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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam sangat berperan dalam kegiatan pariwisata. Sumber daya alam merupakan

daya tarik utama pada kegiatan wisata alam. Kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan seperti

melihat – lihat panorama, mendaki gunung, mengunjungi pantai dan sebagainya. Tidak hanya wisata

alam, sumber daya alam juga berperan dalam kegiatan pariwisata lainnya. Saat ini terdapat kegiatan

wisata yang dikenal dengan istilah live in di Desa Wisata. Kegiatan live in merupakan kegiatan wisata

sekaligus hidup bersama warga dan mengikuti kegiatan dan aktivitas masyarakat perdesaan. Dalam

kegiatan wisata tersebut, sumber daya alam yang sangat berperan adalah air, lahan pertanian,

peternakan, perhutani, pertambangan dan sebagainya yang mendukung kegiatan tersebut.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber daya alam berlimpah, baik yang

berada di perairan, dataran rendah maupun dataran tinggi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan salah satu tujuan utama dalam kegiatan pariwisata, kegiatan pariwisata ini sejalan dengan

program pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang fokus pada bidang pariwisata.

Beberapa sektor baik pemerintah hingga masyarakat setempat telah berusaha dalam

menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan serta pengelolaan di bidang pariwisata dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada sebagai objek wisata. Kegiatan wisata yang

terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup beragam, baik yang sudah ditetapkan sebagai lokasi

wisata maupun yang sedang berkembang.

Lokasi wisata yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Desa Umbulharjo dan Desa

Kepuharjo yang terdapat di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Terdapat beberapa

kegiatan dan atraksi wisata di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Beberapa kegiatan wisata yang

terdapat pada Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo ini merupakan kegiatan wisata minat khusus.

Pasca erupsi Gunung Merapi kegiatan wisata yang terdapat pada kedua desa ini berupa wisata seperti

Volcano Tour, motor trail, kegiatan live in dan sebagainya. Selain kegiatan wisata tersebut, terdapat

wisatawan yang sengaja datang untuk melihat kondisi masyarakat dan kondisi lokasi yang sudah

hancur akibat dampak dari Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam memberikan

dampak yang cukup besar terhadap masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lereng

Gunung Merapi. Masyarakat mengalami kerugian akibat kerusakan lahan pertanian, lahan

perkebunan, bangunan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur permukiman dan kehilangan

pekerjaan pasca erupsi Gunung Merapi.

Baik Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo ini merupakan desa yang terkena dampak erupsi

Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2010 silam. Dampak yang terjadi pasca erupsi
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Gunung Merapi salah satunya terletak pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Terdapat sekitar 900

UMKM di Kabupaten Sleman dari 2.500 berhenti total. Kebanyakan usaha dari UMKM tersebut

bergerak pada sektor perkebunan dan peternakan. Sejumlah 1.548 ekor ternak mati akibat erupsi

merapi dan mengakibatkan kerugian mencapai Rp 247 Miliar (Dinas Pertanian Kab. Sleman, 2010).

Dampak lain terkait dengan aktivitas sehari – hari masyarakat adalah tertutupnya Umbul Temanten

yang merupakan satu – satunya sumber mata air untuk Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo.

Komoditas perkebunan yang terdapat di Kecamatan Cangkiran berupa kopi, cengkeh dan

kelapa yang juga terkena dampak. Dampak yang timbul pada perkebunan ini berupa hilangnya lahan

perkebunan yang merupakan sumber pendapatan kehidupan para petani, hanya tersisa sekitar lima

persen yang dapat digarap kembali. Selain itu usaha tani tanaman salak yang terdapat di Kecamatan

Cangkiran terkena awan dan lahar panas menyebabkan tanaman salak hangus terbakar dan tidak

dapat dimanfaatkan. Tebalnya abu menutupi tanaman bagian bawah yang akan megganggu sistem

drainase. Bagian abu yang dapat menyebabkan terhambatnya air hujan masuk ke tanah dan tanaman

akan mengalami kekurangan air. Dengan segala macam dampak yang ada, kawasan Gunung Merapi

tetap dipadati penduduk. Penduduk di kawasan Gunung Merapi percaya bahwa tempat tinggalnya

mampu memberikan sumber kehidupan walaupun juga sebagai sumber petaka.

Kawasan Gunung Merapi sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi. Taman

Nasional Gunung Merapi memiliki ragam potensi keunikan dari dari aspek keanekaragaman hayati,

keunikan alam, budaya dan sosial ekonomi. Potensi yang ada dapat dikembangkan dan ditata

sehingga selaras terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Salah satu potensi

Gunung Merapi yang dapat dijadikan atraksi wisata adalah pemandangan – pemandangan Gunung

Merapi maupun mengunjungi desa – desa yang sudah hancur akibat erupsi Gunung Merapi. Erupsi

Gunung Merapi yang menghasilkan lava dan berakibat pada rusaknya sarana dan prasarana yang ada

sehingga aksesibilitas menuju lokasi wisata tersebut terbatas, hanya dapat menggunakan mobil jeep

maupun kendaraan – kendaraan tertentu. Dengan kondisi kawasan lokasi wisata Gunung Merapi

yang terbatas, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman selama tahun 2013

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,71% dari tahun 2012. Jumlah kunjungan wisata di Gunung

Merapi mencapai 151.469 orang pada tahun 2014, sehingga kegiatan Volcano Tour menjadi salah

satu andalan wisata di Kabupaten Sleman mengalahkan wisata – wisata yang lain yang ada seperti

kunjungan museum dan candi yang terdapat di Kabupaten Sleman. Berkembangnya wisata Merapi

menjadi tujuan wisata hingga saat ini, karena pengunjung bukan hanya dari Domestik saja tetapi juga

dari Manca Negara, prosentase kunjungan dari manca negara mencapai 15% dari jumlah pengunjung

yang mengunjungi wisata Merapi (RKPD Kabupaten Sleman, 2014).

