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Abstrak
Pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata perlu dikembangkan, terutama potensi desa wisata. Desa
Pandowoharjo yang terletak di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah yang dapat dikembangkan.
Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat untuk
mengetahui potensi dan sebaran lokasi desa wisata di Desa Pandowoharjo Sleman. Metode pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat DPandowoharjo adalah Focus Group Discussion (FGD) dan Observasi
Langsung. Secara keseluruhan, Desa Pandowoharjo mempunyai enam Desa Wisata yang telah berkembang.
Hasil observasi lapangan dan FGD menyimpulkan bahwa perlu adanya konektivitas dan kerjasama antar
desa wisata yang berada di wialayh Desa Pandowoharjo. Potensi alam yang dikemas dengan berbagai
macam kegiatan wisata dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas desa wisata di Desa
Pandowoharjo. Perlunya kaderisasi pada generasi muda untuk mengelola desa wisata derta menjaga
kearifan lokal sebagai warisan budaya. Perencanaan master plan desa wisata diperlukan untuk
meningkatkan potensi wisata serta eco tourism. Pemetaan partisipatif juga dapat digunakan untuk menggali
potensi yang ada di wilayah Desa Pandowoharjo. Potensi desa wisata tentunya juga dapat mendorong
perekonomian warga masyarakat. Karena pembangunan berkelanjutan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat..
Kata kunci: pemetaan partisipatif, desa wisata, potensi wilayah, pembangunan berkelanjutan
dikembangkan. Sehingga muncul istilah desa
wisata, dimana dalam UU No 10 tahun 2009
tentang kepariwisataan mendefinisikan desa wisata
sebagai
destinasi
periwisata,
yang
mengintegrasikan dayatarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan
dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang
menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku
[1]
Kabupaten Sleman merupakan salah satu
wilayah di Daerah Instimewa Yogkakarta dengan
potensi sumberdaya alam yang bisa dikembangkan
untuk menjadi salah satu destinasi wisata.
Pengembangan desa wisata menjadi salah satu
alternatif strategis untuk pengembangan kegiatan
dalam pariwisata. Adanya kegiatan pengembangan
wisata pedesaan atau desa wisata diharapkan
mampu menambah kualitas dan kuantitas
keragaman produk wisata. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Upaya peningkatan pariwisata melalui
pengembangan desa wisata juga dianggap dapat
menekan arus urbanisasi masyarakat dari pedesaan
ke perkotaan. Bahkan, hal ini juga dapat

