penerimaan pajak 

3) meningkatkanpendapatan nasional (national income) 

4) memperkuat posisi neraca pembayaran (net balance payment) 

5) memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat (Yoeti, 1998:64).   
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Dengan terbukanya berbagai kesempatan usaha diharapkan dapat terjadi 

interaksi positif antara masyarakat dengan pengelola objek wisata dan menimbulkan 

rasa memiliki dan dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga dapat memungkinkan untuk berkembangnya kegiatan pariwisata dan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar (Suwantoro, 2001:83). 

Kontribusi kepariwisataan dari pendapatan luar negeri (devisa) sampai 

pendapatan sehingga dapat memperbaiki struktur ekonomi dan memacu 

perkembangan usaha kecil dan membawa keuntungan ekonomi di daerah wisata 

(Marpaung, 2002:22). 

Menurut Marpaung perhatian ekonomi tentang kepariwisataan terbagi atas 

:Inflansi dan nilai tanah dimana kemajuan pariwisata akan menaikan harga tanah 

dan harga barang serta pelayanan 

1) Sifat musiman 

2) Pelayanan masyarakat 

3) Nilai kesempatan 

4) Pariwisata yang sangat bebas. 

Jumlah penduduk pada tahun 2004-2006 di Desa Dieng Kulon Kecamatan 

Batur terdiri dari 1,344,761 jiwa penduduk laki-laki dan 1,346,091 jiwa penduduk 

perempuan. Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2006 sebesar 903,045 jiwa, 

sedangkan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2004 sebesar 890,797 jiwa. 
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Tabel 2. 
     Jumlah Penduduk di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Tahun 2004-2006 
 

No 

 

Tahun 

                   Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan 

1 2004 445,193 445,604 

2 2005 448,240 448,817 

3 2006 451,240 451670 

Jumlah 1,344,761 1,346,091 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, 2007. 

Penduduk di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur memiliki mata 

pencaharian yang beragam, tetapi masih di domonasi oleh sektor pertanian 

terutama tanaman pangan dengan total 6.415 jiwa. Sektor lain yang cukup 

dominan yaitu sektor perdagangan sejumlah 225 jiwa dan jasa sebesar 185 jiwa. 

Tabel 3. 
  Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Dieng Kulon Kecamatan 

Batur Tahun 2004-2006. 

No Tahun Pertanian 
Tan. Pangan Perkbnn Perdgng Jasa Angkt Lainy 

1 2004 1.940 15 71 55 15 24 

2 2005 2.105 18 85 64 19 27 

3 2006 2.370 25 89 66 23 36 

Jumlah 6.414 58 245 185 57 87 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara 2007. 

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur 

mengalami peningkatan dari tahun 2004-2006, karena ditunjang pembangunan 

sarana dan prasarana pendidikan yang didukung Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan. 
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Tabel 4. 
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Desa Dieng 

Kulon Kecamatan Batur Tahun 2004. 
 

No 
 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Buta huruf dan tidak tamat SD    

2 Tamat SD 92 15 107 

3 Tamat SLTP 47 185 232 

4 Tamat SLTA 103 190 293 

5 D1/ D2 43 13 56 

6 Tamat sarjana musa 15 10 25 

7 Tamat Sarjana 30 21 51 

Jumlah 330 434 764 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, 2005. 

Tabel 5 
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Desa  

Dieng Kulon Kecamatan Batur Tahun 2005. 
 

No 
 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 

2 Tamat SD 89 25 114 

3 Tamat SLTP 44 610 654 

4 Tamat SLTA 101 651 752 

5 D1/ D2 40 50 90 

6 Tamat sarjana muda 11 27 38 

7 Tamat Sarjana 27 40 67 

Jumlah 312 1.403 1.715 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, 2006. 
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Tabel 6 
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Desa Dieng 

Kulon Kecamatan Batur Tahun 2006. 
 

No 
 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 
2 Tamat SD 93 31 124 
3 Tamat SLTP 52 753 805 
4 Tamat SLTA 105 706 811 
5 D1/ D2 51 66 117 
6 Tamat sarjana muda 27 54 81 
7 Tamat Sarjana 59 63 122 

Jumlah 387 1.673 2.060 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara 2007. 

 

F. Hipotesis. 

 Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atau kesimpulan sementara 

dari peneliti, namun bersifat tentatif dan kebenarannya masih harus diuji terlebih 

dahulu secara emperis (Kusmayadi, 2000:52). Berdasarkan rumusan teori di atas, 

peneliti akan mengajukan hipotesis yaitu : 

Pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng memiliki peranan 

yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk di Desa Dieng Kulon 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

 

 

 



32 

 

G. Diagram Alir Penelitian 

 Pengembangan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus 

yang menuju ke arah kemajuan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Begitu 

juga dengan pembangunan di bidang pariwisata. Pembangunan dan 

pengembangan obyek wisata alam Dataran Tinggi Dieng akan cepat berhasil jika 

dalam pengembangannya mendasar pada faktor-faktor pengembangan pariwisata. 

 Pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng jika kita telaah 

mengetahui bagaimana kondisi geografi daerah yang bersangkutan sehingga akan 

dapat di ketahui bagaimana kondisi daerah tersebut sebagai kawasan obyek 

wisata. Selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor pengembangan obyek wisata 

Dataran Tinggi Dieng, proses pengidentifikasian mengunakan data sekunder yang 

tersedia di Dinas Pariwisata, Bappeda, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan 

Batur Kabupaten Banjarnegara. Ditambah dengan observasi lapangan secara 

langsung oleh peneliti agar dapat dilihat secara langsung seberapa besar potensi 

yang dimiliki obyek wisata kawasan Dataran Tinggi Dieng, sehingga pada 

akhirnya dapat di identifikasi kekurangan-kekuranganya dari setiap obyek wisata. 

 Setelah kekurangan-kekurangan teridentifikasi maka baru dapat dibuat 

suatu saran pengembangan yang tepat guna untuk menyelesaikan 

permasalahanyang ada, sehingga potensi obyek wisata bisa menjadi semakin 

tinggi dan ini dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, khususnya pada 

sektor lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan tingkat pendidikan 

penduduk. Sehingga Dinas Pariwisata mendapatkan arahan pengembangan obyek 

wisata kawasan Dataran Tinggi Dieng dari Pemda Kabupaten Banjarnegara. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pemikiran Penelitian 

 

Obyek wisata Dataran Tinggi Dieng 

Identifikasi faktor-faktor 
pengembangan 

 
1. Atraksi atau Daya tarik  
2. Aksesibilitas 
3. Akomodasi 
4. Fasilitas dan Pelayanan 
5. Infrastruktur 
6. Pengelolaan 
7. Aktifitas penduduk dalam  
     obyek pariwisata  

Potensi Obyek Wisata Dieng 

Kondisi sosial ekonomi penduduk 
Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur 

Kabupaten Banjarnegara  
 
1. Lapangan pekerjaan 
2. Peningkatan pendapatan  
    Penduduk desa Dieng Kulon 
3. Tingkat Pendidikan 

Upaya Pengembangan 
obyek wisata Dieng 

Arah pengembangan obyek  
wisata kawasan Dataran Tinggi Dieng 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Popupasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dijadikan sumber 

data untuk mengungkap daya tarik obyek wisata dan kondisi sosial ekonomi 

penduduk di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah : 

1) Petugas pengelola obyek wisata berjumlah 19 orang. 

2) Penduduk Desa Dieng Kulon berjumlah 430 KK 

3) Pedagang di sekitar obyek wisata berjumlah 135 KK 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari obyek/ individu yang mewakili suatu 

populasi. Teknik pengambilan sampel adalah proporsional sampling untuk 

memperoleh sample yang dapat mewakili populasi digunakan pedoman apabila 

subyek penelitian jumlah kurang dari 100 maka dalam pengambilan sampel 

sebaiknya diambil semua sebagai anggota sampel sehingga penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subyek besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih 

besar. Maka dalam penelitian ini sampel diambil 20% dari jumlah populasi, 

karena subyek penelitian bersifat homogen (Arikunto, 2006:134). Untuk lebih 

jelasnya sampel penelitian dapat dirinci sebagai berikut : 
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1) Pengelola  

Sampel pengelola dalam penelitian adalah para pengelola obyek wisata 

kawasan Dataran Tinggi Dieng serta instansi terkait (Dinas Pariwisata). Pengelola 

obyek wisata Dataran Tinggi Dieng untuk desa Dieng Kulon berjumlah 19 orang. 

Petugas pengelola obyek wisata yang berjumlah 19 orang itu diambil semua 

sebagai sampel yang dapat mewakili populasi, karena subyek penelitiannya 

kurang dari 100.    

2) Penduduk desa Dieng Kulon pedagang yang berada di sekitar obyek wisata. 

Jumlah penduduk di desa Dieng Kulon adalah 430 KK, dalam penelitian 

ini yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 20% dari jumlah populasi 

penduduk keseluruhan yaitu 86 KK. Jumlah penjual di sekitar obyek wisata 

Dataran Tinggi Dieng adalah 135 KK, sedangkan yang diambil sebagai sampel 

penelitian ini adalah 20% dari jumlah keseluruhan yaitu 27 KK. 

Tabel 7 
Sampel Penelitian 

No Subyek Penelitian Populasi Sampel 

1 Pengelola 19 19 

2 Penduduk di Desa Dieng Kulon 430 86 

3 Penjual di sekitar obyek wisata 135 27 

jumlah 584 132 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebuah konsep atau gejala yang bervariasi. Variabel yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel Bebas: Pengembangan Obyek Wisata Dieng, yang meliputi : 

1) Daya tarik wisata 

2) Aksesibilitas 

3) Akomodasi 

4) Fasilitas dan Pelayanan 

5) Infrastruktur 

6) Pengelolaan  

7) Aktifitas penduduk dalam obyek pariwisata  

2. Variabel Tergantung:  Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk  

1) Jenis Pekerjaan  

2) Tingkat Pendapatan 

3) Tingkat Pendidikan 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Angket 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada 

pengelola dan pedagang yang berjualan disekitar objek wisata serta penduduk di 

desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang diberikan 

secara langsung item yang digunakan dalam penelitian dapat berupa isian dan 

pilihan untuk mendapatkan data tentang daya tarik objek wisata, meliputi : 

keterhubungan antara objek wisata satu dengan yang lain yang ada di Kabupaten 
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Banjarnegara dan atraksi, fasilitas pelayanan dan infrastruktur kepariwisataan, 

aksesibilitas, akomodasi. Kondisi sosial ekonomi penduduk dan penjual yang 

berdagang di sekitar objek wisata, meliputi: jenis pekerjaan, tingkat pendapatan 

dan pendidikan. 

2. Metode Wawancara 

 Dalam penggunaan metode ini dilakukan dengan cara bertanya langsung 

dengan siapa saja, apabila data yang kita miliki masih di rasa kurang, yang 

meliputi: wawancara dengan pengelola objek wisata Dataran Tinggi Dieng 

mengenai variabel keterhubungan dengan objek wisata lain meliputi : 

keterhubungan antara objek wisata satu dengan yang lain yang ada di Kabupaten 

Banjarnegara dan atraksi, fasilitas pelayanan dan infrastruktur kepariwisataan, 

aksesibilitas, akomodasi. Kondisi sosial ekonomi penduduk meliputi : jenis 

pekerjaan, tingkat pendapatan dan pendidikan. 

3. Metode Dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder daerah penelitian 

dan data lain yang sesuai dengan penelitian yang di peroleh dari instansi terkait 

yaitu dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah daerah setempat, 

data yang dimaksud adalah data unsur-unsur pengadaan dalam perkembangan 

pariwisata dari tahun 2004 sampai dengan 2006. 

4. Metode Observasi 

 Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan yang 

ada di obyek wisata Dataran Tinggi Dieng dengan cara pencatatan, sehingga 

memperoleh gambaran umum obyek wisata Dataran Tinggi Dieng. Metode ini 



38 

 

digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan alam, daya tarik, 

aksesibilitas dan fasilitas pelayanan dari tahun 2004 sampai dengan 2006. 

 

D. Metode Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis 

yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Dalam penelitian ini 

akan diperoleh gambaran tentang pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk di Desa Dieng Kulon 

Kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara. Data-data yang diperoleh dilapangan 

dikumpulkan, diseleksi dan diberikan penjelasan mengenai hubungannya antara 

data yang satu dengan yang lain yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Data 

yang telah diseleksi dan diberi penjelasan kemudian disusun menjadi sebuah 

diskripsi.  

Penelitian ini menggunakan analisis data yang berupa persentase dan 

analisis tabel. Data-data yang diperoleh yang berupa tabel itu dianalisis dalam 

pernyataan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi 

daya tarik objek wisata dan keterkaitannya terhadap kondisi sosial ekonomi 

penduduk Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Banjarnegara  

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi 

Jawa Tengah dengan letak bujur dan lintang terletak diantara 7o12’ – 7o31’ LS dan 

109o29’ – 109o45’50”. 