Saat ini wisata Volcano tour merupakan kegiatan wisata di Desa Umbulharjo dan Desa

Kepuharjo dan sudah menjadi salah satu aktivitas masyarakat setempat pasca erupsi Merapi tahun
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2010. Sebelum terjadi erupsi sumber ekonomi masyarakat setempat adalah peternakan sapi perah,

pertanian, perdagangan dan penambangan. Namun setelah pasca erupsi Merapi tahun 2010, aktivitas

utama masyarakat yang berasal dari sektor peternakan dan pertanian juga menjadi sektor wisata yang

mencapai 85%. Adapun perubahan aktivitas menuju sektor wisata yaitu menjadi petugas pengelola

wisata, usaha perdagangan warung wisata, usaha jasa wisata dan menjadi guide lokal. Seiring

berkembangnya waktu tumbuhlah sektor perekonomian yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat

setempat dari keterpurukan pasca erupsi Merapi 2010 dengan adanya usaha jasa wisata yang

menyedot banyak tenaga seperti Ojek Wisata, Trail Wisata dan yang paling menarik adalah Volcano

Tour. (Dinas Kepariwisataan Kab. Sleman, 2015).

Mengacu pada UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem serta PP No.18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Permanfaat

Taman Nasional, pada kedua ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan

kesempatan seluas – luasnya kepada pihak swasta maupun perorangan untuk mengembangkan usaha

pariwisata alam dengan mengikutsertakan peran masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal sangat

dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan merupakan

pembangunan pariwisata yang dapat berjalan secara baik dengan lingkungan dan masyarakat lokal,

sehingga masyarakat juga mendapat keuntungan dari kegiatan pariwisata tidak hanya korban dari

pembangunan pariwisata. Dengan adanya pernyataan tersebut, kebijakan yang muncul dalam

pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya manusia untuk jangka waktu yang panjang (Sharpley, 2000).

Pada Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, baik masyarakat lokal dan wisatawan

menggunakan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pariwisata dan non-pariwisata. Sama

halnya seperti yang disebutkan oleh Briassoulis (2002, 2015) bahwa ketimpangan sumber daya dapat

terjadi jika banyak digunakan oleh wisatawan dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan untuk

masyarakat setempat. Perlunya pengelolaan sumber daya bersama (common pool resources) dalam

kegiatan pariwisata dan kegiatan non-pariwisata. Khusus untuk sumber daya alam pentingnya

mengetahui mengenai konservasi, hal ini berkait dengan sifat sumber daya alam terbagi menjadi dua

yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Konservasi

bermanfaat dalam hal memelihara dan melindungi kekayaan sumber daya alam serta mencegah

kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan, mengingat sumber daya alam berperan

penting dalam kegiatan pariwisata maupun non-pariwisata. Hal yang paling penting dalam

permasalahan sumber daya bersama dalam kegiatan pariwisata adalah bagaimana pariwisata dapat

berjalan dengan baik dan secara seiringan dalam kegiatan lain seperti pertanian, perumahan maupun

komersial yang dilakukan oleh penduduk setempat, dimana wisatawan dan penduduk lokal dapat

berbaur.
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Agar sumber daya alam milik bersama ini dapat digunakan secara benar, perlunya kontrol dan

koordinasi bagi kedua pihak antara wisatawan maupun masyarakat lokal. Sama seperti pandangan

Kline (2001), industri pariwisata saat ini sangat mengeksploitasi dan degrasi alam serta budaya

masyarakat sehingga perlunya kontrol agar mempertahankan sumber daya alam serta budaya guna

kepentingan kegiatan wisata dan mendukung pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Keberagaman dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo

ini perlu sistem pengelolaan yang benar guna menghindari dampak overuse. Overuse yang terjadi

pada sumber daya alam tidak hanya berdampak pada kegiatan pariwisata dan non-pariwisata namun

juga dapat berpengaruh pada kualitas dan keberagaman sumber daya alam yang akan berdampak

langsung pada kondisi lingkungan sekitar. Pengelolaan yang benar juga penting untuk mengetahui

sampai sejauh mana pihak – pihak yang terlibat mendukung dan memfasilitasi dalam penggunaan

sumber daya alam ini untuk menghadapi tantangan – tantangan yang ada (Eshetu, 2014). Penelitian

ini berfokus untuk mengamati penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di Desa Umbulharjo

dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.  Penggunaan dan pengelolaan

sumber daya alam di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo ini secara bersama dalam kegiatan

pariwisata dan non-pariwisata. Seiring berjalannya waktu, kualitas sumber daya alam pada kedua

desa ini sangat penting. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan secara bersama sumber daya alam

agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan pariwisata di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo pasca erupsi Gunung

Merapi pada Oktober 2010 sangat pesat. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dapat menyebabkan

penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Contoh penggunaan sumber daya alam yang

tidak terkendali adalah pada penggunaan lahan pertanian yang dijadikan salah satu obyek wisata.