1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara
berkembang, yang berpotensi dalam bidang
pariwisatanya yaitu alam, seni, dan budaya. Unsur
yang membedakan pariwisata Indonesia dengan
pariwisata negara lain terletak pada budaya dan
masyarakatnya. Setiap wilayah di Indonesia
memiliki
keanekaragaman
budaya
dan
keramahtamahan (hospitality services), sehingga
menjadi salah satu daya tarik yang khas.
Pengembangan pariwisata saat ini, diarahkan pada
pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan
pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada
penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan
sumberdaya manusia untuk jangka waktu panjang.
Salah satu unsur yang bisa dikembangkan dalam
pembangunan berkelanjutan adalah potensi yang
ada suatu desa [4].
Pembangunan desa merupakan faktor
penting bagi pembangunan daerah dengan tujuan
untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antar wilayah. Suatu
desa dapat menjadi potensi wisata yang
mengandalkan kekhasan wilayahnya yang akan
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membangun paradigma baru di masyarakat bahwa
lingkungan pedesaan dapat memberikan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya.
Desa Pandowoharjo yang terletak di
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman mempunyai
potensi wisata yang cukup beragam, diantaranya
yaitu Desa Wisata Seni Pertunjukan, Desa Wisata
Pertanian, Desa Wisata Ramah Anak, Desa Wisata
Kampung Iklim, Desa Wisata Pendidikan, Desa
Wisata Batik. Salah satu metode yang dapat
digunakan untuk mengembangkan potensi wisata
dan melakukan perencanaan adalah pemetaan
partisipatif objek wisata di Desa Pandowoharjo.
Persebaran objek wisata perlu dipetakan untuk
mengembangkan potensi yang ada. Selain itu juga
dapat digunakan untuk mengetahui potensi lain
yang bisa dikembangkan di wilayah Desa
Pandowoharjo. Potensi wisata yang dimaksud dapat
berupa sumberdaya alam yang beraneka ragam,
kekayaan budaya yang berupa kearifan lokal,
pariwisata berbasis masyarakat serta pariwisata
yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah saat ini sedang menggalakkan
Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG)
bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses
Informasi Geospasial. Peran informasi geospasial
data statistik dalam mendukung perencanaan
pembangunan berkelanjutan. Secara umum negara
Indonesia dalam pembangunannya tidak lepas dari
peraturan dan perundangan di Indonesia yaitu
antara lain adalah sebagaimana diamanatkan
amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, 4 dan 5,
pengelolaan sumberdaya alam memerlukan peta
dan informasi geospasial untuk menunjukkan lokasi
dan sebaran potensinya. “Pemetaan partisipatif”
merupakan metode alternatif dalam rangka
penyediaan informasi spasial. Masyarakat desa
dapat berpartisipasi dalam pembuatan peta di desa
mereka. Salah satu peta yang bisa dihasilkan yaitu
Peta Potensi dan Pengembangan Wisata di Desa
Pandowoharjo. Kegiatan pengabdian masyarakat ini
dilakukan untuk menunjang UU IG dan juga
perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama
di bidang pariwisata.

Gambar 1. Skema Metode Pelaksanaan

Pemetaan partisipatif merupakan salah satu
metode yang mengintegrasikan pendekatan
partisipatif untuk memecahkan masalah dalam
suatu komunitas dengan melakukan diskusi.
Masyarakat dilibatkan dalam merencanakan dan
memutuskan dalam pengambilan keputusan. Obyek
yang dikaji dalam kegiatan kali ini adalah potensi
wisata di Desa Pandowoharjo Sleman Yogyakarta.
Observasi lapangan dilakukan dengan
melakukan pemetaan bersama masyarakat. Dalam
hal ini, masyarakat yang dilibatkan adalah
pengelola desa wisata. Observasi merupakan teknik
pengumpulan data, dimana peneliti melakukan
pengamatan secara langsung ke obyek penelitian
untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan
[3]. Kegiatan dilakukan dengan diawali diskusi
dengan Kepala Desa Pandowoharjo, kemudian
dilanjutkan dengan FGD dan observasi lapangan di
enam desa wisata yang ada di Desa Pandowoharjo.
Indikator yang dilakukan observasi yaitu potensi
wisata, kegiatan yang telah berjalan, kendala yang
dihadapi serta cara unruk mempertahankan eksisten
desa wisata. Selain itu, juga dilakukan analisis
SWOT dalam mengkaji pemetaan serta potensi
wisata di Desa Pandowoharjo
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
a) Deskripsi dan Karakteristik Wilayah Desa
Pandowoharjo

2. METODE PELAKSANAAN
Metode
pelaksanaan
yaitu
dengan
melakukan Focus Group Discussion (FGD),
observasi lapangan dan wawancara. Gambar 1
menunjukkan skema metode pelaksanaan kegiatan.

