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Abstract

Community-based tourism is a form of tourism that prioritize the locally ownership and active 
participation from the community, provides education to the local community and visitors, 

-
cal communities. In the development of community-based tourism villages there are three 

locally organized. Pantai Baru is one of example of Fisherman Village tourist attraction that 
has the potential to be developed into a community-based tourist destination. This research 
used qualitative method and analysis from the several factors in the community-based tourism 

decide the tourism development design that suitable to be applied in the Fisherman Village in 
Pantai Baru, Yogyakarta.
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1. PENDAHULUAN
Pantai Baru merupakan salah satu pantai 

yang berada di Dusun Ngentak, Desa Pon-
cosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten 
Bantul, DIY. Pantai Baru baru dibuka untuk 
umum pada akhir tahun 2010. Meskipun 
terhitung sebagai obyek wisata baru di Ban-
tul, pantai ini selalu ramai oleh pengunjung. 
Pantai Baru menempati urutan ke 3 (tiga) 
dalam jumlah kunjungan wisatawan terbesar 
di Kabupaten Bantul dengan total kunjungan 
pada tahun 2016 sebesar 140.050 orang dan 
pendapatan sebesar Rp. 499.227.500. 

Meminimalisir terjadinya pariwisata 
massal pada Wisata Pantai Baru akibat 
dari banyaknya kunjungan wisatawan yang 
menimbulkan dampak yang negatif baik dari 
segi masyarakat dan lingkungan, munculah 
sebuah model pengembangan pariwisata 
alternatif yaitu pariwisata berbasis komunitas 
yang merupakan salah satu bentuk perenca-
naan yang partisipatif dalam pembangunan 
pariwisata.

Dalam konsep pariwisata berbasis ko-
munitas, masyarakat lokal memiliki peran 
yang sangat besar terhadap kelangsungan 
pariwisata setempat, yaitu berperan sebagai 
kontrol yang sangat substansional dan ket-
erlibatan penuh dalam pengembangan dan 
pengelolaan pariwisata setempat (Denman, 
2001). Untuk itu, agar pengembangan pari-
wisata dapat berjalan dan dikelola dengan 
baik, hal yang paling mendasar dilakukan 
adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan 
yang luas dari komunitas lokal dalam proses 
pengembangan dan memaksimalkan nilai 
manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan 
pariwisata untuk masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis komunitas memung-
kinkan masyarakat setempat untuk memper-
temukan lingkungan alam dan budayanya 
dengan wisatawan. Masyarakat akan menya-
dari tentang nilai komersial terhadap warisan 
alam dan budaya yang dimilikinya yang 
dapat menimbulkan pemasukan ekonomi 
melalui pariwisata, hal ini akan mendorong 
masyarakat untuk mengelola dan melestari-
kan lingkungan alam dan budayanya.
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Dari uraian yang telah dijabarkan di atas 
memunculkan ide untuk membuat suatu 
model pengembangan pariwisata yang akan 
menjadi solusi bagi pariwisata massal, pence-
gahan kerusakan ekologi dan eksploitasi 
kegiatan wisata di kawasan Pantai Selatan 
DIY dengan studi kasus: Pantai Baru, Bantul, 
DIY. Dari latar belakang tersebut maka dapat 
ditarik beberapa pertanyaan penelitian dalam 
penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan 
Konsep Pariwisata Berbasis Komunitas di 
Kawasan Pantai Baru dan Model Pengem-
bangan Pariwisata Berbasis Komunitas pada 
Desa Nelayan? 

Batasan dalam penelitian ini adalah men-
emukan model pengelolaan desa wisata ne-
layan berbasis komunitas di kawasan pantai 
selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEM-
BANGAN HIPOTESIS 
Pariwisata berbasis komunitas meru-

pakan suatu bentuk kepariwisataan yang 

mengedepankan kepemilikan dan peran 
serta aktif masyarakat, memberikan edu-
kasi kepada masyarakat lokal maupun 
pengunjung, mengedepankan perlindungan 
kepada budaya dan lingkungan, serta mem-
berikan manfaat secara ekonomi kepada 
masyarakat lokal. Sebagai sebuah konsep 
pengembangan pariwisata, pariwisata ber-
basis masyarakat bukanlah konsep yang 
kaku (Tasci et al, 2013). Penerapan konsep 
pariwisata berbasis masyarakat harus dise-
suaikan dengan karakteristik suatu destinasi, 

kepentingan lainnya, serta sistem ekonom-
inya.