Kegiatan wisata yang dilakukan pada lahan pertanian adalah kegiatan wisata live in, kegiatan dimana

para wisatawan dapat melakukan dan melaksanakan langsung kegiatan sehari – hari para petani.

Kondisi lahan pertanian yang sering digunakan untuk kegiatan wisatapun mengalami penurunan

kualitas. Penurunan kualitas lahan pertanian disebabkan oleh seringnya wisatawan yang tidak

mengikuti aturan dalam kegiatan ecotourism tersebut, sehingga banyak lahan yang terinjak – injak

dan masih terdapat wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Contoh lain yang terjadi

adalah penggunaan air yang berlebihan maupun tidak terkontrol oleh wisatawan dapat menyebabkan

masyarakat lokal kekurangan air serta mengganggu aktivitas masyarakat tersebut seperti kurangnya

air untuk lahan pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.

Penggunaan sumber daya alam secara bersama oleh dua atau lebih kegiatan pariwisata dan

kegiatan non-pariwisata dapat menyebabkan sumber daya tersebut mengalami fungsi ganda dalam
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penggunaan (overlapping). Dengan adanya masalah seperti overlapping dapat menyebabkan overuse

dan penurunan kualitas sumber daya alam. Penggunaan yang berlebihan (overuse) pada sumber daya

alam dapat saja terjadi, dikarenakan pada dasarnya sumber daya alam terdapat dua jenis yaitu sumber

daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, penggunaan

berlebih pada sumber daya alam tertentu dapat berpotensi menyebabkan sumber daya alam tersebut

akan habis. Ketimpangan sumber daya alam dapat terjadi jika penggunaannya lebih banyak untuk

wisatawasan daripada digunakan oleh masyarakat setempat. Masalah seperti ini dapat berakibat pada

perkembangan pariwisata yang berkelanjutan menjadi sulit berkembang. Pariwisata berkelanjutan

merupakan pembangunan pariwisata yang dapat berjalan secara baik dengan lingkungan dan

masyarakat lokal, sehingga masyarakat juga mendapat keuntungan dari kegiatan pariwisata tidak

hanya korban dari pembangunan pariwisata. Selain pariwisata yang berkembang penting juga

mengetahui hal terkait keberlanjutan dan kualitas sumber daya alam pada masa yang akan datang,

karena pentingnya peran sumber daya alam pada kedua kegiatan tersebut. Penurunan kualitas sumber

daya alam juga dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi, timbulnya ketidakadilan sosial serta

penurunan kepuasan wisatawan. Maka dari itu, pertanyaan permasalahan yang muncul adalah

“bagaimana pola penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam kegiatan pariwisata

dan non-pariwisata pada kawasan Gunung Merapi?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penggunaan dan bentuk pengelolaan sumber daya

alam secara bersama untuk kegiatan pariwisata dan non-pariwisata pada kawasan Gunung Merapi.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan pariwisata dan non-pariwisata yang dilakukan masyarakat

maupun pengunjung di kawasan Gunung Merapi.

2. Mengidentifikasi atribut sumber daya alam dan lokasinya pada kegiatan pariwisata dan

non-pariwisata di kawasan Gunung Merapi.

3. Mengidentifikasi interaksi penggunaan sumber daya alam secara bersama untuk kegiatan

pariwisata dan non-pariwisata pada kawasan Gunung Merapi.

4. Mengkaji pola pengelolaan sumber daya alam yang digunakan secara bersama untuk

kegiatan pariwisata dan non-pariwisata pada kawasan Gunung Merapi.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain sebagai

berikut:

1. Pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi dalam sistem pengelolaan bersama

sumber daya alam terkait dalam kegiatan pariwisata maupun non-pariwisata.

2. Masyarakat, mendapat informasi terkait penggunaan sumber daya alam bersama agar dapat

dengan bijak menggunakan sumber daya alam yang ada meskipun desa tersebut juga

digunakan sebagai lokasi wisata.

3. Ilmu pengetahuan, dapat memberikan tambahan informasi keilmuan mengenai kegiatan

pariwisata dan non-pariwisata yang berada pada daerah rawan bencana.

4. Peneliti, dapat menambah dan memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan terkait

dengan kegiatan pariwisata pada daerah rawan bencana.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo,

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kedua desa ini merupakan desa yang terdampak

langsung oleh erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 dan masih banyak terdapat masyarakat dengan

berbagai aktivitas di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Kecamatan Cangkringan berada di

sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 25 Km. Kecamatan Cangkringan mempunyai luas

wilayah 4.799 Ha. Sedangkan Desa Umbulharjo memiliki luas wilayah 736 Ha dan Desa Kepuharjo

memiliki luas wilayah 791 ha. Luas wilayah Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo seluas 1527 ha

atau sekitar 32% dari luas total wilayah Kecamatan Cangkringan atau 3% dari luas total wilayah

Kabupaten Sleman. Adapun batas-batas dari wilayah penelitian adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Hargobinangun

Selatan : Desa Wukirsari

Barat : Desa Hargobinangun

Timur : Desa Glagaharjo
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1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan pembahasan

sebagai arahan bagi peneliti agar pembahasan yang dilakukan dapat terfokus dan tidak terlalu luas.