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah sebesar 109.970.997 Ha 

atau sekitar 3,29 % dari luas Propinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Batas-batas 

wilayah Administrasi Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Wonosobo 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Kebumen 

Sebelah Barat   : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas  

2. Gambaran Umum Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara 

Sektor Pariwisata di wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah yang sangat penting sehingga dari waktu ke waktu 

terus diupayakan pengembangannya menggingat potensi wisata yang ada masih 

memungkinkan untuk terus ditingkatkan. Pengembangan pariwisata tersebut 

ditujukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya 

dengan pertimbangan berbagai aspek. Antara lain aspek kelestarian budaya 
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lingkungan alam, aspek peningkatan pendapatan daerah dan aspek pelayanan 

terhadap wisatawan. 

Beberapa obyek wisata yang berada di Desa Dieng Kulon Kabupaten 

Banjarnegara antara lain: 

1) Kelompok Candi Arjuna 

Terletak di lahan situs purbakala seluas 36 Ha, kawasan ini di kelilingi 

perbukitan. Sebalah Timur Bukit Sitinggil dan Sikendang, Sebelah Barat Bukit 

Ngrecogede, Sebelah Selatan Bukit Pangonan, dan Sebelah Utara Bukit 

Phunthuksari. Kelompok Candi Arjuna terdiri dari 5 buah candi, yang tersusun 

dalam dua deret mengarah ke Utara-Selatan. Deret sebelah Timur terdiri dari 4 

Candi yang menghadap ke Barat yaitu : C Arjuna, C Srikandi, C Puntadewa, C 

Sembadra. Deret sebelah Barat terdiri  dari satu Candi yaitu Candi Semar yang 

menghadap ke Timur berhadapan dengan Candi Arjuna. 

 
                Gambar 5. Obyek Wisata Kelompok Candi Arjuna Tahun 2007 

 Candi Arjuna menyediakan atraksi sejarah budaya melalui story telling 

yang berisi  sejarah pembangunan candi yang bermanfaat bagi para wisatawan. 
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Pihak pengelola obyek wisata juga berperan aktif dalam rangka pengembangan 

obyek wisata dieng dengan menjadi pemandu wisata atau setidaknya menyediakan 

pemandu wisata (guide). Akses menuju candi ini sangat mudah karena 

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Di sekitar lingkungan candi 

terdapat akomodasi yang cukup lengkap berupa warung makan, penjual kerajinan 

tangan, penjual oleh-oleh khas dieng yang dilakukan oleh penduduk sekitar 

kawasan obyek wisata. Disekitar kawasan candi Arjuna pihak pengelola obyek 

wisata telah membangun fasilitas pendukung kepariwisataan yaitu tempat parkir, 

sarana MCK, gazebo (tempat istirahat) dan lain-lain. 

2) Candi Dwarawati 

Kelompok Candi Dwarawati terletak paling Utara di antara Candi-candi 

Dieng, di dirikan di lereng bukit Perahu. Candi Dwarawati memiliki denah 

berukuran 5,3 m x 5,3 m. Lokasinya berjarak 1 Km dari kawasan Candi Arjuna. 

 
Gambar 6. Obyek Wisata Candi Dwarawati Tahun 2007 

Candi Dwarawati menyediakan atraksi sejarah budaya melalui story telling 

yang berisi  sejarah pembangunan candi yang bermanfaat bagi para wisatawan. 
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Pihak pengelola obyek wisata juga berperan aktif dalam rangka pengembangan 

obyek wisata dieng dengan menjadi pemandu wisata atau setidaknya menyediakan 

pemandu wisata (guide). Akses menuju candi agak sulit karena tidak tersedianya 

jalan yang luas (hanya ada jalan kampung melalui perumahan penduduk) sehingga 

mobil hanya bisa maju dan apabila mau keluar harus mundur. Pihak pengelola 

belum menyediakan fasilitas akomodasi disekitar kawasan candi, bahkan tempat 

untuk parkirpun belum disediakan. 

3) Candi Gatotkaca 

Kelompok Candi Gatotkaca terletak di kaki bukit Pangonan, tepatnya 

terletak di sebalah barat Telaga Balekambang. Berdasarkan arsitekturnya Candi 

Gatotkaca di bangun setelah Candi Srikandi. Hal ini nampak dari cara penempatan 

tangga, kaki, jumlah relung, denah bangunan dan denah atap tingkat yang 

arsitekturnya menyerupai Candi Srikandi. Candi Gatotkaca memiliki kala-makara 

yaitu berupa wajah raksasa yang menyeringai tanpa rahang bawah. 

Candi Gatotkaca menyediakan atraksi sejarah budaya melalui story telling 

yang berisi  sejarah pembangunan candi yang bermanfaat bagi para wisatawan. 

Pihak pengelola obyek wisata juga berperan aktif dalam rangka pengembangan 

obyek wisata dieng dengan menjadi pemandu wisata atau setidaknya menyediakan 

pemandu wisata (guide). 
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                      Gambar 7. Obyek Wisata Candi Gatotkaca Tahun 2007 

Akses menuju candi ini sangat mudah karena ketersediaan sarana dan 

prasarana transportasi. Di sekitar lingkungan candi terdapat akomodasi yang 

cukup lengkap berupa warung makan, penjual kerajinan tangan, penjual oleh-oleh 

khas dieng yang dilakukan oleh penduduk sekitar kawasan obyek wisata. 

Disekitar kawasan candi pihak pengelola obyek wisata telah membangun fasilitas 

pendukung kepariwisataan yaitu tempat parkir, sarana MCK, gazebo (tempat 

istirahat) dan lain-lain. 

4) Candi Bima 

Kelompok Candi Bima terletak sekitar 750 meter ke arah Selatan Candi 

Gatotkaca, pada awalnya merupakan gugusan Candi- candi, namun pada saat ini 

hanya tinggal Candi Bima. Candi Bima berdiri kokoh menghadap ke arah Timur, 

dan memiliki keistimewaan berupa bidang-bidang tingkatnya dihiasi dengan 
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relung-relung yang melengkung dan di dalamnya terdapat kepala tokoh Dewa 

(Kudu). 

 

                         Gambar 8. Obyek Wisata Candi Bima Tahun 2007 

 

Candi Bima menyediakan atraksi sejarah budaya melalui story telling yang 

berisi  sejarah pembangunan candi yang bermanfaat bagi para wisatawan. Pihak 

pengelola obyek wisata juga berperan aktif dalam rangka pengembangan obyek 

wisata dieng dengan menjadi pemandu wisata atau setidaknya menyediakan 

pemandu wisata (guide). Akses menuju candi ini sangat mudah karena 

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Di sekitar candi bima sarana 

akomodasi yang ada hanyalah tempat parkir yang cukup luas. Disekitar kawasan 

candi Bima pihak pengelola obyek wisata telah membangun fasilitas pendukung 

kepariwisataan yaitu tempat parkir, sarana MCK, gazebo (tempat istirahat) dan 

lain-lain. 
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5) Museum Kepurbakalaan 

Merupakan museum purbakala di mana kita biasa menikmati peninggalan 

budaya dan belajar untuk menghargai kekayaan budaya leluhur kita.  

 

     Gambar 9. Obyek Wisata Musium Kepurbakalaan Tahun 2007 

 

Museum Purbakala menyediakan atraksi peninggalan budaya dan 

pembelajaran  sejarah. Pihak pengelola obyek wisata juga berperan aktif dalam 

rangka pengembangan obyek wisata dieng dengan menjadi pemandu wisata atau 

setidaknya menyediakan pemandu wisata (guide). Akses menuju museum ini 

sangat mudah karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Di sekitar 

lingkungan museum terdapat akomodasi yang cukup lengkap berupa warung 

makan, penjual kerajinan tangan, penjual oleh-oleh khas dieng yang dilakukan 

oleh penduduk sekitar kawasan obyek wisata. Disekitar kawasan objek wisata 

pihak pengelola obyek wisata telah membangun fasilitas pendukung 

kepariwisataan yaitu tempat parkir, sarana MCK, gazebo (tempat istirahat) dan 

lain-lain. 
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6) Kawah Sikidang  

Kawah Sikidang adalah kawah vulkanik dengan lubang kepundan yang 

berada di daerah datar, sehingga kawah dapat disaksikan langsung dari bibir 

kawah. Kawah ini masih sangat aktif, mengeluarkan semburan air dan lumpur 

serta asap putih dengan bau aroma khas Gunung Berapi. Terdapat beberapa 

lubang kepundan dengan diameter 10-20 meter, sering berpindah tempat dengan 

semburan lumpur yang melompat-lompat bagaikan seekor kijang. Atraksi kawah 

alam di kawah Sikidang ini masuk dalam skala sangat menarik karena banyaknya 

kawah – kawah alam besar kecil yang terdapat pada lokasi, ditambah lagi dengan 

adanya kawah besar yang dapat dilihat dari dekat. 

 

                    Gambar 10. Obyek Wisata Kawah Sikidang Tahun 2007 

Kawah Sikidang menyediakan atraksi wisata alam berupa keindahan 

fenomena alam berupa semburan lumpur panas yang saling bergantian dan 

berpindah-pindah yang mirip lompatan kijang. Akses menuju Kawah Sikidang 
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sangat mudah karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Di sekitar 

lingkungan objek terdapat akomodasi yang cukup lengkap berupa warung makan, 

penjual kerajinan tangan, penjual oleh-oleh khas dieng yang dilakukan oleh 

penduduk sekitar kawasan obyek wisata, tetapi belum teratur sebagaimana 

mestinya sehingga kadang membuat wisatawan merasa tidak nyaman. Disekitar 

kawasan kawah pihak pengelola obyek wisata telah membangun fasilitas 

pendukung kepariwisataan yaitu tempat parkir, sarana MCK, gazebo (tempat 

istirahat) dan lain-lain. 

7) Telaga Balekambang  

Merupakan telaga alam yang terletak di dekat situs Candi Arjuna dengan 

luas sekitar 4 Ha.  

 
                    Gambar 11. Obyek Wisata Telaga Balekambang Tahun 2007 

 

 Telaga Balekambang menyediakan atraksi wisata alam berupa panorama 

keindahan alam. Akses menuju Telaga Balekambang sangat mudah karena 
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ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, tetapi untuk mencapai kawasan telaga 

harus berjalan kaki.. Di sekitar lingkungan objek terdapat akomodasi yang cukup 

lengkap berupa warung makan, penjual kerajinan tangan, penjual oleh-oleh khas 

dieng yang dilakukan oleh penduduk sekitar kawasan obyek wisata. Disekitar 

kawasan objek wisata pihak pengelola obyek wisata telah membangun fasilitas 

pendukung kepariwisataan yaitu tempat parkir, sarana MCK, gazebo (tempat 

istirahat) dan lain-lain. 

Sektor  pariwisata di wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah yang sangat penting sehingga dari waktu ke waktu terus 

diupayakan pengembangannya mengingat potensi wisata yang ada masih 

dimungkinkan untuk terus di tingkatkan. Pengembangan kepariwisataan tersebut 

ditujukan terutama untuk kesejahteraan masyarakat tentunya dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kelestarian budaya dan 

lingkungan alam, aspek peningkatan pendapatan daerah dan aspek pelayanan 

terhadap wisatawan.  

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan cara pengambangan wisata 

yang melibatkan segala pihak, memberdayakan penduduk sekitar objek wisata dan 

penataan lingkungan wisata. Pihak instasnsi terkait, dalam hal ini Dinas 

Pariwisata Kabupaten Banjarnegara juga telah terlibat dalam upaya 

pengembangan kepariwisataan ini. Antara lain yang telah dilakukan misalnya: 

peningkatan mutu objek daerah tujuan wisata, peningkatan mutu atraksi dan 

hiburan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, pemasaran 
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(promosi), peningkatan pelayanan, penyediaan sarana akomodasi dan lain-lain. 

Promosi dilakukan tidak hanya melalui media tertulis (koran, pamflet, majalah 

dan lain-lain), tetapi juga melalui media visual (iklan) maupun melalui event ang 

penyelenggaraannya mereka sponsori. Dinas yang terkait juga melakukan 

kerjasama dengan biro perjalanan, hotel, juga promosi ke sekolah, kantor atau PT 

guna mengunjungi daerah wisata Dataran Tinggi Dieng, tentunya dengan promosi 

diskon harga tertentu.  

 Usaha-usaha pengembangan pariwisata yang telah dilakukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap kawasan wisata Dataran 

Tinggi Dieng dalam berbagai bentuk tersebut berdampak langsung pada 

peningkatan kunjungan wisatawan.   