Dari beberapa teori dari pariwisata berba-
sis komunitas disimpulkan menjadi 3 konsep 
locally, antara lain: locally organize, locally 

yang dijabarkan dari konsep 3L tersebut.

 Prinsip  3L dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat 

1. Masyarakat lokal terlibat 
langsung dalam proses 
perencanaan, pengembangan 
dan pengelolaan, serta 
dalam pengambilan 
keputusan 

2. Melibatkan partisipasi aktif 
dari warga setempat 

3. Pemberdayaan masyarakat 
lokal dipandang sebagai hal 
yang esensial 

4. Kepemilikannya adalah  
dimiliki oleh komunitas 

5. Modal sosial yang dimiliki 
adalah kelembagaan lokal 
yang mengatur pergerakan 
pariwisata dalam komunitas 
tersebut 

1. Diatur dan dimiliki oleh 
komunitas 

2. Merupakan kegiatan yang 
berbasis komunitas 

3. Keunikan komunitas lokal 
yang berupa elemen fisik 
maupun non fisik (tradisi 
dan budaya) 

4. Mengangkat tata cara hidup 
masyarakat lokal 

5. Memanfaatkan sumberdaya 
lokal 

6. Memiliki karakter dan 
budaya lokal yang unik 

1. Untuk Komunitas 
2. Pengembangan kapasitas 

komunitas dan lingkungan 
3. Pariwisata yang menyadari 

kelangsungan budaya, sosial 
dan ekonomi lokal 

4. Memberikan manfaat untuk 
komunitas secara luas 

5. Proporsi paling besar dari 
dampak manfaat pariwisata 
dapat diserap oleh 
komunitas setempat 

6. Adanya hubungan timbal 
balik yang saling 
menguntungkan antara 
wisatawan dan masyarakat 
local 

7. Mendapatkan manfaat 
ekonomi 

8. Meningkatkan citra 
kelokalan 

9. Meningkatkan rasa 
kebanggaan lokal 

10. Pelestarian lingkungan 
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3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang mengkaji 
perspektif partisipan dengan strategi-strategi 

penelitian ini berada di kawasan desa ne-
layan Pantai Baru Desa Poncosari, Kecama-
tan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY.

Fokus penelitian ini diarahkan pada 
model pengembangan Pariwisata Berbasis 
Komunitas pada Desa Nelayan di Pantai 
Baru, khususnya pada model kemitraan.

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini adalah sumber data prim-
er dan sekunder. Sumber data primer adalah 
data yang langsung diambil dari sumbernya 
yaitu berupa wawancara mendaklam dan 
observasi yang dilakukan di kawasan Pantai 
Baru Desa Poncosari, kecmatan Srandakan, 
Kabupaten Bantul, DIY. Sedangkan sumber 
data sekunder diperoleh dari data-data yang 
ada sebelumnya (Studi Dokumen) berupa ke-
bijakan pemerintah, catatan-catatan, koran, 
dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain 
yang berhubungan dengan pengembangan 
kawasan wisata baru.