Adapun batasan substansi dalam penelitian ini adalah:

1. Kegiatan pariwisata dan kegiatan non-pariwisata yang dilakukan dalam kawasan wisata

yang terdapat pada lokasi rawan bencana.

2. Penggunaan sumber daya alam apa saja dan bagaimana aturan-aturan maupun

kesepakatannya dalam kegiatan pariwisata dan non-pariwisata.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber daya yang digunakan

bersama untuk kegiatan pariwisata dan non-pariwisata pada kawasan rawan bencana.

Ketiga substansi tersebut yang akan membantu peneliti dalam penelitian penggunaan bersama

sumber daya alam pada kawasan pariwisata maupun non-pariwisata di kawasan rawan bencana.

Sehingga dari hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan informasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2014.
Gambar 1.1

Peta Administrasi Desa Umbulharjo
dan Desa Kepuharjo
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mengenai lokasi, pengelolaan dan peran masing-masing pihak dalam menggunakan sumber daya

tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian dari beberapa kata kunci atau kata penting untuk

membantu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Definisi operasional bersifat spesifik, rinci

dan tegas. Definisi operasional diperlukan unruk menyamakan pemahaman persepsi antara pembaca

dengan peneliti yang berkaitan dengan penggunaan bersama sumber daya alam pada kegiatan

pariwisata dan non-pariwisata. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

 Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan

pemerintah daerah. (UU No. 10 Tahun 2009). Kegiatan wisata dapat dilakukan oleh

wisatawan untuk mendapatkan suatu pengalaman maupun kesenangan, dan dilakukan

tanpa adanya keterpaksaan. Seperti contohnya berjalan-jalan, melihat panorama dan

sebagainya. Kegiatan wisata juga didukung oleh adanya pelaku usaha wisata sebagai

penyedia layanan jasa wisata. Sementara itu, kegiatan non-pariwisata adalah kegiatan

sehari – hari dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan pertanian, kegiatan peternakan,

kegiatan industri, kawasan pemukiman dan lain-lain. (Briassoulis, 2002)

 Rawan bencana adalah kondisi/karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,

geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan

dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU

No.24 Tahun 2007). Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering

terlanda awan panas, aliran lahat dan laca, lontaran atau gugaran batu (pijar), hujan abu

lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun yang disebabkan oleh gunung

berapi. Lokasi rawan bencana gunung berapi pada peneilitian ini adalah Gunung Merapi

di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 Sumber daya alam ialah semua unsur tata lingkungan bio fisik yang dengan nyata atau

potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia atau dengan kata lain sumber daya alam,

adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk

kepentingan hidupnya. Kemudian dibedakan kedalam dua kelompok sumber daya alam,

pertama adalah berbagai hasil sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, air, ikan,

hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Kelompok kedua yaitu tata lingkungan fisik seperti

air terjun, pegunungan, tanah yang subur, pantai berpasir, gelombang elektromagnetik

dan lainnya (Sumardjono, 2011).
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 Atribut sumber daya alam adalah penjelasan mengenai lokasi dan hak kepemilikkan

sumber daya alam. Hak kepemilikkan sumber daya alam berupa hak akses, hak

memenafaatkan, hak mengelola, hak membuat aturan dan hak menjual. Hak

kepemilikkan tersebut telah disampaikan oleh Ostrom (1999).

 Sumber daya alam yang digunakan secara bersama (shared resources) merupakan sumber

daya alam yang digunakan untuk lebih dari satu jenis kegiatan, pada penelitian kegiatan

tersebut yaitu kegiatan pariwisata dan non-pariwisata.

 Tipologi sumber daya adalah pengelompokkan sumber daya alam yang digunakan secara

bersama (shared resources) berdasarkan tingkat rivalry dan tingkat excludable. Tingkat

rivalitas adalah tingkat persaingan antar individu untuk memperoleh manfaat suatu

barang tertentu. Sedangkan tingkat eksklusivitas adalah tingkat pengkhususan bagi

individu dalam memanfaatkan suatu barang tertentu. (Ostrom, 1994)

1.7 Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat beberapa penelitian yang hampir sama namun

terdapat perbedaan tujuan, lokasi maupun analisis yang digunakan. Adapun perbedaan antara

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya terlihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Keaslian Penelitian yang Dilakukan

No Penelitian Tujuan Metode Hasil
1 Prospek

Pengembangan
Kegiatan Wisata
di Kawasan
Kaliurang Pasca
oenetapa Taman
Nasional Gunung
Merapi (Sadtata
Noor
Adirahmanta,
2005)

Mengkaji prospek
pengembangan
kegiatan wisata di
Kaliurang berkaitan
dengan adanya
penerapan kawasan
hutan Merapi sebagai
Taman Nasional

 Metode pada
penelitan ini
adalah penelitian
deskriptif
kualitatif

 Teknik
wawancara
kemudian diolah
menggunakan
coding

Penetapan Taman Nasional
Gunung Merapi (TNGM)
tidak menjadi faktor
penghambat bagi
pengembangan kegiatan
wisata di kawasan Kaliurang.
Meskipun TNGM merupakan
kawasan pelestarian alam dan
memiliki aturan-aturan yang
ketat, namun aktivitas
pariwisata diakomodasi dalam
rencana pengelolaannya
dengan adanya ruang-ruang
bagi pengembangan
pariwisata. Dengan demikian
kegiatan pariwisata akan
menjadi bagian dalam
pengelolaan TNGM.

