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Abstrak— Kawasan Wisata Kaliurang yang berfungsi sebagai 

lahan resapan air saat ini telah berkembang sedemikian rupa 

dengan bangunan-bangunan yang terus didirikan di atasnya, 

antara lain permukiman, fasilitas umum, rumah makan dan 

akomodasi wisata, seperti hotel, villa dan penginapan lainnya. 

Seiring dengan pertumbuhan pariwisata, adanya pertumbuhan 

akomodasi wisata mengakibatkan semakin berkurangnya vegetasi 

penutup tanah sehingga memberikan dampak bagi 

kabupaten/kota di sekitarnya, salah satunya penurunan muka air 

tanah. Dalam melakukan pengendalian pertumbuhan akomodasi 

wisata, pemerintah belum ada upaya yang dapat 

mempertahankan lahan tersebut sesuai fungsinya. Artikel ini 

menyajikan bagian dari kajian yang menentukan nilai insentif 

dan disinsentif pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata di 

Kawasan Wisata Kaliurang, yaitu menentukan faktor-faktor 

penentu insentif dan disinsentif dengan teknik analisis Delphi. 

Hasil yang diperoleh berupa faktor yang menjadi penentu dalam 

menganalisis nilai insentif dan disinsentif. Faktor-faktor yang 

diperoleh adalah faktor besar PBB yang ditanggung pemilik 

lahan, faktor biaya yang dikeluarkan pemilik lahan untuk 

produksi, faktor persebaran dan jumlah sarana dan prasarana 

yang memadai, faktor lokasi lahan yang strategis, faktor 

peraturan perizinan terkait tata ruang, faktor pertumbuhan 

wisatawan, serta faktor perubahan pola pikir masyarakat 

terhadap pengelolaan lahan. 

 

Kata Kunci—Alih fungsi lahan, insentif disinsentif, tata guna 

lahan. 

I. PENDAHULUAN 

AWASAN hutan di lereng Gunung Merapi merupakan 

kawasan yang memiliki arti sangat penting bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dan 

Kabupaten/Kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan 

Magelang. Kawasan yang memiliki luas lahan total sebesar 

6.410 Ha tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang 

berfungsi sebagai penyangga biodiversiti dan sebagai 

geohidrologi bagi wilayah bawahannya [1]. 

Berdasarkan RTRW Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2009-

2029, kawasan hutan di lereng Gunung Merapi difungsikan 

sebagai kawasan hutan lindung yang menjaga kelangsungan 

kehidupan kabupaten/kota bawahannya. Sebagai kawasan yang 

memberikan perlindungan sumber-sumber air, sungai dan 

penyangga sistem kehidupan kabupaten/kota bawahannya, 

kawasan tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung 

Merapi (TNGM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, 

sedangkan wilayah di sekitar kawasan hutan lereng Gunung 

Merapi dalam Rencana Pola Ruang difungsikan sebagai 

kawasan resapan air. 

Kawasan Wisata Kaliurang yang berbatasan langsung 

dengan TNGM berada di Desa Hargobinangun, Kecamatan 

Pakem, Kabupaten Sleman. Kaliurang yang memiliki luas 

wilayah 237,817 Ha ini merupakan salah satu daerah tujuan 

wisata di Yogyakarta yang memiliki cukup banyak obyek 

wisata, salah satunya wisata alam pegunungan. Sebagai 

konsekuensi logis, saat ini telah berkembang sedemikian rupa 

dengan bangunan-bangunan yang terus didirikan di Kaliurang 

[2]. Bangunan tersebut antara lain berupa rumah tinggal, 

restoran/rumah makan dan akomodasi wisata, seperti hotel, 

villa, dan penginapan lainnya [1]. 

Akomodasi wisata di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten 

Sleman secara umum meliputi hotel bintang, hotel melati dan 

pondok wisata. Akomodasi wisata ini terus tumbuh berdasarkan 

permintaan kebutuhan wisatawan akan tempat tinggal 

sementara saat bepergian. 