Analisis data dalam penelitian ini meng-
gunakan Teknik Trianggulasi. Trianggulasi 
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data dengan memanfaatkan sesuatu yang 
lain diluar data itu untuk keperluan pengece-
kan data atau sebagai pembanding terhadap 
data itu.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang 
digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu 
membandingkan hasil dari sumber data 
yang didapatkan dari sumber data primer 
(wawancara dan observasi) dengan sumber 
data sekunder (studi dokumen). Analisis 
triangulasi tentang model pengembangan 
pariwisata berbasis komunitas pada desa ne-
layan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
studi kasus Pantai Baru adalah analisis yang 
dilakukan dan disimpulkan berdasarkan data 
yang diperoleh melalui wawancara informan, 
observasi langsung ke obyek penelitian dan 
berdasarkan dokumen yang didapatkan dari 
berbagai sumber yang valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Attraction (Atraksi)
Atraksi dalam hal ini dibagi dalam 

berupa Vegetasi pantai dengan dominasi 
tanaman cemara udang, biota laut, men-
gelilingi kawasan dengan menggunakan 
ATV, wahana bermain anak, jejeran ku-
liner dan souvenir/cinderamata, spot foto, 
dan kincir angin. Sedangkan atraksi Non 
Fisik berupa Event-event budaya seperti 
jathilan, campursari, koes plus dan tari-

kepada kebudayaan yang dimiliki oleh 
masyarakat lokal yang dapat dirasakan 
oleh wisatawan. 

B. Accsessibility (Aksesibilitas)
Pantai Baru memiliki kondisi akses 

jalan yang sudah cukup baik, jalan sudah 
beraspal dan terhindar dari kerusakan. 
Lebar jalan juga dapat dilalui oleh kend-
araan roda empat, seperti bus pariwisata 
maupun mobil. Namun hingga saat ini 
sarana angkutan umum untuk menuju 
Pantai Baru masih belum ada, karena 
sarana angkutan umum sudah tidak 
tiba di terminal Pandansimo dan hanya 
tiba di terminal Srandakan. Biasanya 
wisatawan yang berkunjung mengguna-
kan kendaraan roda dua atau roda em-
pat maupun bus pariwisata untuk dapat 
mengakses pantai ini. Rambu-rambu 
penunjuk jalan juga beberapa sudah ada 
namun masih sangat minim, dikarenakan 
rambu-rambu seperti marka jalan hanya 
ada di beberapa titik menuju Pantai 
Baru, meskipun saat ini dapat diakses 
menggunakan google maps sehingga 
sedikit mempermudah untuk menemu-
kan letak pantai ini. Waktu tempuh yang 
digunakan tergantung pada jarak lokasi 
asal wisatawan dengan Pantai Baru, 
jika wisatawan berasal dari ibukota ka-
bupaten maka untuk mencapai Pantai 
Baru hanya membutuhkan waktu sekitar 
30 menit.
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C. Amenity (Amenitas)
Pantai Baru memiliki beberapa ame-

nitas yang disediakan diantaranya ter-
dapat kawasan makanan dan minuman 
berupa warung-warung yang menjual 
makanan khususnya makanan yang ber-
bau seafood. Selain kawasan makanan, 
terdapat toko souvernir, Gazebo, Tempat 
Penarikan retribusi (TPR), Pos SAR, dan 
Area Parkir. 

D. Ancillary Service (Fasilitas 
 Pendukung)

Fasilitas yang mendukung daya tarik 
yang terdapat di Pantai Baru adalah:

 Air bersih yang berasal dari pompa 
air yang energinya berasal dari 
PLTH.

 Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) 
yang cukup memadai.

 Jaringan listrik dari PLN sudah dapat 
dinikmati 100% oleh penduduk.

 Terdapat sarana ibadah musholla
 Tempat pembuangan sampah

E. Insititution (Kelembagaan)
Pantai Baru dalam pengelolaannya 

dikelola oleh masyarakat lokal dan juga 
mendapatkan dukungan positif dari pe-
merintah. Pantai Baru memiliki Kelompok 
Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bertang-
gungjawab atas pengelolaan daya tarik 
wisata Pantai Baru. Pokdarwis ini diben-
tuk pada tanggal 7 maret 2010 dengan 
dikeluarkannya SK Lurah Desa Pon-
cosari No. 89/E/III 2010. Dengan diben-
tuknya Pokdarwis, maka pengelolaan 
Pantai Baru dilaksanakan berdasarkan 
nilai-nilai Sapta Pesona yang meliputi: 
aman, tertib, bersih sejuk, indah, ramah 
dan kenangan. Tidak hanya itu, terdapat 
pula paguyuban kuliner yang merupakan 
kumpulan dari pedagang-pedagang yang 
menjajakan kulinernya di sekitar pantai, 
serta adanya KP4 (Kelompok Pemuda 
Peduli Penyu Pandansimo) yang ber-
tanggungjawab atas konservasi penyu 
di sekitar Pantai Baru serta kelompok 
nelayan yang bertanggungjawab untuk 

mengelola kegiatan nelayan di Pantai 
Baru.