2 Pengaruh
Aktivitas
Pariwisata
terhadap
Keberlanjutan
Sumberdaya
Wisata pada
Objek Wisata PAI

Tujuan Penelitian ini
untuk mengetahui
pengaruh aktivitas
pariwisata terhadap
keberlanjutan
sumberdaya wisata
(tourism resources)
pada obyek wisata

 Metode deskriptif
kualitatif

 Metode
komparatif

Hasil akhir dari penelitian
tersebut adalah mengetahui
tingkat keberlanjutan
sumberdaya wisata pada
obyek wisata PAI Kota Tegal



10

No Penelitian Tujuan Metode Hasil
Kota Tegal
(Muliani Chaerun
Nisa, 2008)

Pantai Alam Indah
(PAI) Kota Tegal

3 Studi Tingkat
Keberlanjutan
Aktivitas Berbasis
Sumberdaya
Pesisir di Desa
Jikumerasa
Kabupaten Buru
Maluku (Castrena
Wahyuni, 2005)

Mengetahui tingkat
keberlanjutan aktivtas
berbasis sumberdaya
pesisir di Desa
Jikumerasa serta
membandingkan
pengaruh dari
aktivitas-aktivitas
tersebut terhadap
sumberdaya alam di
wilayah pesisir.

 Metode deskriptif
kualitatif

 Metode
komparatif

 Telaah literatur

Aktivitas pariwisata dan
perikanan merupakan aktivitas
yang dapat mewujudkan
keberlanjutan di wilayah
pesisir Desa Jikumerasa,
sedangkan aktivitas yang tidak
dapat mewujudkan
keberlanjutan di wilayah
pesisir Desa Jikumerasa
adalah aktivitas pemanfaatan
hutan mangrove dan
penambangan pasir

4 Penggunaan
Bersama Sumber
Daya Alam untuk
Kegiatan Wisata
dan Non-
pariwisata di
Kawasan Rawan
Bencana (Finesse
Shafina Elwizan)

Mengkaji
penggunaan dan
bentuk pengelolaan
sumber daya alam
yang digunakan
secara bersama untuk
kegiatan pariwisata
dan non-pariwisata
pada kawasan
Gunung Merapi.

 Metode pada
penelitan ini
adalah penelitian
deskriptif
kualitatif

 Teknik
wawancara
(purposive dan
snowball
sampling)

Hasil yang diharapkan dari
penelitian ini adalah
teridentifikasinya sumber daya
alam dan bentuk pengelolaan
yang digunakan secara
bersama dalam kegiatan
pariwisata dan non-pariwisata
pada lokasi rawan bencana.

Sumber: Analisis Penyusun, 2016.



11

1.8 Kerangka Pikir

Research Question

Perumusan Masalah

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada bulan
Oktober tahun 2010 silam mengakibatkan banyak
dampak. Salah satu dampak lain yang terjadi pasca
erupsi Gunung Merapi terletak pada kegiatan sehari-
hari masyarakat.

Penggunaan sumber daya alam yang saat ini banyak
digunakan dalam kegiatan pariwisata dan dapat
berpotensi pada terbatasnya ketersediaan sumber daya
alam untuk masyarakat lokal dalam kegiatan non-
pariwisata.

Pengelolaan sumber daya alam yang digunakan secara bersama di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo ini menjadi
salah satu tantangan dalam mengkembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

Penggunaan sumber daya alam secara bersama pada kegiatan pariwisata dan non-pariwisata dapat menyebabkan
sumber daya tersebut mengalami fungsi ganda dalam penggunaan (overlapping). Dengan adanya masalah seperti
overlapping dapat menyebabkan overuse dan penurunan kualitas sumber daya alam.

Bagaimana pola penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam kegiatan pariwisata dan non-pariwisata pada
kawasan Gunung Merapi?

Mengkaji penggunaan dan bentuk pengelolaan sumber daya alam yang digunakan secara bersama untuk kegiatan
pariwisata dan non-pariwisata pada kawasan Gunung Merapi.

 Identifikasi kegiatan pariwisata, kegiatan non-pariwisata pada lokasi rawan bencana
 Identifikasi sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan pariwisata dan non-pariwisata
 Analisis interaksi pada penggunaan sumber daya alam bersama untuk kegiatan pariwisata dan

non-pariwisata
 Analisis pola pengelolaan sumber daya alam secara bersama pada kawasan rawan bencana

Sistem pengelolaan dan peta lokasi penggunaan sumber daya alam secara bersama untuk kegiatan pariwisata dan
non-pariwisata pada lokasi rawan bencana, kesimpulan dan rekomendasi.

Latar Belakang

Tujuan Penelitian

Analisis

Hasil Penelitian

Sumber daya alam sangat berperan dalam kegiatan
pariwisata. Dalam kegiatan wisata, sumber daya alam
yang sangat berperan adalah air, lahan pertanian, dan
peternakan.

Pergerseran mata pencaharian masyarakat dari sektor
primer seperti petani dan peternak menjadi sektor
penyedia jasa wisata.

Konservasi sumber daya alam sangat diperlukan, berkaitan dengan kualitas sumber daya alam agar dapat digunakan
untuk jangka waktu yang panjang

Sumber: Analisis Penyusun, 2016.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir
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1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, obsevasi dan

dokumentasi, sedangkan untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan

analisis spasial.

