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Kawasan Wisata Jelajah Alam dan Sentra Kerajinan Batu Akik 

Di Donorojo Pacitan 

 

ABSTRAK 

Maksud dan pengertian judul ditinjau dari aspek bahasa adalah sebuah 

kawasan atau daerah yang dijadikan sebagai wisata jelajah alam (dalam hal ini 

penggalian batuan dan area outbound) serta sentra kerajinan batu akik di Donorojo 

Pacitan. 

Ada 2 aspek yang melatarbelakangi dipilihnya judul tersebut yaitu aspek 

pariwisata dan aspek ekonomi. Yang pertama, bahwa pariwisata merupakan dunia 

universal, kebutuhan manusia di seluruh dunia. Meningkatnya kesejahteraan di 

bidang ekonomi, maka timbul kebutuhan yang sifatnya kesenangan, berupa rasa 

keingintahuan atau ketertarikan. Sedangkan Pacitan merupakan kota yang 

mempunyai banyak keindahan alam terutama goa dan pantai. Yang kedua, bahwa 

Donorojo dikenal luas sebagai salah satu sentra kerajinan batu akik di Pacitan. Saat 

ini sudah jarang ditemukan aktifitas pengolahan batu akik. Pasar kerajinan batu 

akik sudah dapat dikatakan lesu, tidak sedikit dari para pengrajin yang memilih 

untuk mencari pekerjaan lain. Namun beberapa pengrajin tetap bertahan di bisnis 

batu akik dan tetap produktif. Karena mereka masih memegang harapan bahwa 

kerajinan batu akik dapat kembali seperti pada masa jayanya dulu. 

Konsep yang digunakan dalam perencanaan adalah arsitektur tradisional 

Jawa Timur. Arsitektur tradisional mempunyai ciri-ciri bentuk massanya berupa 

bujur sangkar atau persegi panjang. Konsep penataan massa bangunan 

menggunakan konsep Cluster, dimana penataan kelompok ruang dalam suatu 

massa bangunan terhadap tapak berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-

sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. 

Kata kunci : Wisata Jelajah, Sentra Kerajinan, Batu akik, Donorojo. 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan dunia universal artinya siapa pun akan menyatakan 

bahwa pariwisata adalah kebutuhan manusia di seluruh dunia. Seiring dengan 

meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran manusia di bidang ekonomi, maka 

timbul kebutuhan lain, suatu kegiatan yang sifatnya kesenangan dan menghibur. 

Kegiatan itu berupa rasa keingintahuan atau ketertarikan pada keanekaragaman 

budaya, adat istiadat, nilai-nilai sejarah, pengetahuan ataupun penciptaan alam. 

Pacitan merupakan salah satu kota yang mempunyai banyak keindahan alam 

terutama goa dan pantai. Pacitan mempunyai beberapa goa antara lain Goa Gong, 

Goa Tabuhan, Goa Putri, dan sebagainya. 

Disamping mengenai pariwisata, dari aspek ekonomi adalah Donorojo yang 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pacitan yang sudah dikenal luas 

hingga mancanegara sebagai salah satu sentra kerajinan batu akik di Indonesia. 

Permintaan kerajinan batu akik ini tidak hanya datang dari Indonesia, tepai juga 

dari luar negeri. Bahkan di desa tersebut ada pasar khusus untuk kerajinan batu 

akik yang dinamakan Pasar Kliwon karena pasar ini hanya buka khusus pada hari 

kliwon pada penanggalan Jawa. 

Industri kerajinan batu akik ini mengalami masa-masa paling ramai pada 

tahun 1960-an sampai 1995-an. Meskipun sudah puluhan tahun dikenal sebagai 

sentra kerajinan batu akik, saat ini sudah jarang ditemukan aktifitas pengolahan 

batu akik. Saat ini pasar kerajinan batu akik sudah dapat dikatakan lesu, yang 

mengakibatkan tidak sedikit dari para pengrajin yang enggan untuk memproduksi 

batu akik lagi dan memilih untuk mencari pekerjaan lain. 