Daftar kunjungan wisatawan Dataran Tinggi Dieng dalam tiga tahun 

terakhir sebagai berikut :  

Tabel 8 . 
Kunjungan Wisatawan tahun 2004 s/d 2006 

No Bulan 
2004 2005 2006 

Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus

1 Januari 246 5,052 321 6,112 250 3,753 
2 Pebruari 168 1,940 230 3,346 335 1,470 

3 Maret 193 1,806 140 3,216 310 2,430 

4 April 319 2,338 123 3,292 371 3,811 

5 Mei 311 3,558 364 3,627 433 2,535 
6 Juni 294 4,939 457 4,880 295 1,662 

7 Juli 980 8,784 872 7,584 828 3,417 

8 Agustus 1,025 5,148 1,241 4,101 869 3,030 

9 September 535 4,548 744 4,334 530 2,612 
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10 Oktober 544 3,284 606 1,307 20,509 328 
11 Nopember 185 24,207 391 18,153 2,518 229 

12 Desember 120 1,253 206 2,728 185 1,839 

 Jumlah 4,920 66,857 5,695 62,680 27,248 25,277 
      Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, 2007. 

 
Dari tabel di atas kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2004 ke 

tahun 2005 tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan, sebanyak 

4.177 orang atau sekitar 6,24 %. Dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami 

penurunan sebanyak 37.403 orang atau sekitar 59,67 %. Secara umum menurun 

rata-rata 17.81% setiap tahunnya atau rata-rata pengunjung nusantara sebanyak 

51.604 orang pertahunnya.  

Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2004 ke tahun 

2005 mengalami peningkatan, sebanyak 775 orang atau sekitar 13.6 %. Dari tahun 

2005 ke tahun 2006 juga mengalami peningkatan sebanyak 21.553 orang atau 

sekitar 79.09 %. Secara umum meningkat rata-rata 30,89% setiap tahunnya atau 

rata-rata pengunjung mancanegara sebanyak 12.621 orang pertahunnya. 

Peningkatan jumlah wisatawan terjadi terutama pada bulan Juli-Agustus, karena 

bulan itu merupakan saat liburan bagi anak-anak sekolah. Event-event wisata di 

Kawasan Wisata Dieng juga banyak yang dilaksanakan pada masa liburan itu.  

  Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata 

Dieng berdampak pada peningkatan pendapatan Kawasan objek wisata Dieng. 

Peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh Kawasan Objek Wisata Dieng terbut 

dapat dilihat di tabel berikut:  
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Dari tabel 9 dapat diketahui pendapatan obyek Kawasan Wisata Dataran 

Tinggi Dieng tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp.15.737.000 (1,60 %) 

dan pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp. 94.075.000 (9,61 %). 

3 Karakteristik Responden 

1). Karakteristik Petugas Pengelola Obyek Wisata 

Karakteristik petugas pengelola dalam penelitian ini meliputi umur, 

pendidikan dan alamat asal. 

a    Umur Petugas Pengelola 

Umur merupakan salah satu unsur demografis yang dalam komposisi 

penduduk dapat digunakan untuk mengambarkan kecenderungan dan gejala-gejala 

dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat. 

Tabel 10 
Komposisi Umur Petugas Obyek Wisata Tahun 2007 

No Umur (Tahun) Jumlah Persentase % 

1 20-29 6 31,58 

2 30-49 10 52,63 

3 40-49 3 15,78 

Jumlah 19 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan data pada Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa golongan 

umur pengelola untuk tiap-tiap kelompok tidak merata dengan sebagian besar 

umur pengelola di dominasi oleh kelompok umur 30-49 tahun yaitu sebanyak 

52,63 %, kelompok umur 20-29 tahun sebesar 31,58 %, sedangkan kelompok 
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umur 40-49 tahun 15,78 %. Ini menunjukan bahwa sebagian besar pengelola 

obyek wisata berumur antara 30-49 tahun. 

b.   Pendidikan Petugas Pengelola 

Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan aspek kehidupan 

manusia. Pendidikan pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan 

formal dan non formal. Hasil penelitian atas jawaban yang diberikan dari angket 

dapat diamati bahwa pengelola obyek wisata berpendidikan formal. 

Tabel 11 
Komposisi Petugas Obyek Wisata Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 

No Pendidikan Jumlah Persentase % 

1 Tamat SD 1 5,26 

2 Tamat SLTP 10 52,63 

3 Tamat SLTA 7 26 

4 Akademi 1 5,26 

Jumlah 19 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan data pada tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan pengelola obyek wisata yang paling banyak adalah tamat SLTP 

sebanyak 52,63 %, tamat SLTA sebanyak 26 %, tamat SD sebanyak 5,26 % dan 

Akademi 5,26 %. Ini menunjukan bahwa pengelola obyek wisata berpendidikan 

SLTP. 

2). Alamat Asal Petugas Pengelola 

Berdasarkan hasil angket yang telah masuk sejumlah 19 responden 

menjawab alamat asal sebagai berikut : 
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Tabel 12 
Pengelompokan Alamat Asal petugas Pengelola Tahun 2007 

No Alamat Asal Jumlah Persentase 
% 

1 Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Batur Desa 

Dieng Kulon 

 

15 

 

78.94 

2 Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Batur 

Desa Pekasiran 

 

2 

 

10,52 

3 Kabupaten Wonosobo Kecamatan Kejajar Desa 

Dieng Wetan 

 

2 

 

10,52 

Jumlah 19 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar alamat 

asal pengelola merupakan warga/ penduduk dari Kabupaten Banjarnegara, 

Kecamatan Batur yang terdiri dari : desa Dieng Kulon dengan 78,94 %, desa 

Pekasiran 10,52 %, dan desa Dieng Wetan 10,52 %. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa jumlah pengelola obyek wisata kebanyakan berasal dari Desa 

Dieng Kulon, dikarenakan letak obyek wisata berada di Desa Dieng Kulon.  

 

4. Identifikasi faktor-faktor pengembangan objek wisata kawasan wisata 

Dataran Tinggi Dieng 

1) Atraksi  

Menurut pengertiannya, atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin 

mengunjunginya. Untuk diminati pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke 

daerah obyek wisata suatu obyek wisata harus tersedia atraksi tersendiri sehingga 

dapat menarik wisatawan. Atraksi-atraksi itu dapat berwujud atraksi alam (atraksi 

yang alami dan bukan buatan manusia) dalam hal ini objek wisata alam yaitu 
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telaga, kawah, dan paronama alam; atraksi budaya yang merupakan daya tarik 

yang berupa hasil olah budi manusia, seperti candi, kesenian (seni pertunjukan 

dan seni kerajinan), adat istiadat masyarkat (upacara tradisional dan tata 

kehidupan sehari-hari), cultural events, special events. Adapun keragaman atraksi 

budaya kawasan dataran tinggi dieng diantaranya:  

a) Tradisi cukur rambut gembel. 

Orang-orang berambut gembel biasa disebut anak bajang. Apabila mereka 

ingin memotong rambut maka hanya dilakukan pada tanggal 18 Agustus, 

tidak doleh dilakukan pada hari-hari biasa. Ini berkaitan dengan mitos yang 

mengatakan bahwa anak bajang memiliki hubungan dengan buto ijo. Acara 

potong rambut gembel ini yang berhak melakukan adalah orang yang diutus 

oleh Kraton Yogyakarta. 

b) Tari angguk 

c) Tari kuda kepang 

Kesenian tari anguk dan tari kepang pelaksanaannya hanya dilakukan pada saa 

perayaan kemerdekaan atau pada bulan Agustus.  Selain itu juga dipentaskan 

pada saat ada event-event tertentu di Kawasan Wisata Dieng.  

 Kawasan wisata Dieng memiliki kekayaan budaya yang unik dan dari segi 

jumlahnya cukup banyak sehingga dapat digunakan untuk menjadi suatu daya 

tarik pariwisata. Namun hal ini pun masih kurang dimanfaatkan secara baik, 

karena masih kurangnya informasi-informasi/ publikasi mengenai waktu 

diadakannya acara-acara budaya tersebut. Selain itu tidak adanya informasi yang 

cukup akurat mengenai cerita adat istiadat dan peninggalan bersejarah tersebut 
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mengakibatkan tidak adanya tambahan aktivitas bagi wisatawan ketika 

mendengarkan cerita dan makna dari adat-istiadat tersebut. 

2) Aksesibilitas  

Untuk mencapai kawasan obyek wisata dataran tinggi dieng yang ada di 

Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah dapat mengunakan kendaraan 

pribadi, ini dikarenakan sarana transportasi untuk kendaraan umum belum cukup 

memadai yaitu dari arah sebelah Barat dalam hal ini Kabupaten Banjarnegara, 

Pekalongan dan Batang yang akan bertemu pada suatu daerah yaitu di daerah 

Pesurenan sehingga tempat ini secara geografis relevan untuk dijadikan sebagai 

pintu masuk Kawasan Wisata Dieng dari arah Barat. Dan dari arah Timur , dalam 

hal ini Kabupaten Wonosobo  dan Kendal akan bertemu pada suatu daerah yaitu 

di daerah Patak Banteng, sehingga tempat ini secara geografis dapat dijadikan 

sebagai pintu masuk menuju Kawasan Wisata Dieng.  

Sampai sejauh ini, banyak wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang 

akan berkunjung ke Kawasan Wisata Dieng hanya mengunakan aksesibilitas dari 

Kabupaten Wonosobo. Ini dikarenakan sudah tersedianya sarana transportasi 

angkutan umum dan kondisi jalan yang memadai untuk menuju Kawasan Wisata 

Dieng. Salah satu sarana/media transportasi yang ada untuk menuju ke Kawasan 

Wisata Dataran Tinggi Dieng adalah bus, seperti yang terlihat di gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 12 .Sarana Transportasi 

 

Kondisi jalan umum sebagian besar sudah baik dimana jalan tersebut 

sudah di hotmix baik jalan raya (2 jalur), maupun jalan sekitar kawasan tempat 

tinggal penduduk serta jalan-jalan di sekitar lokasi obyek wisata. Perbaikan jalan 

merupakan salah satu program utama dalam pemerintah daerah yang berkerjasama 

dengan masyarakat dalam upaya pengembangan kepariwisataan. 

 
Gambar 13 . Gapura pintu masuk ke obyek wisata Dieng Plateau  
                     dari arah Banjarnegara 
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Gambar 14. Gapura pintu masuk ke obyek wisata Dieng Plateau 
     dari arah Wonosobo 

 

Kedua gambar diatas merupakan dua pintu akses masuk ke Kawasan Dataran 

Tinggi Dieng. Wisatawan yang datang dari arah Barat, dalam hal ini dari Kabupaten 

Banjarnegara, Pekalongan dan Batang akan bertemu pada suatu daerah yaitu di 

daerah Pesurenan sehingga tempat ini secara geografis relevan untuk dijadikan 

sebagai pintu masuk untuk memasuki Kawasan Wisata Dieng. Akses pintu masuk ke 

Kawasan Wisata Dieng yang kedua adalah dari arah timur. Wisatawan dari arah ini, 

dalam hal ini dari Kabupaten Wonosobo dan Kendal akan bertemu pada satu daerah 

yaitu di daerah Patak Banteng sehingga tempat ini secara geografis relevan untuk 

dijadikan sebagai pintu masuk untuk memasuki Kawasan Wisata Dieng. 

3) Infrastruktur 

Obyek wisata Dieng memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai salah 

satu faktor penunjang kegitan kepariwisataan, diantaranya sarana olahraga, prasarana 

perhubungan yang berupa jalan dan jembatan yang kondisinya memadai. Selain itu 

pula terdapat sarana pariwsata yang berupa tempat rekreasi/ hiburan, hotel.  
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    Gambar 15. Gardu Pandang 

Pembangunan gardu pandang di Kawasan Wisata Dieng merupakan salah 

satu bentuk upaya pengelola dan dinas terkait dalam rangka meningkatkan sarana 

dan prasarana pendukung kepariwisataan di Kawasan Wisata Dieng. Gardu 

pandang yang diberi nama Gardu Pandang Tieng yang berada di ketinggian 1.800 

m diatas permukaan laut ini dapat digunakan sebagai tempat istirahat melepas 

lelah setelah perjalanan jauh sembari menikmati panorama keindahan alam.  

Untuk mushola sendiri daya tampungnya mencukupi dan ketersediaan air 

lancar.  

 

 Gambar 16. Tempat Ibadah 
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Fasilitas lainnya yang telah tersedia adalah berupa fasilitas untuk mandi 

(MCK) yang tersedia di obyek wisata, yang sudah sangat dimana untuk bangunan 

sudah permanen, dan kondisi airnya lancar. 

 
 Gambar 17. Toilet 

 

Tempat pembuangan sampah yang ada di obyek wisata memiliki daya 

tampung yang cukup banyak dan dapat didaur ulang sehingga tidak merusak 

lingkungan. 