1.9.1 Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumplan data merupakan tahapan terpenting karena penelitin tidak akan berjalan

tanpa ada upaya untuk mengumpulkan data. Guna menghasilkan instrumen penelitian yang

berkualitas, hendaknya peneliti memahami betul tujuan dan sasaran penelitian yang akan dilakukan.

Dalam menyusun instrumen penellitian, diperlukan variable dan data penelitian yang sebagai dasat

pembuatan pertanyaan. Dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data terbagi menjadi

dua, yaitu teknik pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

a. Primer

Teknik pengumpulan data secara primer merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli

atau pertama. Data harus dicari melalui narasumber atau responden tertentu sehingga informasi yang

didapatkan akan lebih akurat karena berkaitan langsung dengan objek penelitian (Sarwono, 2006).

Dalam penelitian yang akan dilakukan pengumpulan data secara primer yaitu wawancara dan

observasi lapangan.

 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang

diwawancarai (Indranata, 2008). Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang dilakukan adalah

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data, dimana

peneliti terlebih dahulu menyiapkan form wawancara dan telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara yang akan dilakukan menggunakan

teknik wawancara mendalam (in depth interview).

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan

snowball sampling. Purpose sampling adalah metode penatapan sampel dengan memilih

beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam
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sebuah populasi (Nursalam, 2008). Pada penelitian ini teknik purposive sampling digunakan

untuk mencari informasi dari beberapa instansi seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel I.2
Sampel dengan Teknik Purposive Sampling

Sampel Justifikasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Merupakan salah satu stakeholder yang

berpengaruh dalam kegiatan pariwisata
Kabupaten Sleman. Dapat mengetahui jenis
kegiatan wisata apa saja yang terdapat di Desa
Umbulharjo dan Desa Kepurharjo.

Bappeda Kabupaten Sleman Merupakan stakeholder yang paham bagaimana
keadaan kondisi sekitar Gunung Merapi pra-
erupsi, saat erupsi dan pasca erupsi. Selain itu,
dapat juga memberikan informasi mengenai
penggunaan lahan saat ini secara garis besar pada
wilayah studi.

Kepala Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo Merupakan pihak yang mengetahui secara
langsung aktivitas – aktivitas apa saja yang
berada pada Desa Umbulharjo maupun Desa
Kepuharjo baik aktivitas pariwisata dan non-
pariwisata secara umum.

Komunitas Merapi dan Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis).

Merupakan pihak yang mengerti bagaimana
keadaan di Desa Umbulharjo dan Desa
Kepuharjo, serta memiliki peran dan kontribusi
khusus pada wisata di Gunung Merapi dan Desa
Wisata.

Balai TNGM Pihak yang mengetahui mengenai aktivitas
disekitar kawasan Gunung Merapi dan aturan –
aturan serta kerjsama dengan masyarakat terkait
dengan penggunaan sumber daya alam.

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Penarikan sampel berikutnya adalah dengan teknik snowball sampling. Snowball

sampling merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel

dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Pemilihan sampel snowball

sampling juga didapatkan atas rekomendasi instansi dan kepala desa yang telah diwawancara

sebelumnya menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti menyajikan melalui gambar

sociogram berupa gambar – gambar lingkaran yang harus dikaitkan atau dihubungkan dengan

garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis – garis menunjukan

hubungan antar responden atau antar kasus (Neuman, 2003). Teknik penarikan sampel

digunakan untuk pelaku kegiatan pariwisata maupun non-pariwisata seperti petani,

penambang, masyarakat dan pelaku usaha. Informasi yang akan didapatkan mengenai jenis

kegiatan apa yang dilakukan serta sumber daya alam apa saja yang akan digunakan. Sociagram

wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.3.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus pandai melihat kondisi data yang diambil.

Pada saat data sudah jenuh atau tidak menunjukan perubahan sama sekali sebaiknya

pengumpulan data dihentikan. Penghentian dilakukan ketika data yang dikumpulkan sudah
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jenuh dan tidak menunjukan perubahan atau bisa jadi tidak ada jenis inferensi yang sesuai

dengan jumlah data yang sangat besar sehingga pengambilan data menjadi sia – sia.

 Observasi Lapangan

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan menggunakan proses –

proses pengamatan dan ingatan. Metode ini memungkinkan penelitin untuk mengumpulkan

data secara lebih dalam dan rinci mengenai perilaku dan peristiwa tertentu (Indranata, 2008).

Dalam penelitian ini teknik observasi yang dilakukan adalah observasi terstuktur dimana

peneliti harus terlebih dahulu menentukan objek pengamatan dan mempersiapkan instrument

observasi. Teknik observasi lapangan terstruktur ini dipilih untuk mengidentifikasikan

penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan pariwisata dalam kondisi pasca bencana erupsi

yang pernah terjadi.