Perubahan pemanfaatan lahan di Kawasan Wisata Kaliurang 

tersebut mengacu pada pemanfaatan baru atas lahan yang tidak 

sesuai fungsinya dengan yang ditentukan dalam Rencana Detail 

Tata Ruang Kecamatan Pakem Tahun 2011-2030 yang telah 

disahkan. Oleh karena itu, perubahan fungsi lahan di Kawasan 

Wisata Kaliurang diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan 

ruang berupa pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata 

oleh pemerintah. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang 

juga penting adalah insentif dan disinsentif yang belum 

ditentukan dalam RDTR Kecamatan Pakem Tahun 2013-2033. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pedesaan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman 

pada tanggal 23 Oktober 2014, belum disusunnya insentif dan 

disinsentif selain karena pandangan pemerintah terhadap 

pembangunan akomodasi wisata di Kaliurang yang masih 

belum memberikan dampak berarti terhadap kawasan 

bawahannya, juga karena belum adanya materi untuk 

penyusunan instrumen insentif dan disinsentif. 

Artikel ini merupakan salah satu tahapan dalam penentuan 

insentif dan disinsentif. Pada artikel ini akan dibahas dan 

didapatkan faktor yang menjadi penentu dalam merumuskan 

insentif dan disinsentif yang selanjutnya akan menjadi input 
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dalam penentuan jenis-jenis insentif dan disinsentif 

pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata di Kawasan 

Wisata Kaliurang. 

Berikut ini merupakan peta orientasi wilayah studi. 

 
Gambar 1. Peta Orientasi Kawasan Wisata Kaliurang 

II. METODE PENELITIAN 

Proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penentu insentif dan disinsentif pengendalian 

pertumbuhan akomodasi wisata di Kawasan Wisata Kaliurang 

menggunakan teknik analisis Delphi. Secara keseluruhan, 

terdapat 4 tahapan dalam mendapatkan faktor-faktor penentu 

insentif dan disinsentif yang dapat dilihat pada uraian berikut. 

A. Variabel Penelitian 

Berdasarkan sintesa dari tinjauan pustaka didapatkan 

variabel-variabel yang sesuai untuk dipergunakan dalam 

analisis. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan 

kesesuaian variabel terhadap objek studi. Variabel tersebut 

kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun 

instrumen, mengumpulkan data dan kelanjutan langkah 

penelitian yang lain. Adapun variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. 

Variabel penelitian 

Indikator Variabel Definisi Operasional 

Ekonomi 

Harga lahan (1) 
Besar harga lahan di Kawasan 

Wisata Kaliurang (rupiah/m2) 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (2) 

Besar Pajak Bumi dan Bangunan 

yang ditanggung pemilik lahan 

(rupiah) 

Biaya Produksi (3) 

Jumlah biaya yang dikeluarkan 

pemilik lahan untuk produksi 

(rupiah) 

Fisik lahan Sarana dan Prasarana 

(4) 

Persebaran dan jumlah sarana 

dan prasarana yang memadai 

Hukum 
Pengaturan Perizinan 

(5) 

Jenis pengaturan perizinan yang 

terkait tata ruang 

Kepariwisataan 
Pertumbuhan 

Wisatawan (6) 

Pertumbuhan wisatawan yang 

berkunjung (jiwa/tahun) 

Sumber: Hasil sintesa, 2014 

 

Variabel yang dihasilkan di atas masih bersifat sementara 

dan dapat berkembang setelah dilakukan proses analisis lebih 

lanjut untuk memperoleh faktor-faktor penentu insentif dan 

disinsentif. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penentu insentif dan disinsentif pertumbuhan akomodasi wisata 

di Kawasan Wisata Kaliurang merupakan data primer yang 

diperoleh melalui wawancara semi terstruktur atau wawancara 

dengan kuesioner kepada responden. Metode ini dilakukan 

karena dapat membantu peneliti untuk mengarahkan responden 

secara implisit agar responden dapat secara terbuka 

mengungkapkan pendapatnya terkait pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang 

lingkup yang ingin diteliti (Sugiarto, dkk, 2001). Dalam 

penelitian ini, populasi yang digunakan adalah stakeholders 

yang berkaitan dengan permasalahan pertumbuhan akomodasi 

wisata dengan alih fungsi lahan, dalam hal ini adalah pemegang 

kebijakan terkait perencanaan tata ruang serta pihak yang 

berwenang dalam mengatasi permasalahan alih fungsi lahan di 

Kawasan Wisata Kaliurang. Selain itu pihak yang terkena 

pengaruh dari permasalahan tersebut seperti pemilik lahan dan 

investor akomodasi wisata. 