4) Fasilitas 

 

Gambar 18. Sarana Komunikasi 
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Sarana telekomunikasi terdapat 5 unit warung telkom (wartel). Klasifikasi 

dari wartel tersebut adalah kelas B, dimana jangkauan komunikasi lokal, 

interlokal maupun internasional. Selain itu warung telekomunikasi sudah terdapat 

pula jaringan pemancar untuk telepon seluler. Kondisi dari sarana telekomunikasi 

tersebut cukup baik. 

 

 Gambar 19. Tempat Parkir Kendaraan 
 
 
Fasilitas tempat parkir yang berada di lokasi obyek wisata cukup luas. 

Fasilitas tempat parkir yang telah dibangun atau yang ada mampu menmpung 

kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 dalam jumlah besar. Tetapi, di kawasan 

objek tertentu, misal di lingkungan candi Dwarawati yang letaknya agak kedalam 

belum tersedia tempat parkir. 

Fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan pos-pos kesehatan sudah cukup 

memadai dimana bentuk bangunan sudah permanen.  
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  Gambar 20. Sarana Kesehatan (PUSKESMAS)   

Sarana kesehatan ini dibangun sebagai antisipasi atau sebagai media 

pertolongan pertama bagi para wisatawan yang mengalami masalah kesehatan.  

5)  Akomodasi  

Untuk akomodasi terdapat hotel berbintang, klasifikasi tertinggi dari hotel  

yang terdapat di Dieng Kulon adalah bintang satu, selain itu juga terdapat losmen-

losmen yang di sewakan kepada wisatawan.  

 

Gambar 21. Penginapan 
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Pada saat (Peak Season) saat dimana banyak wisatwan yang datang, 

penginapan yang ada tidak bisa menampung maka masyarakat menyewakan 

rumahnya (Home Stay) sebagai sarana akomodasi. 

Pemerintah sendiri menggalakan pembinaan mengenai fasilitas apa saja 

yang minimal harus tersedia apabila masyarakat ingin menyewakan rumahnya 

kepada wisatawan, sehingga wisatawan tidak merasakan kekurangan. 

Tabel 13 

Klasifikasi Penginapan di Dieng Kulon Tahun 2007 

No Penginapan Jumlah Persentase % 

1 Hotel 1 6,66 

2 Home Stay 9 60 

3 Losmen 5 33,33 

Jumlah 15 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 12 untuk Home Stay 60 %, Losmen 33,33%, dan untuk 

Hotel 6,66 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah Home Stay lebih 

banyak dibandingkan Losmen dan Hotel. Karena banyak masyarakat yang 

berpartisipasi dalam menyewakan rumahnya untuk di jadikan penginapan. 

Hotel Berbintang disini adalah tempat penginapan yang sudah mamiliki 

fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung dimana terdapat 

fasilitas seperti pemandian air hangat, pemancar parabola dan terdapat banyak 

kamar untuk menginap, sedangkan Losmen adalah tempat penginapan yang 

fasilitasnya berbeda dengan hotel berbintang dimana tidak semuanya terdapat 

pemandian air hangat dan biasanya jumlah kamarnya sedikit. Sedangkan untuk 
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Home Stay tempat penginapanya milik rumah-rumah warga yang berada dekat 

dengan obyek wisata 

Di sekitar Kawasan Objek Wisata Dieng terdapat banyak fasilitas 

akomodasi konsumsi yang berupa warung-warung makan. Usaha warung makan 

itu biasanya dijalankan oleh para penduduk di sekitar Kawasan Objek Wisata 

Dieng. 

 

   Gambar 22. Rumah Makan 

Klasifikasi  rumah makan yang terdapat di Dieng Kulon adalah sebagai 

berikut :   

Tabel 14 
Daftar Rumah Makan di Dieng Kulon Tahun 2007 

No Nama Alamat 

1 RM Padang Jl. Raya Dieng, Batur 

2 RM Sumilah Jl. Raya Dieng, Batur 

3 RM Mbak Fat Jl. Raya Dieng 

4 RM Sate Kelinci Jl. Raya Dieng 

Sumber: Data Primer 
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Kabupaten Banjarnegara mempunyai berbagai jenis Souvenir bernuansa 

jawa yang tempatnya terletak pada sepanjang jalan raya Purworejo-Klampok, juga 

terdapat Argowisata Tanaman Strawberry yang terdapat di kawasan wisata 

Dataran Tinggi Dieng, di samping itu juga terdapat Carica dan minuman khas 

Dieng Purwaceng. Sedangkan untuk pusat oleh-oleh  Salak Pondoh yang memiliki 

rasa dan aroma yang khas wisatawan akan banyak menjumpai di sepanjang jalan 

raya Sigaluh. 

 

Gambar 23. Pusat Souvenir 

 

Meskipun terdapat pusat penjualan souvenir di sekitar Kawasan Wisata 

Dieng hasil kerajinan khas daerah Dieng sendiri tidak terdapat disana (tidak dijual 

disana karena tidak atu belum ada yang benar-benar khas Dieng). Para penjual 

souvenir itu mendatangkan barang-barang hasil kerajinan dari daerah lain. 

6)  Pengelolaan 

Demi ketertiban dan kelancaran kegiatan pariwisata di Kawasan Wisata 

Dieng, pemerintah daerah dan instansi terkait telah mengatur masalah masuk dan 
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keluarnya pengunjung. Peraturan pun dibuat sebagai payung hukum bagi instansi 

itu untuk menghukum bagi para wisatawan yang melanggar peraturan yang ada di 

dalam Kawasan Wisata Dieng, misalnya mencorat-coret candi, gazebo, dan lain-

lain. 

 

   Gambar 24. Loket Masuk Obyek Wisata 

 

Loket masuk ke area kawasan Wisata Dieng. Melalui loket ini dapat 

dikkontrol masuk keluarnya wisatawan. 

 
    Gambar 25. Kantor Polisi 
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7)  Aktifitas penduduk dalam objek pariwisata 

Para penduduk di sekitar objek wisata, khususnya penduduk Desa Dieng 

Kulon juga turut terlibat dalam kegiatan kepariwisataan. Penduduk yang sebagian 

besar adalah petani memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi pengusaha 

(homestay, rumah makan dan lain-lain) atau menjadi pedagang (pedagang kaki 

lima atau penjual souvenir) di dalam Kawasan Wisata Dieng. 

 

5. Peranan Pengembangan Obyek Wisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi              

Penduduk di Sekitar Obyek Wisata 

a.   Pengembangan Objek Wisata 

Daerah Dieng kulon juga terdapat banyak potensi yang dapat dijadikan 

obyek wisata potensial, tetapi sampai saat ini baru terdapat 3 obyek wisata yang 

menjadi pilihan utama di daerah tersebut, antara lain : 

1).    Kelompok Candi Arjuna 

Terletak di lahan situs purbakala seluas 36 Ha, kawasan ini di kelilingi 

perbukitan. Sebalah Timur Bukit Sitinggil dan Sikendang, Sebelah Barat Bukit 

Ngrecogede, Sebelah Selatan Bukit Pangonan, dan Sebelah Utara Bukit 

Phunthuksari. Kelompok Candi Arjuna terdiri dari 5 buah candi, yang tersusun 

dalam dua deret mengarah ke Utara-Selatan. Deret sebelah Timur terdiri dari 4 

Candi yang menghadap ke Barat yaitu : C Arjuna, C Srikandi, C Puntadewa, C 

Sembadra. Deret sebelah Barat terdiri  dari satu Candi yaitu Candi Semar yang 

menghadap ke Timur berhadapan dengan Candi Arjuna. 
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Di lokasi ini terdapat panorama pedesaan dan alam yang indah untuk 

mencapainya dapat dengan jalan kaki. Obyek wisata Kelompok Candi Arjuna 

dikelilingi oleh berbagai fasilitas akomodasi seperti penginapan, serta jumlah 

rumah makan dan pusat penjualan kios cinderamata. 

2).   Musium Kepurbakalaan 

Merupakan museum purbakala di mana kita biasa menikmati peninggalan 

budaya dan belajar untuk menghargai kekayaan budaya leluhur kita. Untuk 

menuju ke obyek sangat mudah di akses karena jalan tersebut merupakan jalan 

besar. 

Fasilitas yang dimiliki tersedia cukup lengkap, dimana terdapat tempat 

parkir yang luas, warung makan, penjual kerajinan tangan dieng, penjual oleh-

oleh khas dieng. 

3).   Kawah Sikidang 

Kawah Sikidang adalah kawah vulkanik dengan lubang kepundan yang 

berada di daerah datar, sehingga kawah dapat di saksikan langsung dari bibir 

kawah. Kawah ini masih sangat aktif, mengeluarkan semburan air dan lumpur 

serta asap putih dengan bau aroma khas Gunung Berapi. Terdapat beberapa 

lubang kepundan dengan diameter 10-20 meter, sering berpindah, tempat dengan 

semburan lumpur yang melompat-lompat bagaikan seekor kijang. Atraksi kawah 

alam di kawah Sikidang ini masuk dalam skala sangat menarik karena banyaknya 

kawah – kawah alam besar kecil yang terdapat pada lokasi, ditambah lagi dengan 

adanya kawah besar yang dapat dilihat dari dekat. 
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Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, dimana terdapat tempat parkir yang 

luas, penjual kerajinan tangan, penjual oleh-oleh khas dieng, buah-buahan dieng, 

warung makan dsb. 

 

6. Komposisi Umur Penduduk di Desa Dieng Kulon 

Umur merupakan salah satu unsur demografis yang dalam komposisi 

penduduk dapat digunakan untuk mengambarkan kecenderungan dan gejala-gejala 

dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat.   

  Tabel 15 
Komposisi Umur Penduduk Di Desa Dieng Kulon Tahun 2007 

No Umur Jumlah Persentase % 

1 20-29 19 22,09 

2 30-39 39 45,34 

3 40-49 17 19,76 

4 50-59 5 5,81 

5 60-69 6 6,97 

Jumlah 86 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 15, dapat di simpulkan bahwa komposisi umur 

penduduk di Desa Dieng Kulon yang memiliki proporsi terbanyak adalah umur 

(30-39) tahun sebesar 45,34 %, dan poporsi terkecil adalah umur (50-59) sebesar 

5,81 %. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Desa Dieng Kulon 

berdasarkan sample yang diambil mempunyai usia produktif tinggi. 
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7. Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan   

Kualitas sumber daya manusia salah satunya di tentukan oleh faktor 

tingkat pendidikan, komposisi penduduk Desa Dieng Kulon menurut tingkat 

pendidikan  

Tabel 16 
Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Dieng Kulon Tahun 2007 

No Pendidikan Jumlah Persentase % 

1 SDTT/SDT 45 52,32 

2 SLTP 21 24,41 

3 SLTA 19 22,09 

4 Akademi/ PT 1 1,16 

Jumlah 86 100 

Sumber: Data Primer  

Berdasarkan tabel 16, dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan 

penduduk di Desa Dieng Kulon yang memiliki proporsi terbesar adalah tamatan 

SD sebesar 52,32 % dan proporsi terkecil adalah tamatan Akademi/ Perguruan 

Tinggi sebesar 1,16 %, hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Desa Dieng Kulon masih rendah.  

8. Jumlah Tanggungan Anak  

Jumlah tanggungan anak adalah orang tua yang menjadi tanggungan 

keluarga penduduk Desa Dieng Kulon. Untuk mengetahui tanggungan anak lihat 

tabel berikut: 
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Tabel 17 
Jumlah Kepala Keluarga yang Memiliki Tanggungan Anak di Desa Dieng Kulon  

Tahun 2007 
No Jumlah Anak Jumlah Persentase % 

1 1 25 32,89 

2 2 36 47,38 

3 3 13 17,10 

4 4 2 2,63 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data Primer 

Jumlah penduduk Desa Dieng Kulon yang diambil sampel adalah 86 

orang, dari jumlah penduduk tersebut 76 orang sudah menikah dan memiliki 

tanggungan anak. Berdasarkan tabel 17, dapat disimpulkan bahwa jumlah kepala 

keluarga yang memiliki tanggungan anak di Desa Dieng Kulon untuk tahun 2007  

sebesar 76 orang dan proporsi terbesar mengenai jumlah tenggungan anak yang di 

miliki penduduk Desa Dieng Kulon adalah 36 orang sebesar 47,38 % dan proporsi 

terkecil adalah 2 orang sebesar 2,63 %. Sisanya 10 orang belum menikah sehingga 

belum memiliki tanggungan anak. 

9. Komposisi Menurut Jenis Pekerjaan 

Pariwisata di kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng telah membuka 

peluang pekerjaan bagi penduduk setempat, terutama yang letaknya tidak jauh 

dari lokasi obyek wisata seperti Desa Dieng Kulon.   