Tabel I.3
Panduan Observasi

No Kegiatan Sumber Daya Alam Kondisi Pemetaan Dokumentasi
1 Volcano Tour
2 Motor Trail
3 Wisata Live in
4 Pertanian

dst
Sumber: Analisis Penyusun, 2016

b. Sekunder

Teknik pengumulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Teknik pengumpulan ini menggunakan jenis

1

2

3

2a

4a

4

A

B

C

D

E

4b

5

Sumber: Analisis Penyusun, 2016
Gambar 1.3

Skema Wawancara

Keterangan:
: Penarikan Sample dengan teknik Purposive Sampling
: Penarikan Sampling dengan teknik Snowball Sampling

A: Dinas Pariwisata (Ibu Wulan)
B: Bappeda (Ibu Titi)
C: Desa Kepuharjo (Pak Tulus)
D: Desa Umbulharjo (Pak Paidi)
E: Balai TNGM (Bu Silvi)
1: Pengelola Volcano Tour (Pak Subagyo)
2: Pengelola Desa Wisata Pentingsari (Pak Doto)
3: Kepala Dusun Petung (Pak Kuat)
4: Pegawai Desa Kepuharjo (Pak Sunarto)
5: Kepala Dusun Pentingsari (Pak Rejo)
2a: Pemilik homestay (Pak Sukijo)
4a: Pengelola Depo Pasir (Pak Budi)
4b: Pengelola Pasir PT. TOM (Mas Anto)
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data sekunder yang sudah tersedia. Data-data sekunder dapat ditemukan pada instansi-instansi

pemerintah. Data sekunder yang didapatkan juga perlu diperhatikan kualitasnya sehingga peneliti

harus efektif dalam memilih dan menggunakan data sekunder yang didapat (Sarwono, 2006). Dalam

penelitian ini, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan meliputi tiga cara, yaitu survei instansi,

kajian literature dan telaah dokumen.

 Survei Instansi

Survei Instansi perlu dilakukan untuk mendapatkan dokumen – dokumen perencanaan

maupun data – data statistik terkait penelitian. Adapun instansi yang akan dituju sebagai data

sekunder adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Badan Penanggulan Bencana

Daerah Kab. Sleman, Dinas Pariwisata Kab. Sleman untuk mengetahui perkembangan dan

data – data terkait pariwisata Gunung Merapi. Serta Kantor Desa Umbulharo dan Desa

Kepuharjo.

 Kajian Literatur

Kajian literatur bermanfaat dalam mendapatkan teori atau konsep yang relevan dengan

penelitian yang dilakukan. Kajian literatur yang dilakukan dapat bersumber dari buku-buku,

jurnal ilmiah, pencarian di internet dan hail penelitian – penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Hasil dari kajian literatur ini kemudian dapat disintesiskan.

 Peta

Peta bermanfaat dalam menentukan lokasi penggunaan dan besaran sumber daya alam

yang digunakan. Peta yang digunakan pada penelitian ini adalah peta citra yang terbaru.

 Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan salah satu metode yang penting dilakukan dalam tahap

pengumpulan data secara sekunder karena tidak semua informasi dari dokumen perencanaan

serta data – data statistik dapat digunakan secara utuh. Dokumen yang digunakan dalam

penelitian ini, meliputi Data Dalam Angka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Data Dalam

Angka Kabupaten Sleman, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dan

sebagainya.

1.9.2 Kebutuhan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, kebutuhan data disusun berdasaran sasaran penelitian yang

dilakukan. Kebutuhan data berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Adapun data yang

diperlukan selama penelitian terlihat dalam tabel berikut:
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Tabel I.4
Tabel Kebutuhan Data

No Sasaran Data
Jenis
Data

Teknik
Pengumpulan

Data

Bentuk
data Sumber

1 Mengidentifikasi
kegiatan pariwisata
dan non-pariwisata
yang dilakukan
masyarakat maupun
pengunjung di
kawasan Gunung
Merapi

 Kegiatan
pariwisata
(volcano tour,
motor trail dan
kegiatan live in)

 Kegiatan non-
pariwisata
(pertanian,
pertambangan dan
permukiman)

Primer Wawancara
dan Observasi

Teks dan
Gambar

 Masyarakat
setempat

 Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Sleman

 Pelaku Usaha
Wisata

2 Mengidentifikasi
atribut sumber daya
alam dan lokasinya
pada kegiatan
pariwisata dan non-
pariwisata di
kawasan Gunung
Merapi

 Jenis Sumber Daya
Alam (lahan
pertanian,
perternakan,
pertambangan dan
sumber air)

 Lokasi dan besaran
sumber daya alam
yang digunakan

 Kepemilikkan
sumber daya alam

Primer dan
Sekunder

Wawancara,
Observasi dan
Telaah
Dokumen

Teks dan
Gambar

 Dokumentasi
 Masyarakat

pengguna
 Pelaku Usaha

Wisata

3 Mengidentifikasi
interaksi penggunaan
sumber daya alam
secara bersama untuk
kegiatan pariwisata
dan non-pariwisaa di
kawasan Gunung
Merapi

 Waktu penggunaan
sumber daya alam

 Lokasi sumber
daya alam

 Kondisi sumber
daya alam

Primer Wawancara
dan Observasi

Teks  Masyarakat
pengguna

 Pelaku Usaha
Wisata

4 Mengkaji pola
pengelolaan sumber
daya alam yang
digunakan secara
bersama untuk
kegiatan pariwisata
dan non-pariwisata di
kawasan Gunung
Merapi.

Pola pengelolaan
pada sumber daya
alam yang digunakan
secara bersama untuk
kegiatan pariwisata
dan non-pariwisata.

Primer Wawancara Teks  Pelaku Usaha
Wisata

 Masyarakat
Lokal

 Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Sleman

 Bappeda
Kabupaten
Sleman

Sumber: Analisis Penyusun, 2016.