Penyebab terpuruknya pasar batu akik tersebut adalah daya beli masyarakat 

yang anjlok. Daya beli yang rendah tersebut merupakan akibat dari krisis moneter 

yang mulai terjadi di penghujung tahun 1996. Tentu saja saat ekonomi sulit 

masyarakat sebagai konsumen lebih mengutamakan barang-barang kebutuhan 

pokok dan memilih menahan diri untuk membeli batu akik yang hanya termasuk 

barang kesenangan saja. Meskipun kondisi pasar batu akik saat ini memilukan, 

namun beberapa pengrajin tetap bertahan di bisnis batu akik dan tetap 

menghasilkan produk-produk kerajinan batu akik. Karena mereka masih 



memegang harapan bahwa kerajinan batu akik dapat kembali seperti pada masa 

jayanya dulu. Dari harapan para pengrajin yang masih produktif tersebut, maka 

sebaiknya dibuatlah suatu wadah yang dapat menampung semua aktivitas produksi 

yang berupa sentra kerajinan dan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di 

sekitar daerah produksi tersebut. 

I.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mencari lokasi yang cocok di Donorojo untuk didesain sebagai 

area wisata jelajah dan sentra kerajinan batu akik. 

2. Bagaimana mendesain sebuah kawasan yang terdiri dari area wisata jelajah 

alam dan sentra kerajinan batu akik di Donorojo Pacitan dengan penataan 

arsitektural yang tepat untuk tercapainya fungsi yang optimal. 

3. Bagaimana merancang tata lahan sebagai daerah kawasan wisata jelajah dan 

sentra kerajinan batu akik di area-area penggalian batu akik dan pemukiman 

pengrajin yang saat ini sudah ada. 

 

I.3 Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Menyusun sebuah konsep kawasan wisata jelajah alam dan sentra kerajinan 

batu akik di Donorojo, Pacitan dengan memanfaatkan potensi yang ada di 

masyarakat dan lingkungannya, mengangkat kualitas sosial dan ekonomi 

masyarakat setempat, dan meningkatkan potensi wisata di daerah tersebut. 

2. Sasaran 

Sebuah konsep wisata jelajah dan penataan kawasan sentra kerajinan batu 

akik Donorojo, Pacitan sebagai kawasan industri, wisata alam dan edukasi. 

 

I.4 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1. Batasan 

Pembahasan dibatasi pada pemecahan masalah kawasan wisata jelajah alam 

dan masalah arsitektural sentra kerajinan batu akik di Donorojo Pacitan, 

sedangkan tinjauan pada disiplin ilmu merupakan penunjang serta 

disesuaikan dengan kebutuhan mencari penyelesaian atas permasalahan 

arsitektural tersebut. 



2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan meliputi perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata 

Jelajah Alam dan Sentra Kerajinan Batu Akik di Donorojo Pacitan dengan 

memasukkan kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah tersebut. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Kepariwisataan 

a. Dasar Pengertian Pariwisata 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu 

perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berbisnis ataupun melakukan 

pekerjaan dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata 

untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan 

yang beraneka ragam. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kawasan Wisata 

Secara umum, menurut Jackson dalam Pitana dan Gayatri (2005), 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah menjadi 

destinasi wisata adalah : 

 Jaringan transportasi 

 Keunikan atraksi wisata  

 Fasilitas wisata 

 Prosedur kunjungan 

 Keramahtamahan  

 Situasi politik (kestabilan, tingkat kebebasan warga) 

 Keadaan geografis (jarak, keindahan panorama, keaslian wilayah) 

 Promosi wisata nasional (iklan & penyebaran informasi wisata) 

 Kondisi ekonomi (faktor pendapatan dan biaya) 

 Dukungan pemerintah 

 Event spesial 

 Mengunjungi teman/kerabat 

 Iklim lokasi 

 Lingkup pergaulan dan ikatan keluarga 



 Tingkah laku prestise 

 Tiruan dan mode 

 Pengaguman pribadi 

c. Potensi Pariwisata 

Potensi pariwisata adalah obyek atau atraksi wisata yang dapat 

dipublikasikan, dipasarkan, dikelola, serta dikembangkan menjadi tempat 

peristirahatan atau bersenang-senang dalam sementara waktu (recreation) dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dapat diambil manfaat dari obyek tersebut. 