Jenis pekerjaan yang diterjuni oleh penduduk memiliki 2 klasifikasi yaitu:  

a. jenis pekerjaan yang memerlukan kemahiran  

b. jenis pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran seperti yang 

terdapat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 18 
Pekerjaan Pokok Suami di Desa Dieng Kulon Tahun 2007 

No Pekerjaan Pokok Jumlah Persentase % 

1 Pedagang/ Wiraswasta 4 4,65 

2 PNS 10 11,62 

3 Karyawan 16 18,60 

4 Petani 43 50 

5 Juru Foto 1 1,16 

6 Ojek 9 10,46 

7 Tukang Parkir 3 3,48 

Jumlah 86 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa dari 86 orang 

responden terdapat 76 orang yang sudah menikah (suami) dan memiliki pekerjaan 

pokok dengan proporsi terbesar adalah Petani sebanyak 43 orang 50 % dan 

proporsi terkecil terkecil adalah Juru Foto sebanyak 1 orang 1,16 %. 

Pertanian khususnya jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat 

sesuai di tanam pada daerah dataran tinggi. Contoh jenis tanaman sayur-sayuran 

seperti : wortel, kubis, kentang, sawi, buncis, lombok, bawang putih, bawang 

merah. Dan jenis tanaman buah seperti : pisang, papaya, jeruk, dan trawbery. 

Masyarakat banyak yang memilih manjadi petani kentang, karena keuntungan 

yang diperoleh cukup besar. 

Mata pencaharian yang dilakukan suami di Desa Dieng Kulon, diikuti 

pula oleh istri. Berikut mata pencaharian pokok yang dimiliki para istri. Untuk 

lebih jelasnya lihat pada tabel berikut : 
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Tabel 19 
Pekerjaan Pokok Istri di Desa Dieng Kulon Tahun 2007 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1 Pedagang/ Wiraswasta 41 64,06 

2 PNS 4 6,25 

3 Karyawan 3 4,68 

4 Petani 16 25 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data Primer 

Telah diketahui dari tabel 17, bahwa dari 86 orang penduduk Desa Dieng 

Kulon yang diambil sebagai sampel terdapat 10 orang yang belum memiliki istri 

sehingga hanya ada 76 orang yang memiliki istri. Dari 76 orang istri itu terdapat 

12 orang yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan tabel 19, 

dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok Istri di Desa Dieng Kulon yang memiliki 

proporsi terbesar adalah Pedagang/ Wiraswasta sebanyak 41 orang 64,06 % dan 

proporsi terkecil adalah karyawan sebanyak 3 orang 4,68 %. 

Jadi jelas dengan adanya industri pariwisata di kawasan obyek wisata 

Dataran Tinggi Dieng secara tidak langsung telah membuka peluang pekerjaan 

bagi penduduk setempat terutama yang letaknya tidak jauh dari lokasi obyek 

wisata seperti Desa Dieng Kulon. 
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10. Tingkat Pendapatan 

Tabel 20 
Pendapatan tiap Kepala Keluarga di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur 

Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2007. 
 

Tahun 

 

Jumlah KK 

Pendapatan 

Perbulan (Rp) Pertahun (Rp) 

2004 405 500.000 6.000.000 

2005 415 550.000 6.600.000 

2006 422 625.000 7.500.000 

Jumlah 1.675.000 20.100.000 

Rata-rata 558.000 6.700.000 

Sumber: Kelurahan Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur, 2007 

Berdasarkan tabel 19, dapat diketahui bahwa pendapatan tiap kepala 

keluarga di Desa Dieng Kulon tiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2004 

sampai 2005 pendapatan perbulannya meningkat sebesar Rp. 50.000,00 

sedangkan pada tahun 2005 sampai 2006 pendapatan perbulannya meningkat 

sebesar Rp. 75.000,00. Rata-rata pendapatan tiap kepala keluarga perbulan sebesar 

Rp. 558.000,00 dan pendapatan rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 6.700.000,00   

Sumber pendapatan tiap kepala keluarga berasal dari mata pencaharian 

pokok, baik yang dilakukan suami maupun istri. Berikut adalah pendapatan suami 

dan istri di Desa Dieng Kulon, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :  
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Tabel 21 
Jenis Pekerjaan Pokok Suami di lihat dari Tingkat Pendapatan di Desa Dieng 

Kulon Tahun 2007 
 

 

No 

 

 

Pekerjaan Pokok 

Tingkat Pendapatan Perbulan 

(dalam Ribuan Rupiah) 

 

 

Jumlah 

Total <750 750-1.000.000 > 1.000.000 

f % f % f % F % 

1 Pedagang/ 

Wiraswasta 
4 5,40     4 5,40 

2 PNS     9 11,80 9 11,80 

3 Karyawan 2 2,63 12 15,78   14 18,40 

4 Petani 6 7,80 33 43,42   39 51,30 

5 Ojek 7 9,20     7 9,21 

6 Tukang Parkir 3 3,52     3 3,90 

Jumlah 28 32,9 47 55,29 10 11,76 76 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 21, dapat diketahui bahwa pendapatan pekerjaan pokok 

suami di Desa Dieng Kulon yang menempati proporsi paling banyak 

berpendapatan antara Rp. 750.000,00-Rp. 1.000.000,00 yaitu bermata pencaharian 

petani  sebanyak 33 orang sebesar 43,42 % dan proporsi terkecil berpendapatan 

antara < Rp. 750.000,00 yaitu mata pencaharian karyawan sebanyak 2 orang 

sebesar 2,63 %. Pendapatan perbulan para petani di Desa Dieng Kulon setiap 

bulannya berkisar Rp 750.000,-. Namun dengan menjual hasil pertaniannya ke 

hotel-hotel atau ke penginapan-penginapan mereka memperoleh hasil tambahan 

sebesar Rp 750.000,-. Secara langsung pendapatan para petani itu meningkat 

menjadi sekitar > Rp 1.000.000,- setiap bulannya. 
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Pendapatan keluarga yang di peroleh tidak hanya dimiliki oleh para suami, 

para istri pun memiliki pendapatan dari pekerjaan pokok. Berikut tingkat 

pendapatan dari pekerjaan pokok yang dimiliki oleh istri di Desa Dieng Kulon. 

Tabel 22 
Jenis Pekerjaan Pokok Istri di lihat dari Tingkat Pendapatan di Desa Dieng Kulon   

Tahun 2007 
 

 

No 

 

 

Pekerjaan 

Pokok 

Tingkat Pendapatan Perbulan 

(dalam Ribuan Rupiah) 

 

 

Jumlah 

Total 
<750 750-

1.000.000 

> 1.000.000 

f % f % f % f % 

1 Pedagang/ 

Wiraswasta 

41 64,06     41 64,06

2 PNS     4 6,25 4 6,25 

3 Karyawan 1 1,56 2 3,12   3 3,94 

4 Petani 

 

16 25     16 21,05 

 

 Jumlah 58 90,62 2 3,12 4 6,25 64 100 

Sumber: Data Primer  

Berdasarkan tabel 19 bahwa ada 76 orang yang berperan sebagai istri, 12 

orang diantaranya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga (tidak memiliki 

pekerjaan). Berdasarkan tabel 22, dapat diketahui bahwa pendapatan pekerjaan 

pokok Istri di Desa Dieng Kulon yang menempati proporsi paling banyak 

berpendapatan antara < Rp. 750.000,00 yaitu bermata pencaharian Pedagang/ 

Wiraswasta sebanyak 41 orang sebesar 64,06 % dan proporsi terkecil 
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berpendapatan antara < Rp. 750.00,00 yaitu bermata pencaharian karyawan 1 

orang sebesar 1,56 %. Jadi jelas bahwa dengan adanya kawasan wisata Dataran 

Tinggi Dieng memberikan dampak positif bagi para petani di Desa Dieng Kulon, 

khusnya dalam hal pemasaran hasil pertanian ke tempat penginapan maupun 

rumah makan. Rata-rata pendapatan adalah Rp. 506.093,00 perbulan.   

 

11. Pengeluaran  

Pengeluaran yang di maksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang di 

terima dari pekerjaan pokok yang di gunakan untuk pengeluaran kebutuhan hidup 

sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 23 
Jawaban Penduduk tentang Pengeluaran Kebutuhan Sehari-hari Perbulan di Desa 

Dieng Kulon Tahun 2007 
No Pengeluaran 

(dalam ribuan rupiah) 

Jumlah
Persentase % 

1 < 750.000 45 52,32 

2 750-1.00.000 35 40,69 

3 > 1.000.000 6 6,97 

Jumlah 86 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 23 di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran perbulan 

untuk kebutuhan hidup tiap KK di Desa Dieng Kulon berdasarkan sempel yang 

diambil adalah < Rp. 750.000,00 sebanyak 45 orang sebesar 52,32 %, sedangkan 

untuk Rp. 750.000,00-Rp. 1.000.000,00 sebanyak 35 orang sebesar 40,69 % dan > 
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Rp. 1.000.000,00 sebanyak 6 orang sebesar 6,97 %. Berdasarkan sampel diatas 

dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran perbulan tiap KK di Desa 

Dieng Kulon < Rp. 750.000,00 sebanyak 45 orang sebesar 52,32 %. 

Tabel 24 
Jawaban Penduduk tentang Kebutuhan Hidup Perbulan di Desa Dieng Kulon   

Tahun 2007 
No Kebutuhan Jumlah Persentase % 

1 Kurang 8 9,30 

2 Cukup 76 88,37 
 

3 Lebih dari cukup 2 2,32 

Jumlah 86 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 24, dapat di ketahui bahwa pemenuhan untuk 

kebutuhan hidup tiap KK di desa Dieng Kulon berdasarkan sampel yang diambil 

adalah tercukupi sebanyak 76 orang sebesar 88,37 %, kurang  sebanyak 8 orang 

sebesar 9,30 % dan lebih dari cukup sebanyak 2 orang sebesar 2,32 %. 

Berdasarkan sampel diatas dapat di simpulkan bahwa pemenuhan untuk 

kebutuhan hidup tiap KK di Desa Dieng Kulon adalah tercukupi sebanyak 76 

orang sebesar 88,37 %. Hal ini di sebabkan karena tingkat pendidikan yang 

rendah dimana sebagian besar sampel yang di teliti berpendidikan SD.  
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12. Penjual (pedagang) yang berada di sekitar obyek wisata 

Tabel 25 
Pengelompokan Alamat Asal Penjual Tahun 2007 

No Alamat Asal Jumlah Persentase % 

1 Kabupaten Banjarnegara Kecamatan 

Batur Desa Dieng Kulon 

 

24 

 

88,88 

2 Kabupaten Wonosobo Kecamatan 

Kejajar Desa Dieng Wetan 

 

3 

 

11,11 

Jumlah 27 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 25, dapat diketahui bahwa sebagian besar alamat asal 

penjual yang berada di sekitar obyek wisata merupakan warga/ penduduk dari 

Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Batur Desa Dieng Kulon sebanyak 24 orang 

sebesar 88,88 % dan yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kejajar 

Desa Dieng Wetan sebanyak 3 orang sebesar 11,11 %. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa jumlah penjual yang berada di obyek wisata sebagian besar 

berasal dari Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Hal ini 

benar-benar dimanfaatkan  penduduk setempat untuk berdagang di sekitar obyek 

wisata. 

13. Komposisi Umur Penjual yang Berjualan di Sekitar Obyek Wisata  

Umur merupakan salah satu unsur demografis yang dalam komposisi 

penduduk dapat di gunakan untuk menggambarkan kecenderungan dan gejala-

gejala dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat. 
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Tabel 26 
Komposisi Umur Penjual di Obyek Wisata Tahun 2007 

No Umur Jumlah Persentase % 

1 20-29 7 25,92 

2 30-39 14 51,85 

3 40-49 6 22,22 

Jumlah 27 100 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 26, dapat diketahui bahwa komposisi umur penjual 

yang berada di sekitar obyek wisata berdasarkan sampel yang diambil untuk 

penduduk yang beumur 30-39 sebanyak14 orang sebesar 51,85 %, umur 20-29 

sebanyak 7 orang sebesar 25,92 % dan untuk umur 40-49 sebanyak 6 orang 

sebesar 22,22 %. Berdasarkan sampel di atas dapat di simpulkan bahwa penjual 

yang berada di sekitar obyek wisata sebagian besar berumur 30-39 tahun sebanyak 

14 orang sebesar 51,85 % 

 

Identitas Karakteristik Responden 

1) Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan Responden 

 Kualitas sumber daya manusia salah satunya di tentikan oleh factor 

tingkat pendidikan, komposisi penjual yang berada di sekitar obyek wisata 

menurut tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 27 
Tingkat Pendidikan Penjual di Obyek Wisata Tahun 2007 

No Pendidikan Jumlah Persentase % 

1 SD 18 66,66 

2 SLTP 6 22,22 

3 SLTA 3 11,11 

Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 27, dapat diketahui bahwa jumlah terbesar tingkat 

pendidikan penjual yang berada di sekitar obyek wisata berdasarkan sampel yang 

di ambil adalah tamatan SD sebanyak 18 orang sebesar 66,66 %, tamatan SLTP 

sebanyak 6 orang sebesar 22,22 % dan tamatan SLTA sebanyak 3 orang sebesar 

11,11 %. Berdasarkan sampel di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar 

tingkat pendidikan penjual yang berada di sekitar obyek wisata sebagian besar 

tamatan SD sebanyak 18 orang sebesar 66,66 %. Hal ini dapat menunjukan bahwa 

tingkat pendidikan penjual yang berada di sekitar obyek wisata masih rendah. 