Sementara itu, untuk mendapatkan sampel yang memiliki 

pemahaman terhadap wilayah dan objek penelitian, maka 

pemilihan sampel dalam peneltian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik stakeholders sampling yang dibagi 

berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh untuk 

membantu peneliti dalam proses pemilihan sampel. 

Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap 

permasalahan penelitian, responden terpilih yaitu sebagai 

berikut. 

1. Stakeholders Kunci 

- BAPPEDA Kabupaten Sleman (R1) 

- Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman (R2) 
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman (R3) 

- Pengelola Hotel (R4) 

- Pemilik Lahan Pertanian (R5) 

2. Stakeholders Pelengkap  

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman 

(R6) 

- Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Sleman (R7) 

- Ketua Kelompok Tani (R8) 

- Akademisi (R9) 

D. Teknik Analisis Delphi 

Teknik Delphi pada dasarnya merupakan rangkaian 
pertanyaan yang bertahap dan berkelanjutan. Pertanyaan-

pertanyaan pertama memerlukan jawaban-jawaban yang 

bersifat umum seperti tentang tujuan program kegiatan belajar, 

masalah dan pemecahannya. Pertanyaan berikutnya disusun 

dan dikirimkan kembali kepada responden berdasarkan 

jawaban-jawaban terhadap pertanyaan pertama. Proses tanya 
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jawab ini berakhir apabila kesepakatan antara para stakeholders 

telah tercapai setelah informasi yang lengkap terkumpul [3]. 

Tahapan yang dilakukan yaitu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penentuan Responden dengan Stakeholders 

Sampling 

Stakeholders sampling bertujuan untuk mengidentifikasi 

minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholders terhadap 

kegiatan program/proyek yang sedang berjalan, dalam hal ini 

terkait dengan sasaran penelitian yaitu mengidentifikasi 
faktor-faktor penentu insentif dan disinsentif alih fungsi 

lahan. Responden yang terpilih adalah para pakar yang terkait 

dalam perubahan fungsi lahan menjadi akomodasi wisata di 

Kawasan Wisata Kaliurang. 

2. Wawancara Stakeholders 

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan teknik wawancara 

semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun. 

Pertanyaan wawancara merupakan hasil sintesa pustaka yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi kesesuaian dengan 

fakta di lapangan berdasarkan pendapat stakeholders. 
3. Analisis Hasil Kuesioner 

Hasil wawancara semi terstruktur yang dilakukan kemudian 

dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang belum 

memperoleh konsensus. Pada tahap ini juga dilakukan 

wawancara untuk memperoleh faktor-faktor baru berdasarkan 

pendapat stakeholders. Jika belum dihasilkan konsensus, 

maka perlu dilakukan wawancara tahap kedua atau iterasi. 

- Iterasi 

Iterasi merupakan tahap analisis Delphi yang dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan ulang kepada responden 

untuk pertanyaan yang belum memperoleh konsensus. 
Pada tahap ini tidak lagi diambil pendapat untuk faktor-

faktor baru. Iterasi dilakukan minimal satu kali hingga 

mencapai konsensus dari seluruh stakeholders. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Setelah mencapai konsensus, diambil kesimpulan yaitu 

faktor-faktor perubahan pemanfaatan lahan yang menjadi 

penentu insentif dan disinsentif pertumbuhan akomodasi 

wisata di Kawasan Wisata Kaliurang. 