d. Wisata Alam 

Dalam perencanaan wisata alam, diperlukan penguasaan materi sebagai 

berikut : 

1) Pengertian Wisata Alam 

Wisata di alam baik itu pegunungan, perbukitan, maupun obyek lain yang 

ada di alam merupakan rekreasi/pariwisata yang memanfaatkan potensi 

alam sebagai obyek wisata utama atau pemanfaatan potensi keadaan 

alamiah sebagai asset wisata yang ditonjolkan. 

2) Potensi dan Kondisi Alam 

Potensi dan kondisi alam yang satu berbeda dengan kondisi alam yang lain. 

Namun secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a) Pesona Alam 

Merupakan keindahan alam yang mencakup keadaan visual landscape, 

kontur tanah, hutan dengan aneka ragam kegiatan dan bermacam jenis 

hewan yang semuanya bersatu dengan alam. 

b) Phenomena Alam 

Merupakan hasil gejala-gejala alam yang mencakup aneka ragam 

bentuk bebatuan, goa-goa dengan stalagtit dan stalagmit, aliran sungai 

dengan berbagai curug, kedung, sumber air. 

c) Jenis Rekreasi berdasarkan Tempat Aktifitasnya 

1. Rekreasi di atas bukit 

 Menginap sambil beristirahat. 

 Melihat-lihat pemandangan alam. 

 Bermain-main, jalan-jalan. 



 Makan dan minum. 

 Berbelanja hasil kerajinan dan hasil bumi daerah setempat. 

2. Rekreasi di tempat gejala alam 

 Rekreasi air. 

 Camping, hiking. 

 Menyaksikan air terjun. 

 Menyaksikan goa-goa. 

 Menikmati sumber-sumber air. 

3. Rekreasi di puncak 

 Pendakian 

 Menikmati alam di puncak gunung. 

2.2 Sentra Kerajinan 

Sentra kerajinan merupakan pusat pewadahan hasil dari karya kreatifitas 

manusia baik berupa hasil, pelayanan ataupun kegiatan yang ada dalam 

pembentukan suatu produk. Dalam hal ini produk yang diperoleh adalah 

kerajinan khas dari berbagai kawasan yang lebih kecil yang merupakan bagian 

dari kawasan atau daerah yang lebih besar. 

a. Usaha Kecil dan Kepariwisataan 

Agar suatu daerah memiliki daya tarik wisata, disamping memiliki 

obyek dan potensi, daerah tujuan wisata harus mempunyai syarat-syarat daya 

tariknya yaitu : 

 Ada sesuatu yang dapat dilihat. 

 Ada sesuatu yang dapat dilakukan. 

 Ada sesuatu yang dapat dibeli. 

Menghadirkan suatu Sentra Kerajinan pada daerah tujuan wisata dirasa 

perlu, mengingat kepariwisataan dan barang-barang hasil kerajinan khas suatu 

daerah yang biasa digunakan sebagai cinderamata merupakan suatu kesatuan. 

b. Kegiatan dalam Sentra Kerajinan 

Pada sentra kerajinan batu akik terdapat 5 variabel kegiatan utama, yaitu : 

 Masyarakat/pengunjung sebagai pengamat, penikmat, dan pembeli. 

 Karya kerajinan sebagai obyek promosi. 



 Pengrajin sebagai partisipan, yaitu memperagakan proses pembuatan 

secara detail dari mulai desain, pengerjaan, hingga finishing. 

 Peraga sebagai display, yaitu media informasi dan promosi dengan 

memamerkan hasil kerajinan yang telah jadi baik 2 dan 3 dimensi 

sehingga masyarakat atau pengunjung yang datang dapat melihat atau 

memilih hasil kerajinan yang telah dikerjakan untuk dibawa. 