2) Jumlah Tanggungan Anak Responden 

Jumlah tanggungan anak adalah orang yang menjadi tanggungan keluarga 

penjual yang berada di sekitar obyek wisata. Untuk mengetahui jumlah 

tanggungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 28 
Jawaban Penjual tantang Jumlah Tanggungan Anak Tahun 2007 

No Jumlah Anak Jumlah Persentase % 

1 1 11 40,74 

2 2 14 51,85 

3 3 2 7,40 

Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 28, dapat diketahui bahwa jumlah anak yang dimiliki 

penjual yang berada di sekitar obyek wisata berdasarkan sampel yang diambil 

adalah 2 orang anak sebesar 51,85 %, 1 orang anak sebesar 40,74 % dan 3 orang 

anak sebesar 7,40 %. Berdasarkan sampel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar penjual yang berada di sekitar obyek wisata rata-rata memiliki 

jumlah anak yang tidak terlalu banyak yaitu jumlah anak 2 sebesar 51,85 %. 

3) Komposisi Menurut Jenis Pekerjaan Responden 

Pariwisata di kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng telah membuka 

peluang pekerjaan bagi penjual yang berjualan di sekitar obyek wisata, jenis 

pekerjaan yang di terjuni oleh penjual bermula dari jenis pekerjaan yang 

memerlukan kemahiran dan yang tidak memerlukan kemahiran seperti yang 

terdapat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 29 
Jawaban Penjual tentang Pekerjaan Suami Tahun 2007 

No Pekerjaan Pokok Jumlah Persentase % 

1 Pedagang/ Wiraswasta 5 18,51 

2 PNS 2 7,40 

3 Petani 15 51,85 

4 Karyawan 6 22,22 

Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 29, dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok suami yang 

memiliki proporsi terbesar adalah petani sebanyak 15 orang sebesar 51,85 % dan 

proporsi terkecil adalah PNS sebanyak 2 orang sebesar 7,40 %. 

Pertanian khususnya jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat 

sesuai di tanam pada daerah dataran tinggi. Contoh jenis tanaman sayur-sayuran 

seperti: wortel, kubis,kentang, sawi,buncis, lombok, bawang putih, bawang 

merah. Dan jenis tanaman buah seperti : pisang, papaya, jeruk, dan trawbery. 

Masyarakat banyak yang memilih manjadi petani kentang, karena keuntungan 

yang diperoleh cukup besar. 

Mata pencaharian yang dilakukan oleh suami, diikuti pula oleh istri. 

Berikut mata pencaharian yang dimiliki oleh para istri. Untuk lebih jelasnya lihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 30 
Jawaban Penjual tentang Pekerjaan Istri Tahun 2007 

No Pekerjaan Pokok Jumlah Persentase % 

1 Pedagang/ Wiraswasta 24 88 

2 Petani 3 11,11 

Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 30, dapat diketahui bahwa pekerjaan Istri yang memiliki 

proporsi terbesar adalah Pedagang/ Wiraswasta sebayak 24 orang sebesar 88 % dan 

proporsi terkecil adalah Petani sebanyak 3 orang sebesar 11,11 %.  

4) Tingkat Pendapatan Responden 

Sesuai dengan maksud dalam penelitian ini sumber pendapatan berasal 

dari mata pencaharian baik yang dilakukan suami maupun istri. Berikut adalah 

distribusi pendapatan (penjual) suami dan istri.  

    Tabel 31 
   Jenis Pekerjaan Suami (Penjual) di lihat dari Tingkat Pendapatan Tahun 2007 

 
 

No 

 
 

Pekerjaan Pokok 

Tingkat Pendapatan Perbulan 
(dalam Ribuan Rupiah) 

 
 

Jumlah 
Total 

<750 750-
1.000.000 

> 
1.000.000 

f % f % f % F % 
1 Pedagang/ 

Wiraswasta 
4 14,8

1 
1 3,70   5 18,51 

2 PNS     2 7,40 2 7,40 
3 Karyawan   6 22,22   6 22,22 
4 Petani   14 51,85   14 51,85 

Jumlah 5 18,5
1 

20 74,07 2 7,40 27 100 

Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan tabel 31, dapat diketahui bahwa pendapatan pekerjaan suami 

(penjual) yang menempati proporsi paling banyak berpendapatan antara Rp. 

750.000,00 – Rp. 1.000.000,00 yaitu bermata pencaharian petani sebanyak 14 

orang sebesar 51,85 % dan proporsi terkecil berpendapatan antara < Rp. 

750.000,00 yaitu mata pencaharian pedagang/ wiraswasta sebanyak 4 orang 

sebesar 14,81 %. Rata-rata pendapatan dari petani adalah 794.518,00 perbulan. 

(data tingkat pendapatan terdapat di hal 107). 

Pendapatan keluarga yang diperoleh tidak hanya di miliki oleh para suami, 

para istri pun memiliki pendapatan. Berikut tingkat pendapatan yang dimiliki para 

istri, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini: 

Tabel 32 
     Jenis Pekerjaan Istri (Penjual) di lihat dari Tingkat Pendapatan Tahun 2007 

 

 

No 

 

 

Pekerjaan Pokok 

Tingkat Pendapatan Perbulan 

(dalam Ribuan Rupiah) 

 

 

Jumlah 

Total 
<750 750-

1.000.000 

> 

1.000.

000 

f % f % f % F % 

1 Pedagang/ Wiraswasta 24 88,88     24 88,88

2 Petani 1 3,70 2 7,40   3 11,11

Jumlah 25 92,59 2 7,40   27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 32, dapat diketahui bahwa pendapatan yang dimiliki 

para istri (penjual) yang menempati proporsi paling banyak berpendapatan antara 

< Rp. 750.00,00 yaitu bermata pencaharian sebagai pedagang/ wiraswasta 
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sebanyak 24 orang sebesar 88,88 % dan proporsi terkecil berpendapatan antara < 

Rp. 750.000,00 yaitu mata pencaharian sebagai petani sebanyak 1 orang sebesar 

3,70 %. Rata-rata pendapatan adalah Rp. 404.814,00 perbulan. 

5) Pengeluaran    

Pengeluaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengeluaran yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari pendapatan 

yang diterima dari pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat malalui tabel 

berikut ini : 

Tabel 33 
Jawaban Penjual tentang Pengeluaran Kebutuhan Hidup Tahun 2007 

No Pengeluaran Kebutuhan 
(dalam ribuan rupiah) 

Jumlah Persentase % 

1 < 750 14 51,85 

2 750-1.000.000 12 44,44 

3 > 1.000.000 1 3,70 

Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 33, dapat diketahui bahwa pengeluaran kebutukan 

hidup perbulan untuk penjual yang berada di sekitar obyek wisata berdasarkan 

sampel yang diambil adalah < Rp. 750.000,00  sebanyak 14 orang sebesar 51,85 

%, Rp. 750.000,00-Rp. 1.000.000,00  sebanyak 12 orang sebesar 44,44 % dan > 

Rp. 1.000.000,00 sebanyak 1 orang sebesar 3,70 %. Berdasarkan sampel diatas 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran kebutuhan hidup perbulan 

untuk penjual adalah  < Rp. 750.000,00 sebanyak 14 orang sebesar 51,85 %.  
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  Tabel 34 
   Jawaban Penjual tentang Kebutuhan Hidup Tahun 2007 
No  Kebutuhan Jumlah Persentase % 

1 Kurang 5 18,51 

2 Cukup  21 77,77 

3 Lebih dari Cukup 1 3,70 

Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 34, dapat diketahui bahwa pemenuhan untuk kebutuhan 

hidupo untuk penjual yang berada di sekitar obyek wisata berdasarkan sampel 

yang diambil adalah tercukupi sebanyak 21 orang sebesar 77,77 %, kurang 

sebanyak 5 orang sebesar 18,51 % dan lebih dari cukup sebanyak 1 orang sebesar 

3,70 %. Berdasarkan sampel diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan hidup penjual adalah tercukupi sebanyak 21 orang sebesar 77,77 %. 

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dimana sebagian besar 

sampel yang diteliti berpendidikan tamatan SD. 

 

14. Partisipasi Masyarakat Dalam Kepariwisataan di Desa Dieng Kulon    

Masyarakat Dieng Kulon pada umumnya sangat mendukung adanya 

kegiatan pariwisata dilingkungan mereka, minat mereka untuk terlibat dalam 

kegiatan pariwisata sangat besar sekali dan sampai sejauh ini belum pernah terjadi 

konflik antara masyarakat dengan masyarakat, wisatawan dengan pemerintah. 

Pariwisata yang sudah berkembang menjadi penilaian tersendiri bagi 

masyarakat, mereka melihat peluang ekonomi dari kegiatan pariwisata dan 
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mereka sadar bahwa lingkungan mereka memiliki potensi yang cukup besar 

dengan adanya adat-istiadat dan didukung oleh kondisi lingkungan yang cocok 

untuk dijadikan daerah tujuan wisata. Bentuk-bentuk aktual partisipasi masyarakat 

terhadap kegiatan kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung : 

1) Bentuk-bentuk aktual pariwisata masyarakat secara langsung  

Kegiatan pariwisata di suatu daerah akan menimbulkan suatu dampak 

ekonomi yang dikenal dengan efek pengadaan, disini berarti pengeluaran 

wisatawan akan berpengaruh secara langsung terhadap sektor-sektor yeng terkait 

langsung dengan pariwisata. Adapun beberapa bentuk actual partisipasi 

masyarakat secara langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 35 
Partisipasi Masyarakat Desa Dieng Kulon dalam Kegiatan Pariwisata Tahun 2007 
No Partisipasi masyarakat secara langsung 

1 Usaha jasa penginapan wisma/ hoteldi lingkungan obyek wisata dan usaha 
jasa penginapan/ penyewaan wisma 

2 Berjualan sayur dilokasi obyek wisata, seperti : kubis, kentang 
3 Berjualan buah-buahan dilokasi obyek wisata, seperti : strawberry, tomat 

dan pisang 
4 Jasa photografi dilokasi obyek wisata 
5 Berjualan pakaian dilokasi obyek wisata 
6 Berjualan tanaman hias dilokasi obyek wisata 
7 Berjualan makanan ringan yang khas, seperti : keripik kentang, keripik 

jamur 

8 Membuka usaha jasa rumah makan atau warung makan di sekitar obyek 
wisata  

9 Menjual hasil kerajinan/ cindramata dilokasi obyek wisata 
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 
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2) Bentuk-bentuk aktual pariwisata masyarakat secara tidak langsung 

a) Menjadi pemasok sayur-sayuran dan buah-buahan ketempat penginapan di 

 sekitar obyek wisata. 

b) Menjadi tenaga kerja lepas di tempat-tempat penginapan, missal menjadi 

 pegawai di rumah makan, pramusaji dimana tenaga kerja lepas ini hanya 

 bekerja pada hari-hari tertentu saja pada musim ramai atau pada musim 

 libur untuk membantu kegiatan mereka. 

c) Aktifitas produksi selai dan sirup strawbery dan sirup strawbery di 

 lingkungan obyek 

d) Persepsi masyarakat terhadap kegiatan pariwisata 

Pariwisata dalam kegiatanya tidak lepas dari peran serta masyarakat 

berperan sebagai obyek dimana masyarakat merupakan sumber daya pariwisata 

dan yang menjadi daya atrik yang dapat menghasilkan berbagai manfaat dalam 

pariwisata maupun pasyarakat sebagai subyek yaitu mereka berperan sebagai 

pelaku pariwisata.  

Kegiatan pariwisata tidak lepas dari dampak positif dan dampak negatif. 

Dampak positif terutama terlihat  dari adanya peningkatan masyarakat yang 

mengakibatkan peningkatan kesejahteraan. Karena dengan adanya pariwisata 

maka terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat selain menjadi petani 

yaitu dengan berjualan di obyek wisata sehingga dapat menambah pendapatan 

masyarakat Dieng Kulon. Manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah 

peningkatan sarana dan prasarana baik itu yang berupa jalan maupun fasilitas-
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fasilitas umum, selain itu masyarakat juga merasakan wawasan mereka bertambah 

dan para pengangguran memiliki lapangan pekerjaan. 

Dampak positif lainya adalah suatu kebanggan tersendiri apalagi bila yang 

datang adalah wisatawan asing, selain itu daerah mereka menjadi terkenal di 

berbagai tempat. 