4.2. Tinjauan Kebijakan Pemerintah
Kebijakan-kebijakan pada Pantai Baru 

diatur dalam Rencana Induk Pembangunan 
Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul No. 03/ 
Tahun 2004 Bab 4 Pasal 12, di dalam kebi-
jakan tersebut terdapat kebijaksanaan umum 
dalam pengembangan pariwisata daerah dan 
Peraturan Daerah Provinsi daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 menjabar-
kan arah kebijakan strategis dan indikasi 
program terhadap Pantai Baru.

4.3. Analisis Isu Strategis Pengemban-
gan Pariwisata Berbasis Komunitas

A. Isu Strategis Internal
 Daya tarik wisata pantai belum di-

manfaatkan secara optimal, hanya 
sekedar dijadikan sebagai atraksi 
sightseeing. 

 Minimnya kegiatan pariwisata yang 
mengangkat keotentikan dan keuni-
kan potensi budaya lokal.

 Kurangnya atraksi budaya yang 
dilakukan di perairan/laut dan lebih 
cenderung kepada atraksi budaya 
yang dilakukan di darat. 

 Kegiatan pariwisata dapat mendor-
ong pemberdayaan masyarakat 
untuk ikut serta dalam perencanaan, 
pengelolaan dan pengambilan kepu-
tusan.

 Peningkatan nilai tambah / penda-
patan dan kesempatan untuk bek-
erja bagi masyarakat lokal di bidang 
pariwisata.

B. Isu Strategis Eksternal
 Tren wisata minat khusus yang 

mengedepankan kegiatan pariwisata 
yang melibatkan interaksi wisatawan 
dengan masyarakat lokal. 

 Global Warming atau pemanasan 
global.

 Potensi bencana alam. 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER, 15 DESEMBER 2018 133

 Mitigasi bencana yang masih sangat 
lemah. 

 Dukungan pemer in tah dalam 
pengembangan pariwisata di Pantai 
Baru.

4.4. Analisis Prinsip Pariwisata Berba-
sis Komunitas

A. Locally Resource
Seluruh sumberdaya yang ada di 

Pantai Baru tidak semuanya diatur dan 
dimiliki oleh komunitas wisatanya masih 
bersifat massal/konvensional yang me-
nawarkan atraksi yang kekinian. Sumber-
daya yang dimiliki oleh Pantai Baru beru-

tradisi dan budaya yang dimiliki masih 
sangat sedikit, dikarenakan masyarakat 
lokal belum terlalu mengangkat potensi 
lokal optimal. Atraksi yang ditawarkan 
di Pantai Baru belum sepenuhnya men-
gangkat tata cara hidup masyarakat lokal 
dan yang memanfaatkan sumberdaya 
masih sebagian tempat saja dan atraksi 
yang ditawarkan di Pantai Baru belum 
terlalu menonjolkan karakter dan budaya 
lokal yang unik, karena atraksinya hampir 
sama dengan atraksi yang ada di pantai 
lainya yang ada di Bantul. 