 
Gambar 2. Tahapan analisis Delphi dalam mengidentifikasi faktor-faktor 

penentu insentif dan disinsentif [4] 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam menentukan faktor-faktor penentu insentif dan 

disinsentif yang dapat mengendalikan pertumbuhan akomodasi 

wisata di Kawasan Wisata Kaliurang, dilakukan analisis Delphi 

dengan tujuan untuk memperoleh pandangan dari beberapa 

stakeholders terkait. Faktor-faktor yang menentukan insentif 

dan disinsentif pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata 

diperoleh melalui studi pustaka maupun komparasi melalui 

sumber-sumber literatur. 

Setelah diperoleh faktor yang menentukan insentif dan 

disinsentif pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata di 

Kaliurang, selanjutnya faktor-faktor tersebut dikonfirmasi 

kembali melalui wawancara pada stakeholders agar menjadi 

faktor yang telah disesuaikan dengan kondisi di wilayah 

penelitian dan dapat digunakan dalam penelitian. Para 

responden mengeluarkan pendapat mengenai kesetujuan atau 

ketidaksetujuan mereka terhadap kebutuhan faktor-faktor 

insentif dan disinsentif pengendalian pertumbuhan akomodasi 

wisata yang telah dirumuskan. 

A. Wawancara Delphi Tahap I 

Responden terpilih kemudian berperan menentukan faktor-
faktor penentu insentif dan disinsentif pengendalian 

pertumbuhan akomodasi wisata di Kawasan Wisata Kaliurang 

berdasarkan faktor-faktor sementara yang diambil dari kajian 

pustaka (Tabel 2). 

Tabel 2. 

Faktor-faktor sementara yang menjadi penentu insentif dan disinsentif 

No. Faktor Faktor 

1 Besar harga lahan di Kawasan Wisata Kaliurang 

2 
Besar Pajak Bumi dan Bangunan yang ditanggung pemilik 

lahan 

3 
Jumlah biaya yang dikeluarkan pemilik lahan untuk 

produksi 

4 Persebaran dan jumlah sarana dan prasarana yang memadai 

5 Jenis pengaturan perizinan yang terkait tata ruang 

6 
Pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Kawasan 

Wisata Kaliurang 

Sumber: Hasil sintesa, 2014 

 

Responden terpilih merupakan sampel yang diperoleh dari 

stakeholders sampling. Stakeholders yang terpilih merupakan 
informan kunci yang memiliki pandangan luas mengenai 

permasalahan dalam penelitian serta memperoleh dampak 

Pada tahap I, wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

mengeksplorasi pendapat dari stakeholders sebagai responden 

tentang faktor-faktor yang menjadi penentu insentif dan 

disinsentif untuk mengendalikan pertumbuhan akomodasi 

wisata di Kawasan Wisata Kaliurang. Responden boleh 

menambahkan faktor lain yang dirasa berpengaruh. Hasil 

eksplorasi analisis Delphi tahap 1 dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3. 

Hasil eksplorasi analisis delphi tahap I 

Faktor 
Responden 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Faktor 1 TS TS TS TS TS TS TS TS TS 

Faktor 2 S TS S TS TS S TS TS S 

Faktor 3 S S S S S S S S S 

Faktor 4 S S S S S S S S S 

Faktor 5 S S S S S S S S S 

Faktor 6 S S S S S S S S S 

Sumber: Hasil analisis, 2015 
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Ket: 

S - Responden setuju bahwa faktor yang diajukan merupaka penentu insentif 

dan disinsentif pengendalian pertumbuhan wisata Kawasan Wisata Kaliurang 

TS - Responden tidak setuju bahwa faktor yang diajukan merupaka penentu 

insentif dan disinsentif pengendalian pertumbuhan wisata Kawasan Wisata 

Kaliurang 

Faktor - Faktor yang belum mencapai konsensus 

B. Analisis Hasil Tahap I 

Hasil analisis Delphi tahap I dapat diketahui bahwa terdapat 

faktor yang belum mencapai kesepakatan (konsensus) 

responden, yaitu faktor besar PBB yang ditanggung pemilik 

lahan. Dengan hasil tersebut, sehingga perlu dilakukan iterasi 

(tahap II) kepada semua responden. Pada tahap I juga diperoleh 

hasil faktor besar harga lahan di Kawasan Wisata Kaliurang 

yang tidak disetujui oleh semua responden, sehingga 

dihilangkan. 