 Pengusaha dan pengelola, yaitu mengelola dan membuat program acara 

untuk promosi, penjualan, mengawasi dan mengatur jalannya sentra 

kerajinan secara keseluruhan. 

c. Manajemen Sentra Kerajinan 

Manajemen sentra dikelola oleh pengusaha/ swasta dibantu oleh para 

pengrajin dan partisipan. Pemerintah memberikan ijin dan mengatur 

perundang-undangan untuk melakukan usaha. 

2.3 Batu Akik/Batu Mulia 

Proses pembuatan batu akik, yaitu sebagai berikut : 

a. Dari bongkahan material batu yang telah dipilih, umumnya dilakukan 

pemecahan dan pemotongan terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan. 

b. Setelah dilakukan pemotongan baru dilakukan pemolesan yang bisa 

dilakukan secara tradisional maupun dengan teknologi mesin. 

c. Terakhir dilakukan finishing dengan menggunakan amplas dan bubuk 

intan. Finishing ini dilakukkan melalui 2 tahap yaitu dengan amplas 

kasar dan amplas halus. 

 

III. GAMBARAN LOKASI 

3.1 Tinjauan Wilayah Kabupaten Pacitan 

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Pacitan berada di Pantai 

Selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, serta merupakan pintu gerbang bagian barat dari 

Provinsi Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur yang membujur 

dari Gunung Kidul hingga Trenggalek yang menghadap ke Samudera 



Indonesia. Letak geografis Kabupaten Pacitan berada antara 110° 55’ - 111° 

25’ Bujur Timur dan 7° 55’ - 8° 17’ Lintang Selatan. 

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Pacitan, yaitu 

sebagai berikut : 

 Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

 Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri ( Jawa Tengah ) 

 Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo 

 Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek 

Luas wilayah Kabupaten Pacitan adalah 1.389,872 km². Secara 

administratif wilayah Kabupaten Pacitan yang memiliki kepadatan penduduk 

400 jiwa/ km² ini, terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. 

3.2 Tinjauan Kecamatan Donorojo Pacitan 

Kecamatan Donorojo termasuk bagian wilayah Kabupaten Pacitan yang 

letaknya paling barat, sebagai pintu gerbang masuk Kabupaten Pacitan 

sekaligus perbatasan antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri 

(Prov. Jawa Tengah). Dimana jarak Kecamatan Donorojo dengan pusat Kota 

Pacitan sekitar 26 km. Adapun batas-batas administratif wilayah Kecamatan 

Donorojo, yaitu sebagai berikut : 

 Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

 Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Prov. Jawa Tengah) 

 Sebelah Utara : Kabupaten Wonogiri (Prov. Jawa Tengah) 

 Sebelah Timur : Kecamatan Punung  

 

IV. PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1 Gagasan Umum Perancangan 

Dalam perancangan ini terdiri dari beberapa point yang sangat penting 

dalam proses perencanaan dan perancangan kawasan wisata jelajah dan sentra 

kerajinan, antara lain: 

a. Konsep Umum 

Dalam perancangan kawasan wisata jelajah alam dan sentra kerajinan ini 

dibagi menjadi tiga zona, antara lain: 

 



1. Zona Inti 

Adalah area dimana atraksi atau daya tarik utama wisata berada. Aktivitas 

utama berwisata di daerah ini harus dilengkapi dengan fasilitas utama. 

2. Zona Penyangga 

Adalah area antara atau buffer antara dua kegiatan berbeda, yaitu aktivitas 

utama dan fasilitas pendukung. Fungsi utama daerah ini adalah menjaga 

citra obyek daerah tujuan wisata dan kenyamanan pengunjung. 