Gambar 2. Batas Administrasi Desa Pandowoharjo

Secara administratif, Desa Pandowoharjo
terletak di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Gambar 3. Profile dan Paket Wisata di Desa
Wisata Brayut

Luas wilayah Desa Pandowoharjo mencapai 727
hektar yang dipergunakan untuk:
• Lahan pertanian sawah : 525.4750 hektar
• Tanah pekarangan : 104.2554 hektar
• Sungai, jalan dan fasilitas umum : 97.2696
hektar
Desa Pandowoharjo terletak di daerah
lereng kaki Gunungapi Merapi, sehingga
mempunyai komdisi tanah yang subur. Selain itu,
Desa Pandowoharjo jga terletak pada daerah yang
strategis, yaitu dekat dengan pusat pemerintahan
Kabupaten Sleman. Batas administrasi dapat dilihat
pada Gambar 2. Lokasi Desa Pandowoharjo cukup
menarik untuk dijadikan salah satu destinasi wisata.
Kondisi alam pedesaan yang segar dan hijau, serta
penduduk yang ramah sangat mendukung untuk
menjadi tempat wisata. Jumlah penduduk secara
keseluruhan di Kelurahan Pandowoharjo yaitu
sekitar 12.019 jiwa pada tahun 2018 [2].
b) Potensi Wisata dan Persebaran Wisata di
Desa Pandowoharjo
1. Desa Wisata Brayut
Secara administratif terletak pada koordinat
0430918 mT dan 9148641 mU. Berdasarkan hasil
observasi lapangan dan interview, Desa Wisata
Brayut dikelola oleh Bapak Al. Sudarmadi.
Lokasinya berada di Dusun Brayut, Jl. Noto
Sukardjo, Pandowoharo, Sleman. Desa Wisata
Brayut berdiri pada tahun 1999. Paket wisata yang
di tawarkan yaitu wisata budaya berbasis pertanian
dengan berdasarkan pada kearifan lokal. Hasil
pemetaan potensi wisata di Desa Brayut merupakan
daerah pertanian, karena sebagian besar warga
masyarakat Dusun Brayut bermatapencaharian
sebagai petani. Potensi di bidang pertanian ini,
kemudian dikemas sebagai paket wisata yang dapat
menarik
wisatawan,
baik
lokal
maupun
mancanegara. Informasi paket wisata dan
kegiatannya dapat dilihat pada Gambar 3.

Selain paket wisata tersebut, terdapat juga
wisata sejarah, yang berupa Joglo Utama. Joglo ini
merupakan kantor kelurahan pada zaman
penjajahan Belanda tahun 1923, selanjutnya yaitu
Bunker
Brayut
yang
merupakan
tempat
persembunyian warga Brayut pada peristiwa Clash
II oleh Belanda pada tahun 1942. Wisata sejarah
yang terakhir yaitu Makam Kyai Brayut, yang
merupakan situs ziarah tokoh tetua di Dusun Brayut
yang namanya diabadikan sebagai nama Dusun
Brayut. Potensi lain yang bisa dikembangkan di
Desa Wisata Brayut yaitu peningkatan aktivitas
dalam paket wisata. Kondisi alam pedesaan dapat
menjadi salah satu satu potensi yang bisa
dikembangkan. Contohnya yaitu pembuatan spotspot lokasi untuk berswafoto atau selfie, seperti
contohnya taman bunga dengan konsep kekinian.
Selain itu, untuk meningkatkan animo wisatawan,
potensi lain yang bisa dikembangkan yaitu dengan
membuat rumah makan yang berkonsep makanan
tradisional. Hal ini dapat membantu peningkatan
perekonomian warga di sekitar dusun Brayut.
2. Desa Wisata Dukuh
Terletak pada koordinat 429298mT –
9148548 mU. Terdapat sarana outbond, homestay,
wisata petik salak, susur sungai dengan
menggunakan ban (tubing), home industri seperti
pembuatan lilin, keripik tempe, mata air yang
masih alami, budidaya perikanan serta peternakan
sapi perah. Salah satu ikon dari desa wisata Dukuh
yaitu tanaman labu botol. Informasi Desa Wisata
Dukuh dapat dilihat pada Gambar 4.
Berdasarkan analisis kondisi eksisting yang
sudah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan strategi
perencanaan desa wisata Dukuh sebagai berikut :
• Mengadakan kegiatan kolaborasi yang melibatkan
berbagai
komponen
kelembagaan
untuk
mendukung pengembangan dan keberlanjutan Desa
Wisata Dukuh
• Menyusun arahan perencanaan pengembangan
aktivitas dan penataan desa wisata Dukuh, serta
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mengembangkan
kawasan