Kepariwisataan yang ada di Pantai 
Baru memberikan manfaat yang dipe-
runtukkan untuk komunitas. Adanya 
kegiatan pariwisata di Pantai Baru turut 
mengembangkan kapasitas komunitas 
khususnya dalam meningkatkan kreati-

Baru masih belum menyadari kelangsun-
gan budaya, atraksi budayanya masih 
sangat minim yaitu atraksi budaya di 
darat namun untuk atraksi budaya yang 
berhubungan dengan laut tidak ada. 
Kegiatan pariwisata di Pantai Baru mem-
berikan dampak positif bagi peningkatan 
pendapatan masyarakat lokal dan juga 
terhadap PDRB Kabupaten Bantul, hal 
ini semakin meningkatkan citra kelokalan 
masyarakat lokal sebagai pantai yang 

menonjolkan potensi alam berupa laut 
biru dan pasir hitam dengan berbagai 
atraksi yang menarik.

C. Locally Organize
Sejauh ini pemberdayaan masyarakat 

lokal yang ada di Pantai Baru juga didu-
kung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 
Bantul, dimana Dinas Pariwisata juga 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
mengangkat potensi lokal.

Dalam pengelolaannya, masyarakat 
lokal belum terlalu efektif dalam proses 
perencanaan, pengembangan dan 
pengambilan keputusan karena masih 
mendapatkan bantuan peran dari pe-
merintah maupun swasta, akan tetapi 
kepemilikan pengelolaanya dimiliki oleh 
masyarakat lokal dengan adanya Pok-
darwis yang bertanggungjawab untuk 
mengatur pergerakan pariwisata dalam 
komunitas Pantai Baru seperti terlihat 
pada petugas parkir, petugas kebersihan, 
dan penjual penjual yang ada di Pantai 
Baru merupakan masyarakat lokal.

4.5. Analisis Peran Pemangku Kepen-
tingan dalam 3L sebagai Dasar 
Pengembangan Model Pariwisata 
Berbasis Komunitas

Pemangku kepentingan di kawasan 
Pantai Baru, yaitu unsur dari pemerintah, 
swasta/industri dan masyarakat merupakan 
unsur yang penting dalam pengembangan 
kepariwisataan di kawasan tersebut. Perlu 
dijabarkan peran serta dan tanggungjawab 
dari ketiga pemangku kepentingan tersebut 
dengan melihat dari sisi prinsip pariwisata 
berbasis komunitas (3L).

4.6. Analisis Pengembangan Produk 
Komponen Pariwisata

Pengembangan produk komponen 
pariwisata di Pantai Baru ini berfokus pada 
potensi lokal dan komunitas bukan semata-
mata pembangunan fisik. Berikut adalah 
analisis pengembangan produk komponen 
pariwisata yang terdiri dari atraksi, ak-
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sesibilitas, amenitas, ancillary service dan 
kelembagaan. 

Attraction (Atraksi)
 Mengembangkan paket wisata berdasar-

kan keotentikan dan keunikan potensi 
lokal

 Mengembangkan atraksi wisata yang 
tidak hanya sekedar dipentaskan di 
darat namun juga berhubungan dengan 
perairan atau laut. 

 Melakukan pemeliharaan intensif terh-
adap vegetasi cemara udang agar tidak 
punah

 Melakukan konservasi penyu secara 
berkelanjutan 

 Menambah souvenir-souvenir yang 
berbasis kelokalan yang bisa dijadikan 
sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang 
oleh wisatawan

Accessibility (Aksesibilitas)
 Optimalisasi alat transportasi menuju dan 

dari Pantai Baru
 Meningkatkan orientasi kawasan (rambu-

rambu dll)
 Mengembangkan aksesibilitas berbasis 

kelokalan dengan menggunakan trans-
portasi lokal sebagai daya tarik wisata 
(sepeda, becak dayung atau andong)

Amenity (Amenitas)
 Peningkatan kualitas fasilitas pariwisata
 Penataan Kawasan Pantai Baru
 Memanfaatkan komoditi lokal untuk di-

jadikan sebagai fasilitas kepariwisataan 
dengan tetap berprinsip pada konsep 
keberlanjutan. 