3. Zona Pelayanan 

Adalah area dimana seluruh aktivitas dan fasilitas pendukung ditempatkan 

atau dikelompokkan. 

b. Jenis Fasilitas Utama 

Jenis fasilitas utama yang ada pada kawasan wisata jelajah alam dan sentra 

kerajinan, antara lain: 

1. Wisata Jelajah (Guo Tabuhan) 

2. Outbound Area 

3. Studio Produksi 

4. Galeri Pameran 

5. Kantor Promosi dan Pemasaran 

6. Kantor Pengelola 

c. Jenis Fasilitas Pendukung 

Fasilitas Pendukung adalah fasilitas yang dapat mendukung kelancaran dalam 

suatu kegiatan dalam hal ini adalah kawasan wisata jelajah alam dan sentra 

kerajinan, antara lain: 

1. Area Parkir 

2. Plasa dan Siting Group 

3. Retail Shop 

4. ATM Center 

5. Tempat ibadah (Musholla) 

6. Restaurant 

7. Toilet Umum 

 

 



d. Tampilan Fasad 

Konsep tampilan bangunan yang digunakan adalah arsitektur 

Tradisional Jawa Timur. Arsitektur tradisional jawa selalu berbentuk Joglo 

yang bermacam macam jenisnya, namun selalu menerapkan prinsip yang sama 

dalam pembagian ruangan. 

Bangunan tradisional Joglo memiliki konstruksi bangunan yang khas 

dengan fungsi setiap bagian yang berbeda satu sama lain mengandung nilai 

filosofis yang sangat sarat akan nilai-nilai religi, kepercayaan, norma, dan nilai 

budaya Jawa, serta memiliki makna historis yang perlu dilestarikan. 

Bangunan Joglo berupa balai besar ini akan diterapkan untuk bangunan 

dengan kegiatan utama, seperti untuk studio pembuatan akik, retail shop, dan 

galeri pamer kerajinan batu akik. 

 

4.2 Analisa dan Konsep Perancangan 

4.2.1 Kondisi Eksisting Lokasi 

Sebagai sebuah bangunan komersial, penentuan lokasi sangat 

berpengaruh terhadap berhasil tidaknya keberadaan Kasan Wisata Jelajah Alam 

dan Sentra Kerajinan Batu Akik, untuk itu diperlukan beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi dalam menentukan lokasi. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan, melakukan pendekatan dengan 

menghitung jarak, luasan, dan potensi-potensi yang ada, maka untuk 

perancangan dipilih site di Desa Sekar Kecamatan Donorojo yang juga 

memiliki karakteristik. Site ini merupakan daerah perbukitan dengan lahan 

berkontur serta terdapat sebuah gua dan beberapa kios kerajinan batu akik, 

sehingga site terpilih ini perlu dikembangkan karena sudah berpotensi. 

a) Site terpilih terletak di Dusun Tabuhan, Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, 

Kabupaten Pacitan. 

b) Batas administratif site : 

 Sebelah Utara  : Permukiman Penduduk 

 Sebelah Timur  : Jalan Dsn. Tabuhan 

 Sebelah Selatan  : Persawahan 

 Sebelah Barat  : Perbukitan 



c) Lokasi yang terpilih mempunyai luas lahan 3,96 Ha dengan permukaan 

tanah berkontur rendah. 

Potensi Site : 

 Guo Tabuhan 

 Pasar Akik 

 Vegetasi : Pohon beringin, pohon glodhogan tiang, pohon ketapang, 

beberapa tanaman perdu (vegetasi dipertahankan). 

4.2.2 Analisa Pencapaian 

Main Entrance (ME) diletakkan di bagian depan berhadapan langsung 

dengan Jalan Dusun Tabuhan, karena agar mudah dikenali dan mudah diakses 

oleh pengunjung. Side Entrance (SE) terletak di sebelah timur dari ME, dengan 

tujuan agar tidak mengganggu akses pengunjung dan bisa mengoptimalkan 

fungsi kegiatan servis. 

4.2.3 Analisa Sirkulasi 

 Menyediakan kantong-kantong parkir untuk masing-masing jenis 

kendaraan. 

 Membedakan jalur untuk sirkulasi kendaraan masuk dan keluar agar tidak 

terjadi cross-sirculation. 

 Sirkulasi pengguna di dalam kawasan berupa area parkir kendaraan, 

pedestrian, plasa, dan sebagainya. 