desain

penguatan

identitas

untuk mendukung fasilitas sarana dan prasaran,
desa ini bekerja sama dengan Desa Wisata Brayut.
Jika fasilitas homestay masih kekurangan, maka
sebagian wisatwan ada yang menginap di sana. Hal
ini udah dilakukan karena lokasi kedua desa wisata
tersebut tidak terlalu jauh, hanya berkisar 500
meter. Pada tahun 2019, Desa Wisata Kampung
Iklim memperoleh banyuan dari Dinas Pariwisata
berupa ruang pengelolaan sampah. Bantuan ini
merupakan salahs atu dukungan pemerintah dalam
mengembangkan desa wisata di Kabupaten Sleman.
Potensi wisata yang bisa dikembangkan
yaitu wisata sejarah, yang berupa situs
Ngrancangan. Situs ini berada di sebelah utara
Padukuhan Karangtanjung. Selain itu, kondisi alam
pedesaan yang masih hijau dan asri juga masih bisa
dikembangkan menjadi potensi wisata berbasis
alam. Edukasi pembuatan biopori juga merupakan
salah satu wisata yang bisa dikembangkan. Karena
merupakan salah satu upaya untuk menjaga
kelestarian lingkungan. Kendala yang dihadapi
dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Iklim
Karangtanjung yaitu pengelolaan dan pemasaran.
Karena merupakan desa wisata yang masih baru,
maka perlu melakukan branding pemasaran untuk
mearik pengunjung yang akan berwisata. Konsep
yang ditawarkan sudah cukup lengkap, oleh karena
itu diperlukan branding yang bisa menambah
jumlah wisatawan.
4. Desa Wisata Budaya Pajangan
Terletak pada koordinat 0430025 mT –
9147116 mU. Potensi wisata Dusun Pajangan
memiliki tradisi budaya yang masih terpelihara
dengan baik yaitu kesenian dan upacara daur hidup.
Pengelolan desa wisata yaitu Bapak Bayu, yang
merupakan putra dari almarhum dalang yang
terkenal yaitu Gito dan Gati. Jenis wisata yang
ditawarkan yaitu pertunjukan wayang, ketoprak dan
karawitan. Sedangkan upacara daur hidup yang
masih berkembang berupa nyadran, ruwatan, wiwit
dan upacara kenduri.
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan
pemetaan potensi wilayah, sarana dan prasarana
yang terdapat di Desa Wisata Budaya Pajangan
berupa rumah tradisional Limas, Joglo yang
digunakan sebagai tempat latihan beberapa jenis
kesenian. Homestay dengan menu masakan
tradisional khas masyarakat desa yang dapat
disesuaikan dengan permintaan. Memberikan
pelatihan keterampilan memainkan alat-alat musik
tradisional Jawa seperti kendhang, bonang, siter,
gong, saron, gambong, gender dan lain sebagainya.
seni olah suara, dan seni tari. Lokasi kegiatan
pementasan wayag dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 4. Profile Desa Wisata Dukuh

3. Desa
Wisata
Kampung
Iklim
Karangtanjung
Desa
Wisata
Kampung
Iklim
Karangtanjung
terletak
di
Padukuhan
Karangtanjung dengan koordinat 430025 mT –
9147116 mU. Dearah ini terletak di sebelah timur
dari pusat pemerintahan Desa Pandowoharjo.
Didirikan pada tahun 2017 dan diresmikan pada
tahun 2018. Sejarah pembentukan Kampung Iklim
Karangtanjung didasarkan pada potensi lingkungan
dan masyarakat Padukuhan Karangtanjung, yaitu
budya masyarakat yang rmah dan rukun,
lingkungan yang tertata rapi, lahan pekarangan
yang hijau dan asri, kegiatan perikanan, pertanian,
peternakan , pemanfaatan biogas, pemanfaatan
sampah dan kegiatan permainan anak. Perintisan
Desa Wisata kampong Iklim Karangtanjung juga
didasarkan
pada
semboyan
Padukuhan
Karangtanjung, yaitu “Sekokoh Karang dan
Seharum Bunga Tanjung”.