Beberapa responden juga berpendapat adanya faktor lain yang 

dapat menjadi penentu insentif dan disinsentif, sehingga perlu 
dilakukan iterasi untuk memperoleh pendapat dari seluruh 

responden terhadap masing-masing faktor baru dan mencapai 

konsensus. 

Dengan demikian, iterasi dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan berupa faktor-faktor sebagai berikut. 

Tabel 4. 

Basis faktor untuk tahap iterasi 

No Faktor Keterangan 

1 
Besar Pajak Bumi dan Bangunan 

yang ditanggung pemilik lahan 

Belum 

konsensus 

2 Lokasi lahan yang strategis 

Faktor baru 
3 

Perubahan pola pikir masyarakat 

terhadap pengelolaan lahan 

Sumber: Hasil analisis, 2015 

C. Wawancara Delphi Tahap II 

Analisis Delphi tahap 2 dilakukan terhadap faktor yang 

belum tercapai kesepakatan dan faktor baru yang muncul. 

Faktorfaktor tersebut ditanyakan lagi kepada stakeholders yang 

sama seperti tahap 1. Hasil wawancara Delphi tahap 2 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 

Hasil eksplorasi analisis delphi tahap II 

Faktor 
Responden 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Faktor 1 S S S S S S S S S 

Faktor 2 S S S S S S S S S 

Faktor 3 S S S S S S S S S 

Sumber: Hasil analisis, 2015 

Ket: 

S - Responden setuju bahwa faktor yang diajukan merupaka penentu insentif 

dan disinsentif pengendalian pertumbuhan wisata Kawasan Wisata Kaliurang 

D. Analisis Hasil Tahap II 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh 

faktor yang diajukan telah mencapai konsensus para responden. 

Diketahui pula bahwa seluruh responden setuju bahwa faktor-

faktor yang diajukan merupakan faktor-faktor yang menjadi 

penentu insentif dan disinsentif pengendalian pertumbuhan 

akomodasi wisata di Kawasan Wisata Kaliurang. Oleh karena 

itu, faktor-faktor yang telah mencapai konsensus di atas 

merupakan faktor-faktor penentu insentif dan disinsentif 
pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata di Kawasan 

Wisata Kaliurang. 

IV. KESIMPULAN 

Penentuan faktor-faktor yang menjadi penentu insentif dan 

disinsentif pengendalian pertumbuhan akomodasi wisata di 

Kawasan Wisata Kaliurang diperlukan untuk dapat menentukan 

jenis-jenis insentif dan disinsentif. 

Berdasarkan hasil analisis Delphi setelah dilakukan iterasi, 

diperoleh kesepakatan dari semua responden mengenai faktor 

yang menentukan insentif dan disinsentif pengendalian 

pertumbuhan akomodasi wisata di Kawasan Wisata Kaliurang. 

Terdapat 7 faktor yang menjadi penentu insentif dan disinsentif 

, yaitu: 

a. Faktor penentu dari aspek ekonomi yaitu besar Pajak 

Bumi dan Bangunan yang ditanggung pemilik lahan dan 

biaya yang dikeluarkan pemilik lahan untuk produksi 

b. Faktor penentu insentif dan disinsentif dari aspek fisik 

lahan yaitu persebaran dan jumlah sarana dan prasarana 

yang memadai dan lokasi lahan yang strategis 

c. Faktor penentu insentif dan disinsentif dari aspek hukum 

yaitu pengaturan perizinan terkait tata ruang 

d. Faktor penentu insentif dan disinsentif dari aspek 

kepariwisataan yaitu adanya pertumbuhan wisatawan 

e. Faktor penentu insentif dan disinsentif dari aspek sosial 

yaitu perubahan pola pikir masyarakat terhadap 

pengelolaan lahan. 

Faktor-faktor penentu insentif dan disinsentif ini akan 

menjadi input dalam menentukan jenis-jenis insentif dan 

disinsentif yang dapat mengendalikan pertumbuhan akomodasi 

wisata di Kawasan Wisata Kaliurang. 
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