Dampak negatif  yang dirasakan sangat kecil, salah salah satu cuntohnya 

bila wisatawan bertindak di luar norma yang ada, tetapi hal itu sangat jarang 

terjadi dan tidak berpengaruh pada masyarakat, karena mereka dapat menetralisir 

dan meminimalisasi dampak yang terjadi. Masyarakat pada umumnya sangat 

menerima dengan adanya pariwisata di daerah mereka dan sangat mengharapkan 

agar pariwisata dapat berkembang sebagai suatu kawasan wisata yang 

terkoordinasi.   

 

B.  Pembahasan  

1 Pengembangan Obyek Wisata 

Kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng merupakan obyek wisata 

alam dan obyek wisata budaya yang di kelola oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara, 

yang sampai pada saat ini terus berupaya meningkatkan pengembangan obyek 

wisata agar dapat menarik wisatawan. Sektor pariwisata merupakan sektor 

andalan di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara, 

terutama dengan keberadaan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng. 

Sekarang ini obyek wisata Dataran Tinggi Dieng banyak digemari oleh 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, dilihat dari data jumlah 
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pengunjung yang cenderung terus meningkat. Kondisi yang demikian semkin 

menunjukkan bahwa sektor pariwisata ini sangat menjanjikan, dilihat dari 

kacamata ekonomi.   

Untuk mempertahankan hal tersebut, pihak pemerintah daerah, pengelola 

dan bekerjasama dengan pihak luar (media, baik cetak maupun tulis) mengadakan 

kerjasama melakukan promosi daerah Wisata Dieng tersebut. Kegiatan promosi 

dilakukan dengan cara membuat iklan baik di televisi atau di koran/majalah atau 

biasanya dengan pamflet. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan promosi ke 

sekolah-sekolah, instansi pemerintahan, swasta, atau Perguruan Tinggi 

mendatangi langsung/bertatap muka secara langsung (jemput bola). Kegiatan 

promosi lain yang dilakukan untuk menarik wisatan agar mau datang 

mengunjungi daerah wisata dan lain-lain.  

Pihak pemerintah daerah dan pengelola juga menjalin kerjasama dengan 

pihak lainnya, misal biro perjalanan agar Kawasan Wisata Dieng dimasukkan 

dalam paket kunjungan wisata biro tersebut, juga dengan hotel (tempat-tempat 

penginapan). 

Untuk saat ini Kawasan Wisata Dieng banyak digemari dan dikunjungi 

oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Keberhasilan 

Kawasan Wisata Dieng menarik wisatawan dikarenakan keistimewaan yang 

dimiliki daerah ini. Kawasan wisata Dieng memiliki berbagai atraksi wisata yang 

dapat dinikmati. Atraksi wisata itu antara lain atraksi wisata alam yaitu keindahan 

fenomena alam berupa semburan lumpur panas yang saling bergantian dan 

berpindah-pindah yang mirip lompatan kijang di kawah Sikidang, dan keindahan 
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paronama alam telaga Balekambang dan juga atraksi budaya yang merupakan 

daya tarik yang berupa hasil olah budi manusia, seperti candi, kesenian (seni 

pertunjukan dan seni kerajinan), adat istiadat masyarakat (upacara tradisional dan 

tata kehidupan sehari-hari), cultural events, special events. Adapun keragaman 

atraksi budaya kawasan dataran tinggi dieng diantaranya: 1). Tradisi cukur rambut 

gembel, 2). Tari angguk,3). Tari kuda kepang. 

Selain adanya atraksi tersebut Dinas yang terkait bekerjasama dengan 

pengelola juga melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk 

menampilkan berbagai kesenian tradisional di area panggung terbuka. 

Untuk mencapai kawasan obyek wisata dataran tinggi dieng yang ada di 

Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah dapat menggunakan kendaraan 

pribadi, mengunakan sarana transportasi angkutan umum., misal bus. Kondisi 

jalan umum sebagian besar sudah baik dimana jalan tersebut sudah di hotmix baik 

jalan raya (2 jalur), maupun jalan sekitar kawasan tempat tinggal penduduk serta 

jalan-jalan di sekitar lokasi obyek wisata. 

Sarana dan prasarana pendukung sebagai salah satu faktor penunjang 

kegiatan kepariwisataan juga dibangun oleh pemerintah daerah dan pihak 

pengelola, misal gardu pandang yang diberi nama Gardu Pandang Tieng yang 

berada di ketinggian 1.800 m diatas permukaan laut ini dapat digunakan sebagai 

tempat istirahat melepas lelah setelah perjalanan jauh sembari menikmati 

panorama keindahan alam. 

Fasilitas penunjang kegiatan pariwisata juga mulai diupayakan. Berbagai 

fasilitas mulai dari fasilitas pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, jasa 
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perdagangan (akomodasi), sampai jasa keamanan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Kawasan Wisata Dieng ini terdapat berbagai fasilitas 

pelayanan itu yaitu telekomunikasi, informasi, kesehatan, dan keamanan. Pihak 

pengelola objek wisata telah berupaya membangun infrastruktur pendukung 

kegiatan kepariwisataan, misalnya sarana MCK, mushola, atau gazebo.  

Akomodasi yang tersedia di kawasan wisata Dieng sampai sekarang ini 

telah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Terdapat berbagai 

jenis penginapan atau homestay dengan kondisi rata-rata sangat baik. Banyak 

terdapat rumah makan yang menyediakan berbagai menu makanan, serta 

dibangunnya pusat penjualan souvenir. 

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan Kawasan Wisata Dieng ini 

tentunya melibatkan berbagai pihak terkait dan juga tentu dana yang memadai. 

Pihak-pihak yang terlibat antara lain pemerintah propinsi Jawa Tengah sendiri, 

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pengelola Kawasan Wisata Dieng dan juga 

elemen masyarakat di daerah tersebut. Alokasi dana yang digunakan berasal dari 

pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian 

diketahui bahwa pihak pengelola Kawasan Wisata Dieng memperoleh dana 

kurang lebih sebesar Rp 90.000.000 ,- - Rp 120.000.000,- pertahunnya guna 

mengembangkan Kawasan Wisata Dieng dan perawatan sarana dan prasarana 

penduung pariwisata yang ada disana. 
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2 Peranan pengembangan obyek wisata terhadap kondisi sosial ekonomi 

penduduk Dieng Kulon  

1) Lapangan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya kegitan pariwisata di daerah 

penelitian membawa dampak positif terhadap kesempatan kerja yang lebih bnyak 

dan pekerjan yang ada tidak memerlukan pendidikan serta ketrampilan, dengan 

demikian dengan adanya kegiatan pariwisata di daerah penelitian telah 

memberikan kesempatan kerja dan membuka peluang kerja baru yang lebih 

banyak kepada penduduk setempat dan tidak tergantung pada pertanian saja.  

Masyarakat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan membuka berbagai 

bentuk usaha jasa, berdagang dan lain-lain, baik itu di dalam kawasan objek 

wisata atau di sekitar objek wisata itu berada. Bentuk-bentuk usaha itu antara lain 

membuka warung makan, wartel, berdagang makanan (kaki lima), membuka 

usaha penginapan atau home stay dan sebagainya. 

2) Tingkat Pendapatan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya kegiatan 

pariwisata mendatangkan pendapatan devisa Negara dan terciptanya peluang 

pekerjaan yang berarti mengurangi penganguran serta meningkatkan pendapatan 

dan standart hidup mereka, dengan adanya kegiatan  pariwisata di daerah 

penelitian tingkat pendapatan penduduk semakin meningkat dan berada pada 

tingkat sedang, yaitu rata-rata 750.000,00-1.000.000,00. Sebagai contoh dengan 

adanya kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng memberikan dampak positif bagi 

para petani di Desa Dieng Kulon, khususnya dalam hal pemasaran hasil pertanian 
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ke tempat penginapan maupun rumah makan. Dari melakukan usaha itu 

pendapatan mereka yang tadinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari (sekitar Rp. 750.000 per bulannya) mengalami peningkatan pendapatan 

hingga satu setengah kalinya atau lebih dari Rp 1.000.000 per bulannya. 

  Tingkat pendapatan ini tergantung pada jenis pekerjaan, pengalaman masa 

kerja dan tingkat pendidikan yang diperoleh, semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka semakin baik jenis pekerjaan yang ditekuni maka dengan sendirinya 

pendapatan akan semakin tinggi. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan 

penduduk maka secara tidak langsung taraf  kehidupan penduduk dan penjual di 

sekitar obyek wisata akan meningkat. Meningkatnya pendapatan yang diperoleh 

maka akan tersedianya anggaran untuk pengeluaran sehari-hari. 

 Dengan demikian adanya kegiatan pariwisata telah meningkatkan 

pendapatan penduduk setempat secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf 

hidup penduduk. 

3) Tingkat Pendidikan  

Pikiran  manusia pada dasarnya selalu berkembang. Pemikiran penduduka 

Dieng Kulon pun demikian. Karena terjadi peningkatan pendapatan, mendorong 

mereka untuk lebih memperhatikan masalah pendidikan. Berdasarkan tabel 26, 

dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penjual yang berada di sekitar obyek 

wisata berdasarkan sampel yang di ambil adalah tamatan SD sebanyak 18 orang 

sebesar 66,66 %, tamatan SLTP sebanyak 6 orang sebesar 22,22 % dan tamatan 

SLTA sebanyak 3 orang sebesar 11,11 %. Berdasarkan sampel diatas dapat 
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disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penjual yang berada di 

sekitar obyek wisata sebagian besar tamatan SD sebanyak 18 orang sebesar 66,66 

%. Ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan penjual yang berada di sekitar 

obyek wisata masih rendah. 

    Tabel 36 
 Pendidikan Anak (Penjual) Kawasan di Objek Wisata  

No 
  

Kode  
Responden 

  

  
Pendidikan Anak 

   
1 2 3 4 

1 R-01   SLTA   SD 
2 R-09 PT       
3 R-19   SLTA     
4 R-20      SLTP   
5 R-21     SLTP   
6 R-27 PT SLTA   SD 
7 R-29 PT     SD 
8 R-35   SLTA SLTP SD 
9 R-37   SLTA SLTP   

10 R-40   SLTA SLTP   
11 R-44 PT   SLTP   
12 R-50   SLTA SLTP   
13 R-56   SLTA SLTP   
14 R-58   SLTA     
15 R-60   SLTA SLTP   
16 R-61   SLTA SLTP   
17 R-62   SLTA SLTP   
18 R-63   SLTA     
19 R-64   SLTA     
20 R-66   SLTA     
21 R-68     SLTP SD 
22 R-72   SLTA     
23 R-74   SLTA     
24 R-75   SLTA SLTP   
25 R-76   SLTA SLTP   
26 R-78     SLTP SD 
27 R-80   SLTA     

Sumber: Data Primer. 



96 

 

Berdasarkan tabel 36 diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan 

pendidikan anak-anak penjual akibat adanya peningkatan pendapatan para penjual 

sehingga mereka mampu menyekolahkan anak mereka pada tingkat lebih tinggi 

daripada orangtua mereka, bahkan ada yang mampu menyekolahkan anaknya 

hingga tingkat perguruan tinggi. 

Dalam kaitannya dengan para wisatawan bahwa kegiatan pariwisata juga 

dapat meningkatkan wawasan pengunjung. Misalnya pada obyek wisata Dieng. 

Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan yang termasuk dalam 

kawasan lindung cagar budaya. Kawasan ini merupakan daerah yang mempunyai 

nilai budaya dan historis yang tinggi, serta sebagai tempat sekitar situs purbakala. 

Fungsi dari kawasan lindung ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya 

bangsa berupa sejarah peninggalan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari 

ancaman kepunahan. Contoh wisata budaya yang ada di Obyek Dieng diantaranya 

kesenian (seni pertunjukan dan seni kerajinan), peninggalan bersejarah, adat 

istiadat (upacara tradisional), dan lain sebagainya. Selain wisata budaya, obyek 

wisata Dieng juga mempunyai wisata pesona alam dengan pemandangan alam 

yang indah serta perpaduan flora dan fauna yang harmonis yang dapat dijadikan 

tempat rekreasi keluarga dan  dapat pula dijadikan sebagai sarana pendidikan dan 

obyek penelitian biologi. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengembangan Obyek Wisata 

 Sektor pariwisata merupakan sektor andalan di Kabupaten Banjarnegara. 

Sampai saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara masih terus berupaya 

meningkatkan pengembangan obyek wisata disetiap obyek agar dapat menarik 

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara Sektor pariwisata sangat 

berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara, 

terutama dengan keberadaan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng. Salah satu 

keberhasilan kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng dalam menarik 

wisatawan yaitu dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung 

kepariwisataan.  

Sarana dan prasarana pendukung sebagai salah satu faktor penunjang 

kegiatan kepariwisataan dibangun oleh pemerintah daerah dan pihak pengelola. 