4.2.4 Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan secara garis besar dihadapkan ke Jalan Dsn. 

Tabuhan, karena merupakan arah yang strategis untuk pengenalan terhadap 

bangunan. 

Selain itu, orientasi bangunan juga bisa diarahkan ke bagian barat, 

dimana pada bagian tersebut terdapat potensi alam yaitu goa Tabuhan yang 

juga akan ikut dikembangkan menjadi area wisata jelajah pengambilan batuan. 

4.2.5 Analisa Topografi 

Kontur tanah pada site yang tidak rata tidak harus diratakan karena bisa 

dimanfaatkan sebagai potensi site yang mempercantik landscape, jika perlu 

diratakan maka memakai sistem cut and fill. Tanah yang memiliki kontur lebih 



tinggi akan digunakan sebagai zona wisata alam karena pada area tersebut juga 

terdapat potensi alam yang bisa dikembangkan. 

4.2.6 Analisa Hujan 

 Penanaman vegetasi di sekitar bangunan sebagai penyerap air hujan. 

 Membuat selokan yang mengalirkan air hujan ke parit. 

 Meminimalisir penggunaan perkerasan tapak karena dapat menyebabkan 

penggenangan air di sekitar bangunan. 

4.2.7 View Bangunan 

 View out site, memanfaatkan keadaan di sekitar site yang berupa perbukitan 

dan persawahan. 

 View in site, penataan elemen-elemen landscape yang dipadukan dengan 

pengolahan potensi alam yang sudah ada pada site. 

4.2.8 Analisa Kebisingan 

 Penggunaan vegetasi yang dapat mereduksi kebisingan pada daerah yang 

dekat dengan sumber bising, seperti tanaman perdu dan tanaman yang 

berdaun lebat dan rapat. Contoh vegetasi type perdam bising antara lain 

Teh-tehan pangkas, Bugenvil, Pohon Kiara Payung, dan Pohon Tanjung. 

 Aktivitas yang membutuhkan suasana tenang dijauhkan dari sumber bising 

dan menggunakan material yang dapat meredam kebisingan. 

4.2.9 Analisa Pencahayaan 

 Di bagian timur dan barat digunakan untuk bangunan dengan sedikit 

aktivitas agar tidak terlalu besar menerima panas matahari. 

 Penggunaan shading pada desain bangunan dapat mengurangi radiasi 

langsung panas matahari. 

 Penggunaan dan penataan vegetasi yang bersifat mereduksi panas matahari, 

vegetasi jenis ini bertajuk lebar dan berdaun lebat. 

4.2.10 Analisa Lansekap 

 Elemen landscape yang menjadi potensi site diolah kembali agar menjadi 

menarik dengan perancangan berkonsep tradisional. 

 Perencanaan elemen-elemen landscape berupa penggunaan dan penataan 

vegetasi disesuaikan dengan fungsinya, pedestrian, plasa, taman bermain 

anak, street furniture, dan sebagainya. 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata Jelajah Alam dan Sentra 

Kerajinan Batu Akik di Donorojo Pacitan sangat berpotensi untuk dijadikan 

sebagai pilihan wisata di Kabupaten Pacitan baik dari aspek wisata alam 

maupun dari aspek ekonomi. Karena kawasan wisata ini memanfaatkan segala 

potensi yang ada pada lokasi, khususnya sumber daya manusia dan sumber 

daya alam yang ada.  Melalui pengembangan industri kerajinan batu akik di 

Donorojo yang kemudian dijadikan dalam suatu wadah yaitu sentra kerajinan, 

selain itu dari aspek alam dengan memanfaatkan dan mengembangan Guo 

Tabuhan sebagai wisata jelajah alam dan sekaligus mendukung produktivitas 

sentra kerajinan batu akik.  

5.2 Saran 

Dalam perencanaan kawasan wisata jelajah alam dan sentra kerajinan 

hendaknya diperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga 

segala sesuatu yang terlibat dalam kawasan wisata tersebut dapat saling 

mendukung dengan baik. 
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