Gambar 5. Profile Desa Wisata Kampung Iklim
Karangtanjung

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara
dengan pengelola desa wisata, hamper semua
kegiatan yang ditawarkan diminati oleh para
wisatawan. Kegiatan yang menjadi unggulan yaitu
kerajinan membuat pot dari sepet (sabut kelapa)
serta pengelolaan sampah. Pengembangan Desa
Wisata Kampung Iklim terus di lakukan, karena
meruapak salah satu desa wisata yang amsih baru,
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Gambar 7. Hasil Batik Ayu Arimbi

6. Desa Wisata Ramah Anak Temon
Terletak pada koordinat 042971 mT –
014903 mU, berjarak 10 kilometer ke utara dari
pusat Kota Yogyakarta. Konsep desa wisata ini
merupakan kegiatan wisata yang ramah anak.
Terdapat berbagai macam dolanan anak tradisional
yang bisa dinikmati. Dengan paket live-in maupun
kunjungan sehari, pengunjung bisa bermain aneka
permainan anak tradisional, di samping aktivitas
pertanian, perkebunan, peternakan dan pengolahan
hasil bumi, serta susur sungai.
Dolanan yang ada bukan mainan di gadget.
Melainkan mainan yang membuat anak-anak
berinteraksi secara intens. Paket wisata yang
ditawarkan diantaranya yaitu permainan tradisonal
gobak sodor, jamuran dan permainan egrang.
Suasana khas desa di Sleman sangat terasa di Desa
Wisata Temon. Berdasarkan hasil FGD dan
wawancara kepada pengelola tujuan utamanya
mengangkat dolanan bocah tradisional tetap eksis
dan lestari. Desa wisata ini terbentuk pada tahun
2013, saat ini posisinya merupakan desa wisata
berkembang. Kegiatan dolanan anak dapat dilihat
pada Gambar 8.
Fasilitas yang tersedia yaitu berupa
homestay, joglo dan limasan, sanggar seni,
lapangan, serta warung cenderamata. Potensi wisata
yang masih bisa dikembangkan di Desa Wisata
Temon Ramah Anak yaitu permainan anak yang
memanfaatkan potensi alam. Seperti jelajah desa
yang dapat di gabungkan dengan berbagai jenis
permainan tradisional yang sudah ada. Hal tersebut
dapat menarik wisatawan untuk berkunjung
sekaligus menikmati keindahan alam pedesaan