1.9.3 Teknik Analisis Data

Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan. Menganalisis

data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis spasial. Teknik analisis

akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif menurut Sugiyono (2009) adalah metode yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi. Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk:

a. Identifikasi kegiatan pariwisata dan non-pariwisata di Desa Umbulharjo dan Desa

Kepuharjo. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang kemudian

dituliskan secara deskriptif untuk menguraikan jenis kegiatan pariwisata dan non-pariwisata

serta akan disertai dengan hasil dokumentasi.

b. Identifikasi atribut sumber daya alam dan lokasinya pada kegiatan pariwisata maupun non-

pariwisata. Pada analisis ini akan terlihat bagaimana sifat sumber daya alam berdasarkan

sifat yang berada pada tipologi barang dan jasa serta akan terlihat juga kepemilikkan sumber

daya berdasarkan dengan tipologi kepemilikkan oleh Ostrom (1990). Data tersebut

didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan metode checklist dilengkapi dengan

penggambaran pada peta citra.

Tabel I.5
Tipologi Kepemilikan Sumber Daya

No.
Sumber

Daya
Alam

Pemilik
Sumber

Daya
Alam

Tipologi Kepemilikan

Hak
Akses

Hak
Memanfaatkan

Hak
Mengelola

Hak
Membuat

Aturan

Hak
Menjual

1

2

3

4

dst
Sumber: Analisis Penyusun, 2016.

c. Analisis interaksi penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan pariwisata dan kegiatan

non-pariwisata. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber

yang melakukan kegiatan pariwisata dan non-pariwisata. Analisis ini akan menjelas interaksi

serta menjelaskan sumber daya alam apa saja yang mengalami fungsi ganda (overlapping)

pada kegiatan pariwisata dan non-pariwisata. Pada analisis ini juga akan terlihat bagaimana

potential overuse dari setiap sumber daya alam yang digunakan secara bersama berdasarkan

intensitas penggunaan dan konflik yang pernah terjadi.



18

d. Analisis sistem pengelolaan sumber daya alam dalam kegiatan pariwisata dan kegiatan non-

pariwisata. Analisis pengelolaan ini akan dikaitkan dengan prinsip Ostrom dalam

pengelolaan sumber daya bersama.

Tabel I.6
Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Prinsip Pengelolaan Sumber
Daya Bersama

Sumber Daya Alam yang Digunakan Secara Bersama

Lahan
Pertanian

Lahan
Perkebunan

Lahan
Pertambangan

Sumber Air
Bersih Dst

Define clear group boundaries

Congruence between
appropriation and provision
rules and local conditions

Collective-choice Arrangements

Monitoring

Graduated Sanctions

Conflict-Resolution Mechanisms

Minimum recognition of rights

Nested Enterprises

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

2. Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan analisis yang menjelaskan keadaan tertentu pada suatu lokasi

maupun ruang. Pada penelitian ini analisis spasial akan digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi

– lokasi penggunaan sumber daya alam pada kegiatan pariwisata maupun non-pariwisata di Desa

Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Analisis spasial juga akan digunakan untuk menggambarkan

interaksi penggunaan sumber daya alam secara bersama dengan peta. Terkait dengan lokasi

penelitian yang berada pada kawasan rawan bencana, analisis spasial akan menggambarkan lokasi –

lokasi sumber daya alam yang digunakan dan akan dikaitkan dengan Kawasan Rawan Bencana yang

berada di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan

GIS (Geographic Informarion System), yaitu suatu sistem informasi berbasis computer yang

digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis.
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1.9.4 Kerangka Analisis

Sumber: Analisis Penyusun, 2016
Gambar 1.4
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1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang studi, perumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup

yang terdiri dari ruang lingkup materi dan wilayah, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

kerangka pemikiran, metode penelitian studi serta sistematika penulisan dari Penelitian

Penggunaan Sumber Daya Alam Secara Bersama pada Kawasan Gunung Merapi untuk

Kegiatan Pariwisata dan Non-Pariwisata.

BAB II KAJIAN LITERATUR PENGGUNAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM

DALAM KEGIATAN PARIWISATA DAN NON-PARIWISATA PADA KAWASAN

GUNUNG MERAPI

Berisi mengenai tinjauan literatur terhadap teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang

dilakukan terkait dengan Penggunaan Sumber Daya Alam Secara Bersama pada Kawasan

Gunung Merapi untuk Kegiatan Pariwisata dan Non-Pariwisata

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi mengenai gambaran umum tentang Kecamatan Cangkringan, Kegiatan Wisata dan

Non-pariwisata yang berada di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo.

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERSAMA

PADA KAWASAN GUNUNG MERAPI UNTUK KEGIATAN PARIWISATA DAN

NON-PARIWISATA

Bab ini membahas tentang identifikasi kegiatan pariwisata dan kegiatan non-pariwisata,

identifikasi sumber daya alam yang digunakan pada kegiatan pariwisata dan non-pariwisata,

analisis interaksi penggunaan sumber daya alam secara bersama untuk kegiatan pariwisata dan

non-pariwisata serta analisis pola pengelolaan sumber daya alam yang digunakan secara

bersama dalam kegiatan pariwisata dan non-pariwisata pada kawasan Gunung Merapi.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V ini akan berisi tentang temuan studi yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi bagi

para stakeholder serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.


