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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pengertian pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pariwisata terdiri dari campur 

tangan beberapa pihak, yaitu seperti masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, dan lain- lain. 

 Meningkatnya pariwisata di Indonesia dapat dilihat dari perkembangannya 

setiap tahunnya. Berikut merupakan gambar perkembangan kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia pada tahun 2018-2019. 

GAMBAR 1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 2018-2019 

 

 
Sumber: Kementerian Pariwisata (2018) 
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 Gambar di atas menunjukan angka jumlah wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Menurut data tersebut, 

kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Indonesia mengalami peningkatan 

jumlah dibandingkan pada tahun 2018, walaupun pada bulan Maret 2019 mengalami 

penurunan jumlah kunjungan. 

 Pariwisata minat khusus merupakan jenis pariwisata dimana wisatawan 

melaksanakan perjalanan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman 

tentang sesuatu hal di daerah yang dikunjungi. 

 Menurut Cook, Yale dan Marqua (2010, hal. 51) Special Interest Tourism 

adalah:  

  Special Interest Tourism defined as tourism undertaken fir a distinct and specified 

 reason; thereby indicating that the special interest tourist has a specific interest based 

 motivation for his/her travel to another destination. 

 

 Special interest tourism terbagi menjadi berbagai jenis, contohnya antara lain; 

wisata kuliner, ekowisata, wisata diving, dan masih banyak lagi. Salah satu 

bentuk dari special interest tourism adalah sport tourism. 

 Ada beberapa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 

menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus, yaitu adanya unsur: 

1. Learning yaitu kegiatan wisata yang mengarah pada unsur pembelajaran. 

2. Rewarding, yaitu kegiatan wisata yang memasukkan unsur pemberian 

penghargaan atau mengagumi keindahan/keunikan kekayaan dari suatu 

atraksi yang kemudian menimbulkan penghargaan. 

3. Enriching, yaitu pariwisata yang memperkaya pengetahuan masyarakat. 
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4. Adventuring, yaitu pariwisata yang dirancang sebagai wisata petualangan 

(Fandeli, 1992, hal. 110). 

 Pada umumnya wisatawan minat khusus memiliki  motivasi keingintahuan 

yang tinggi terhadap sesuatu hal. Wisata ini menghasilkan dorongan bagi 

wisatawan untuk  mempelajari  sesuatu (learning). Sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan wisata minat khusus adalah adanya 

unsur rewarding yang tinggi terhadap destinasi yang dikunjungi. Wisata minat 

khusus juga mengandung pengkayaan pengalaman bagi wisatawan karena 

kegiatan ini akan menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. 

 Wisata minat khusus terdiri dari : 

1. Sejarah dan budaya. 

2. Alam dan ekowisata. 

3. Kuliner dan belanja. 

4. MICE. 

5. Olahraga dan rekreasi. 

6. Cruise ship. 

7. Spa. 

 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

terkenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Banyaknya wisatawan lokal 

maupun mancanegara yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

mengenyam pendidikan maupun belajar tentang budaya membuka peluang besar bagi 

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan sebagai daerah tarik wisata. Daerah 

Istimewa Yogyakarta terdiri dari satu kotamadya yaitu Kota Yogyakarta, dan empat 
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kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo 

dan Kabupaten Sleman yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan.  

 Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2025 akan menjadikan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) sebagai pusat kota pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata 

yang terkemuka di Asia Tenggara (Dinas Pariwisata, 2018). Pariwisata saat ini 

memang menjadi perhatian utama pemerintah, karena pariwisata merupakan salah 

satu sektor yang berpeluang besar untuk meningkatkan anggaran pendapatan suatu 

wilayah atau daerah. Pembangunan pariwisata memiliki kesempatan dalam 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja, membantu meningkatkan devisa negara dari 

kunjungan wisatawan mancanegara yang datang dan mendorong pemerataan 

pembangunan nasional.  