Ancillary Service (Fasilitas Pendukung)
 Peningkatan kualitas fasilitas pendu-

kung
 Pembangunan dan penambahan fasilitas 

pendukung baru
 Pengembangan fasilitas pendukung 

berbasis nilai kelokalan

Institutions (Kelembagaan)
 Meningkatkan kualitas dan kapasitas 

SDM pariwisata
 Mensinergikan setiap kelompok-kelom-

pok masyarakat di Dusun Ngentak
 Meningkatkan kemitraan dan jejaring 

antar stakeholder untuk menghadapi 
persaingan usaha

4.7. Skema Model Pengembangan
Wisatawan yang berkunjung ke Pantai 

Baru, mereka datang sebagai spending 
contributor. Spending contributor adalah pe-
nyumbang pendapatan bagi daya tarik wisata 
di Pantai Baru, dimana wisatawan membe-
lanjakan pengeluarannya dengan membeli 
produk-produk lokal seperti kuliner, souvenir, 
biaya parkir, biaya toilet, wahana bermain dan 
produk wisata lainnya. Wisatawan terhadap 
pemerintah berperan sebagai tax contributor. 
Tax contributor berarti wisatawan menjadi 
penyumbang pajak terhadap pemerintah 
saat melakukan kegiatan wisata di Pantai 
Baru. Hal ini adalah peran yang dirasakan 
secara tidak langsung namun berdampak 
terhadap pemerintah. Begitu pula hubungan 
peran antar wisatawan dengan masyarakat, 
wisatawan berperan sebagai spending con-
tributor terhadap masyarakat atau sebagai 
konsumen yang melakukan kegiatan jual beli 
dengan masyarakat lokal. 

Pemerintah dalam pola kemitraan ini 
berperan sebagai pembuat regulasi atau 
kebijakan di daya tarik wisata Pantai Baru. 
Regulasi tersebut tidak hanya sekedar 
diperuntukkan untuk aktivitas di pantai Baru 
namun juga diperuntukkan untuk mengatur 
kegiatan wisata yang dilakukan oleh pihak 
swasta dan masyarakat. Selain menjadi 
pembuat kebijakan, pemerintah juga dapat 
melakukan pendampingan dan pembinaan 
terhadap masyarakat lokal. Seperti membuat 
kegiatan workshop dan penyuluhan atau 
sosialisasi yang berhubungan dengan kepari-
wisataan di Pantai Baru serta mendampingi 
masyarakat dalam membuat pelatihan yang 
menunjang keterampilan yang berhubungan 
dengn pariwisata. 
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Pihak swasta dalam kemitraan ini ber-
peran sebagai tax contributor bagi daya tarik 
wisata Pantai Baru dan bagi pemerintah serta 
melakukan pendampingan terhadap usaha 
masyarakat lokal. Sedangkan masyarakat 
berperan sebagai pelaku pemeliharaan 
terhadap daya tarik wisata Pantai Baru, 
sumberdaya manusia bagi pemerintah, serta 
bekerjasama secara langsung (partner) den-
gan swasta.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah di-

lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa model pengembangan pariwisata 
berbasis komunitas pada desa nelayan di 
kawasan Pantai Selatan khususnya di Pantai 
Baru dapat diterapkan dalam pola kemitraan 
antar pemangku kepentingan atau stake-
holder yang terdiri dari pemerintah, swasta 
dan masyarakat. Ketiga stakeholder tersebut 
saling bersinergi tanpa meminggirkan ke-
pentingan satu pihak namun memprioritas-
kan kepentingan bersama. Pola kemitraan 
tersebut berbasis pada prinsip 3L dalam 
pariwisata berbasis komunitas yaitu local 

-
ruh sumberdaya yang dimiliki harus berasal 
dari potensi alam dan budaya yang dimiliki 
masyarakat lokal, memberikan manfaat se-
cara adil bagi masyarakat, dan dikelola oleh 
komunitas atau masyarakat lokal. Model 
pengembangan pariwisata berbasis komu-
nitas dalam bentuk pola kemitraan di desa 
nelayan kawasan Pantai Selatan khususnya 
di Pantai Baru ini harus terlaksana secara ter-
padu yaitu dari lapisan paling bawah hingga 
lapisan paling atas.
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