Gambar 6.Lokasi Pagelaran Desa Wisata Budaya
Pajangan

Potensi
wisata
yang
masih
bisa
dikembangkan yaitu dengan mengemas aktivitas
budaya menjadai suatu daya tarik tersendiri Selain
itu wisatawan juga bisa melakukan aktivitas sambil
berwisata di sekitar Dusun Pajangan. Kategoti Desa
Wisata Budaya Pajangan merupakan kategori
tumbuh. Dengan demikian masih perlu adanya
pemasaran dan brandig secara digital untuk terus
meningkatkan jumlah wisatawan yang akan
berkunjung.
5. Desa Wisata Batik Plalagan
Secara geografis terletak pada koordinat
0430391 mT – 9150771 mU. Potensi wisata yang
dikembangkan yairu seni budaya membatik sebagai
wujud pemberdayaan masyarakat, terutama kaum
perempuan. Selain membatik, juga terdapat
pemberdayaan UKM khususnya pada bidang
kuliner, yang berupa olahan jamur tiram, lempeng,
getuk dan kerajinan bambu. Batik Ayu Arimbi
didirikan pada tahun 13 September 2013.
Sentra batik ini selain berfokus untuk
memproduksi produk yang berkualitas namun
dalam
proses
produksinya
juga
sangat
memperhatikan aspek lingkungan, sehingga dalam
proses produksinya penangnan limbah yang baik
dilakukan agar tidak mencemari lingkungan
khususnya pada penggunaan pewarna sintetis. Hal
ini dibuktikan pada tahun 2015 Sentra batik Ayu
arimbi menjadi tempat produksi batik ramah
lingkungan.
Batik
Ayu
Arimbi
sedang
merencanakan pembuatan rumah produksi sendiri,
sehingga dapat memudahkan proses dan
menjadikan pengelolaan batik menjadi terintegrasi.
Kendala yang dihadapi yaitu bidang
pemasaran, modal serta rendahnya minat
masyarakat terutama generasi muda untuk
menekuni dunia membatik. Branding produk sudah
dilakukan, yaitu dengan membuat batik bercorak
bambu, yang menjadi ciri khas Batik Ayu Arimbi.
Potensi lain yang bisa dikembangkan yaitu kegiatan
wisata edukasi yang berbasis pada kearifan lokal.
Hasil kerajinan Batik Ayu Arimbi dapat dilihat
pada Gambar 7.

Gambar 8. Kegaiatan Gobak Sodor di Desa Wisata
Temon Ramah Anak
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c) Matriks Kondisi Eksisting Wisata di Desa
Pandowoharjo
Diperlukan suatu analisis permasalahan
dalam mengembangkan desa wisata. Salah satu
emtode yang digunakan yaitu analisis SWOT.
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi
faktor eksternal dan faktor internal yang
berpengaruh pada objek wisata, yaitu menganalisis
peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk
menentukan rencana masa depan dan mengatasi
kelemahan dan ancaman dengan cara rencana
perbaikan. Analisis SWOT merupakan suatu
identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities),
dan secara bersamaan dapat meminimalisir
kelemahan (weknesses) dan ancaman (Threats).
Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 8.
Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka
diperoleh hasil analisis matrik sebagai berikut :
1. S (1,2,3,4,5) – O (1,2,3,4,5,6)
• Penguatan dalam kerja sama antar desa wisata
• Kegiatan FGD anatara pengelola serta
pemerintah
Desa
Pandowoharjo
untuk
meningkatkan wisata di Desa Pandowoharjo
2. S (1,2,3,4,5) – T (1,2,3)
• Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana
• Pelatihan bagi pengelola desa wisata
• Sosialisasi kepada generasi muda untuk menjaga
kelestarian budaya
3. W (1,2,3) - O (1,2,3,4,5,6)
• Merencanaan master plan pengelolaan desa
wisata berbasis budaya dan kearifan lokal
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
• Menjalin kerja sama dengan akademisi serta
praktisi
untuk
membuat
master
plan
perencanaan desa wisata
4. W (1,2,3) - T (1,2,3)
• Peningkatan kerja sama dan FGD antar desa
wisata, Pemerintah Desa Pandowoharjo serta
masyarakat

Gambar 8. Matrik Analisis SWOT
4. KESIMPULAN
1) Diperlukan adanya konektivitas dan kerjasama
antar desa wisata yang berada di wialayh Desa
Pandowoharjo
2) Potensi alam yang dikemas dengan berbagai
macam kegiatan wisata dapat menjadi salah satu
upaya dalam meningkatkan kualitas desa wisata
di pandowoharjo
3) Perlunya kaderisasi pada generasi muda untuk
mengelola desa wisata derta menjaga kearifan
lokal sebagai warisan budaya
4) Perencanaan master plan desa wisata diperlukan
untuk meningkatkan potensi wisata serta eco
tourism.
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