Fasilitas pelayanan merupakan salah satu penunjang kegiatan pariwisata. Pihak 

pengelola obyek wisata telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas pelayanan 

dari pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, jasa perdagangan sampai jasa 

keamanan. Berdasarkan hasil penelitian fasilitas pelayanan yang ada di obyek 

wisata Dieng yaitu pelayanan telekomunikasi, pelayanan informasi, pelayanan 
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kesehatan, pelayanan keamanan, pelayanan Bank dan transportasi dapat 

disimpulkan semuanya dalam kondisi baik dan memadai sesuai dengan indikator-

indikatornya. 

Pihak pengelola obyek wisata telah berupaya membangun infrastruktur 

kepariwisataan dengan membangun sarana fisik, seperti : fasilitas mushola, air 

bersih, toilet dan pembangunan taman hutan parkir di tiap-tiap obyek wisata. 

Akomodasi yang tersedia di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sampai 

sekarang ini telah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Jenis-

jenis penginapan sangat bervariasi dimulai dari penginapan yang sederhana 

sampai yang mewah dengan kondisi rata-rata permanen dan terawat, selain itu 

juga terdapat rumah makan dan souvenir.  

2. Pengaruh Pengembangan Obyek Wisata Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Penduduk di desa Dieng Kulon, meliputi: 

a. Jenis pekerjaan, yaitu terciptanya peluang pekerjaan, penduduk tidak 

hanya bermata pencaharian sebagai petani saja, tetapi juga memiliki 

pekerjaan sambilan sebagai pedagang atau pengusaha di kawasan objek 

wisata dieng. 

b. Pendapatan, dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat yang 

berada disekitar kawasan obyek wisata. Penduduk tidak hanya 

memperoleh penghasilan dari menjual hasil pertaniannya saja, tetapi  juga 

dari berjualan di kawasan objek wisata Dieng entah itu sebagai penjual 

makanan kaki lima atau kerajinan, juga dari hasil usahanya yang berupa 

homestay atau warung makan. 
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c. Pendidikan, peningkatan pendapatan yang dialami penduduk Desa Dieng 

Kulon mendorong mereka untuk lebih memperhatikan masalah pendidikan 

terutama bagi anak-anak mereka. Anak-anak mereka sebisa mungkin 

disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan sebagai 

berikut : 

1. Membuat tempat pusat pembelanjaan wisatawan seperti pusat souvenir. 

2. Untuk jangka pendek sebaiknya sarana-sarana di obyek wisata 

diperbanyak dan dipercantik dengan taman dan arsitektur yang cantik. 

3. Pelayanan di obyek wisata diupayakan seoptimal mungkin agar menjadi 

sektor andalan bagi Kabupaten Banjarnegara. 

4. Perlu mengoptimalkan pengelolaan dari pihak pemerintah, swasta dan 

swadaya masyarakat setempat untuk menunjang keberadaan kawasan 

obyek wisata Dieng.   
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Lampiran 1.     
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 

Kepada : 
Yth. Bapak/ Ibu/ Responden 
Di  
Tempat 

 
 
 
Dengan hormat, 

 Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi Mahasiswa Jurusan 

Geografi Universitas Negeri Semarang, kami mohon bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara 

untuk mengisi angket ini. Angket ini berjudul “Peranan Pengembangan Obyek 

Wisata Dataran Tinggi Dieng Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di 

Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”. 

 Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan keterbukaan Bapak/ Ibu/ 

Saudara sangat saya harapkan. Materi atau isi angket ini digunakan semata-mata 

untuk penelitian. Dan kerahasiaan identitas dan isi data akan saya jaga. Untuk itu 

kami mohon dalam pengisian angket ini diisi  sesuai denagn apa adanya dan 

jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara akan sangat membantu saya. 

 Akhirnya atas bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara saya mengucapkan banyak 

terima kasih 

 
 
 

 
Hormat saya,   

 
 
 
Adhityo Budi Utomo 

NIM 3250403010   
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PERANAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DATARAN TINGGI 
DIENG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PENDUDUK 

DI DESA DIENG KULON KECAMATAN BATUR 
KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
Pedoman Wawancara 

Pengelola Dinas Periwisata Kabupaten Banjarnegara 

 
A Identitas : 

1. Nama     : …………… 

2. Tempat/ Tanggal Lahir  : …………… 

3. Pekerjaan    : …………… 

4. Masuk Kerja    : …………… 

5. Alamat    : …………… 

 
B Pedoman Wawancara  

1. a. Bagaimanakah bentuk struktur pengelolaan obyek wisata Dataran 
Tinggi Dieng? 

 b. Jumlah tenaga kerja ada berapa orang? 
 c. Berasal dari tamatan mana tenaga kerja/ pengelola berasal? 
 d. Apakah ada penurunan jumlah pengunjung obyek wisata Dataran 

Tinggi Dieng?   
 e. Jika mengalami penurunan, bagaimana upaya untuk mengatasinya? 
 f. Apakah obyek wisata Dataran Tinggi Dieng bekerja sama dengan 

Instansi atau Dinas lain? jika ya berasal dari mana?   
2. Upaya pengembangan apa yang telah dilakukan oleh pengelola obyek 

wisata dataran tinggi dieng? 
3. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng? 
4. Rata-rata asal pengunjung obyek wisata Dataran Tinggi Dieng berasal dari 

luar atau dalam Kabupaten Banjarnegara/ Wonosobo? 
5. Bagaimanakah usaha yang telah dilakukan untuk mempromosikan obyek 

wisata Dataran Tinggi Dieng? 
6. Apakah mengalami kendala/ hambatan? 
7. Kalau ya, kendala apakah yang sering timbul dalam melakukan upaya 

pengembangan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng? 
8. Berapakah jumlah rata-rata pengunjung setiap harinya? 
9. Pada bulan-bulan apakah obyek wisata Dataran Tinggi Dieng ramai di 

kunjungi? 
10. Apakah ada Guide di obyek wisata Dataran Tinggi Dieng? 
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No. Responden......... 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN 
PENGUNJUNG OBYEK WISATA DATARAN TINGGI DIENG 
DI KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
 
I. Identitas Responden 

1. Nama    :…………… 

2. Umur    :……………tahun 

3. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki  b. Perempuan  

4. Status Perkawinan  : a. Menikah  b. Belum menikah  c. Janda/ Duda 

5. Pendidikan   : a. SD  b. SLTP  c. SLTA 

  d. Akademi  e. Perguruan Tinggi 

6. Alamat   :…………… 

 
II. Petunjuk Pengisian 

1. Untuk pernyataan yang berbentuk isian, isilah dengan tanda (V) dan 

berilah alasannya. 

2. Untuk pernyataan yang berbentuk pilihan, pilihlah jawaban yang tersedia 

sesuai dengan pendapat saudara. 

 
INSTRUMENT PENELITIAN 
 
A. Daya Tarik Obyek Wisata 
 

 
 
No 

 
 
Unsur yang di 
minati 

Hasil Informasi  
 
KeteranganMenarik Cukup 

menarik 
Kurang 
menarik 

1 Candi Arjuna   

2  Candi Dwarawati   

3  Candi Gatotkaca   

4  Candi Bima   

5 Musium 
Kepurbakalaan 
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6 Kawah Sikidang   

7  Telaga 
Balakembang 

  

 
B. Aksesibilitas/ Keterjangkauan  

 
 
 
No 

 
 
Unsur 
Pendukung 

Hasil Informasi  
Keterangan 

Memadai Cukup 
Memadai 

Kurang Memadai 

1 Jaringan jalan 
menuju Obyek 
Wisata  

  

 
2 

 
Alat Transportasi 

  

 
3 

 
Kondisi Jalan 

  

 
 

C. Akomodasi  
 

 
 
No 

 
 
Unsur 
Pendukung 

Hasil Informasi  
Keterangan 

Memadai Cukup Memadai Kurang 
Memadai 

 
1 

 
Penginapan  

  

 
2 

 
Rumah Makan/ 
Restoran 

  

 
 

D. Fasilitas dan Pelayanan 
 
 
 
No 

 
 
Fasilitas Umum 

Hasil Informasi  
Keterangan Baik Cukup 

Baik 
Kurang 
Baik 

 
1 

 
Telekomunikasi 
(Wartel) 

 
2 

 
Layanan Kesehatan 

 
3 

 
Tempat Parkir 

 
4 

 
MCK 
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5 

 
Mushola  

    

 
6 

 
Guide  

    

 
7 

 
Cindramata 

    

 
 

E. Infrastruktur  
 
 
 
No 

 
 
Unsur Pendukung 

Hasil Informasi  
Keterangan 

Memadai Cukup 
Memadai 

Kurang Memadai 

 
1 

 
Penerangan Listrik 

 

 
2 

 
Saluran Air Minum 

 

 
3 

 
Saluran Pembungan 
Sampah 
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        No. Responden.......... 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENDUDUK YANG TERLIBAT 
DALAM USAHA KEPARIWISATAAN DI DESA DIENG KULON 

KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

 
I. Identitas Responden 

1. Nama  KK  :  

2. Umur    :                tahun 

3. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki       b. Perempuan 

4. Status Perkawinan   : a. Menikah     b. Belum menikah    c. Janda/ Duda 

5. Jumlah anak   :                orang  

6. Alamat asal   : 

a. Dari Kab. Banjarnegara; Kec. ……………….. .; Desa ………………. 

b. Dari luar Kab. Banjarnegara; Kec.……………..;Desa………………… 

c. Lainnya, sebutkan ……………………………………………………… 

7. Sekarang tinggal   : 

  Kabupaten ……………….. ; Kec …………………; Desa ……………… 

 
II. Petunjuk Pengisian 

1. Untuk pernyataan yang berbentuk isian, isilah dengan singkat. 

2. Untuk pernyataan yang berbentuk pilihan, pilihlah dengan tanda (X) 

 

III. Jenis Pekerjaan  
1. Pekerjaan yang ditekuni selama ini ? 

 a. Suami ………………..       b. Istri ……………….. 

2. Pekerjaan tersebut merupakan ? 

 Suami : a. Pekerjaan Pokok          b. Pekerjaan Sampingan 

 Istri     : a. Pekerjaan Pokok          b. Pekerjaan Sampingan 

3. Apabila pekerjaan yang di tekuni selama ini merupakan pekerjaan pokok/ 

sampingan, lalu pekerjaan pokok/ sampingan : 

a. Suami  : ………………………………………. 

b. Istri  : ………………………………………. 
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4. Apakah pekerjaan pokok anda saat ini? 

a. Warung makan                              c. Tukang ojek 

b. Penjual souvenir                            d. Lainnya, Sebutkan …..  

5. Sebelum bekerja di wisata Dieng, apa pekerjaan anda? 

a. Penganguran                                  c. Buruh Pabrik  

b. Buruh Tani                                     d. lainnya, Sebutkan  

6. Apa alasan anda bekerja di wisata Dieng? 

a. Pekerjaan lebih kontinyu 

b. Penghasilan lebih besar  

c. Menambah penghasilan 

d. Lainnya, Sebutkan …………………                

7. Hari apa saja anda bekerja di obyek wisata Dieng? 

a. Rutin atau terus-menerus 

b. Hari-hari besar atau hari libur nasional 

c. Hari-hari libur resmi 

d. Tidak menentu    

 

IV. Pendapatan  
1. Berapa penghasilan anda per bulan? 

a. > 1.000.000 

b. 750.000-1.000.000 

c. < 750.000 

d. Lainnya ……………  

2. Berapa penghasilan anda per bulan sebelum bekerja di sektor ini?  

a. > 1.000.000 

b. 750.000-1.000.000 

c. < 750.000 

d. Lainnya ……………  

3. Berapa penghasilan dari pekerjaan sampingan anda? 

a. > 1.000.000 

b. 750.000-1.000.000 
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c. < 750.000 

d. Lainnya ……………  

4. Berapa pengeluaran keluarga setiap bulannya?  

a. > 1.000.000 

b. 750.000-1.000.000 

c. < 750.000 

d. Lainnya …………… 

5. Dari pendapatan keluarga, bagaimana untuk kebutuhan hidup ? 

a. Lebih dari cukup     b. Cukup     

c. Kurang 

6. Menurut anda apakah bekerja di wisata Dataran Tinggi Dieng dapat 

memberikan peningkatan kesejahteraan? 

a. Ya                            b. Tidak 

7. Jika ya, apa yang menyebabkan anda lebih meningkat? 

a. Penghasilan lebih 

b. Dekat dengan lokasi wisata Dieng 

c. Waktu lebih singkat 

d. Lainnya ………………. 

V. Pendidikan  
1. Apakah pendidikan terakhir saudara 

a. Perguruan Tinggi/ Akademi 

b. SLTA 

c. SLTP 

d. SD 

e. Tidak Sekolah 

 

 

 

 

 