 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata 

Indonesia (Asita) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sudiyanto menilai, paling tidak 

ada dua faktor yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata 

sekitar Keraton Yogyakarta menurun. Faktor pertama terkait akses menuju daya tarik 

wisata tersebut. 

 Pembangunan dan pengembangan wisata gencar dilakukan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah guna memperoleh keuntungan dan bermanfaat untuk 

masyarakat serta daerahnya. Salah satu pemerintah daerah yang gencar melakukan 

pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah pemerintah daerah Kabupaten 

Gunungkidul. Berikut adalah data jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang 

mengunjungi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011-2016. 
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GAMBAR 2 

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Gunungkidul, 2011‒2016 

Number of International and Domestic Visitors in Gunungkidul Regency, 2011-2016 

Tahun / 

Year 

Wisatawan / Visitors 

Jumlah/ Total 

Mancanegara / International Domestic / Domestic 

2011 1,299 615,397 616,696 

2012 1,800 998,587 1,000,387 

2013 3,751 1,333,687 1,337,438 

2014 3,060 1,952,757 1,955,817 

2015 4,125 2,638,634 2,642,759 

2016 3,891 2,989,006 2,992,897 

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul (2017) 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara maupun domestik ke Kabupaten Gunungkidul terus meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah wisatawan sebesar 616.696 orang, kemudian pada 

tahun 2012 sebesar 1.003.387 orang, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 

1.337.438 orang. Pada tahun 2014 jumlah wisatawan sebesar 1.955.817 orang, dan 

tahun 2015 sebesar 2.642.759 orang, kemudian pada tahun 2016 sebesar 2.992.897 

orang. 

 Sesuai dengan visi kabupaten Gunungkidul yaitu “Mewujudkan Gunungkidul 

sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat 

yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021,” Kabupaten 

Gunungkidul yang merupakan kawasan Gunungsewu telah ditetapkan sebagai 

Gunungsewu UNESCO Global Geopark, dengan tagline “Exotic Gunungkidul” 

(Arsip Dokumen Dinas Pariwisata Gunungkidul, 2016). Sebagai daerah tujuan 
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wisata, Gunungkidul memiliki keunikan dan keragaman wisata yaitu berupa wisata 

alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata pendidikan yang tersebar di 18 

kecamatan. 

 Keunikan bentang alam di daerah Gunungkidul juga menyajikan daya tarik 

wisata minat khusus petualangan yang dikemas di beberapa desa wisata dan paket 

wisata dengan berbagai kegiatan seperti camping, outbond, rafting, cave tubing, 

trekking serta pengalaman menikmati alam pedesaan dengan berbagai kearifan lokal. 

Daya tarik wisata alam di daerah Gunungkidul meliputi wisata pantai, wisata goa dan 

desa wisata. Daya tarik wisata tersebut belum didokumentasikan dalam bentuk buku. 

Oleh karena itu penulis membuat rancangan buku Wisata Minat Khusus Di 

Kabupaten Gunungkidul 

 Dengan membuat rancangan buku Wisata Minat Khusus Di Kabupaten 

Gunungkidul, penulis ingin memperkenalkan beberapa daya tarik wisata minat 

khusus yang dapat dinikmati oleh wisatawan nusantara dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa di masa depan, daya tarik wisata yang terdapat di dalam buku 

ini dapat dinikmati oleh wisatawan mancanegara. 

 

B. Tujuan Rancangan Buku 

 Pembuatan Rancangan Buku Wisata Minat Khusus di Kabupaten 

Gunungkidul memiliki dua tujuan, yaitu: 

1. Penulis ingin memberikan informasi mengenai apa saja daya tarik wisata minat 

khusus di Gunungkidul serta apa saja elemen pendukungnya. 
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2. Penulis ingin rancangan buku ini dapat menjadi sarana promosi bagi daya tarik 

wisata di Kabupaten Gunungkidul. 

  


