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ABSTRAK
The research was conducted in the District Tawangmangu, Karanganyar
district with the title "OBJECT ANALYSIS OF THE POTENTIAL
DEVELOPMENT OF GROJOGANSEWU NATURE TOURISM IN SUB
TAWANGMANGU, KARANGANYAR" aims: (1) determine the classification of
potential tourist attraction in the region Tawangmangu, Karanganyar district, (2)
to the influence of the tourist sights Grojogansewu small Tawangmangu district,
(3) determine the priority development of the natural attractions in the District
Tawangmangu.
The method used is secondary data analysis, the data is then processed
and analysis using scoring techniques, and SWOT. The results of scoring. From
the classification results are then combined to see the value beyond classification
can be mapped, the combined value is 44 for the combined classification
Grojogansewu, 38 to Taman Ria Balekambang and 32 for Sekipan, then be
analyzed using SWOT analysis to see the weaknesses, strengths and opportunities.
Proficiency level of the analysis found that the object has a value type
Grojogansewu highest classification, making Leading industry and Speard Effect
for the surrounding tourist attractions and Sekipan Balekambang Ria Park.
Based on the SWOT analysis also Speard effect Leading industry and it
will get a map of the priority direction of development of tourism in the District
Tawangmangu. The first priority is Grojogansewu sights, the second is the Taman
Ria Balekambang, and the third is Sekipan.
Keywords : Analysis on Potensy, Tuorism Development
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PENDAHULUAN
Ilmu geografi mempunyai unsur-unsur dasar, antara lain membahas
tentang unsur letak, luas, bentuk, batas dan persebaran. Penekanan kajian geografi
adalah didasarkan pada pendekatan keruangan yang mempunyai kaitan erat
dengan persebaran dari suatu obyek. Dalam mempelajari geografi pariwisata tidak
dapat lepas dari faktor geografi yang meliputi faktor fisik dan non fisik. Faktor
fisik meliputi unsur iklim, tanah, geologi, hidrologi, vegetasi, topografi. Adapun
faktor non fisik meliputi unsur sosial, ekonomi dan budaya (Sujali, 1989).
Dalam rangka pengembangan tujuan pariwisata, maka pembangunan
pariwisata harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam, makin besar
sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara, maka semakin besar pula harapan
untuk tujuan pembangunan dan pengembagan pariwisata.Tujuan pengembangan
pariwisata akan berhasil dengan optimal apabila ditunjang oleh potensi daerah
yang berupa obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan manusia.
Yoeti (1985), mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan daerah
menjadi daerah tujuan daerah wisata tergantung dari daya tarik itu sendiri yang
dapat berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat,
maupun upacara keagamaan. Sektor kepariwisataan perlu mendapat penaganan
yang serius karena kepariwisataan adalah merupakan kegiatan lintas sektoral dan
lintas wilayah yang saling terkait, di antaranya dengan sektor industri,
perdagangan, pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik,
keamanan serta lingkungan.
Obyek wisata Tawangmangu merupakan salah satu dari beberapa obyek
wisata yang selalu diminati oleh para wisatawan. Obyek wisata itu antara lain
obyek wisata alam Grojogansewu, Balekambang, Skipan yang berada di
Kecamatan Tawangmangu. Terjadi kesenjangan yang signifikan, dimana potensi
Grojogansewu telah di optimalkan dengan berbagai atraksi antara lain air terjun
sebagai obyek utama juga terdapat kolam renang dan areal bermain untuk anakanak. Sedangkan obyek wisata disekitar grojogan sewu belum mendapat perhatian
pemerintah untuk dikembangkan seperti penambahan atraksi pada obyek wisata.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,
maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui klasifikasi potensi obyek
wisata di Kecamatan Tawangmangu, (2) mengetahui pengaruh obyek wisata
Grojogansewu terhadap obyek kecil di sekitar obyek wisata alam di Kecamatan
Tawangmangu; dan, (3) mengetahui prioritas pengembangan obyek wisata di
Kecamatan Tawangmangu.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang
dilengkapi dengan survei lapangan. Pengolahan data menggunakan teknik skoring
yang menggunakan 3 variabel yaitu variabel potensi internal, potensi eksternal,
dan potensi fisik pendukung obyek wisata serta analisis SWOT untuk menentukan
arah perkembangan obyek wisata, dengan rincian seperti Tabel 1. Berikut.
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Tabel 1. Variabel Penelitian dan Skoring Obyek Wisata
POTENSI INTERNAL

VARIABEL
a. Daya tarik utama
obyek wisata

1. Kualitas obyek wisata
b. Kekuatan interaksi
komponen obyek
wisata

c. Kegiatan wisata di
lokasi wisata

2. Kondisi obyek wisata

POTENSI EKSTERNAL

a. Kondisi obyek wisata
secara langsung

b. Kebersihan obyek
wisata
VARIABEL
a. Waktu tempuh

1. Aksesibilitas
b. Ketersediaan angkutan
umum menuju lokasi
c. Prasarana jalan menuju
lokasi obyek wissata

2. Fasilitas penunjang obyek

3. Fasilitas pelengkap

a. Ketersediaan fasilitas
pemenuhan kebutuhan
fisik wisatawan :
‐ Makan dan minum
‐ Penginapan
‐ Bangunan untuk
menikmati
pemandangan
b. Ketersediaan fasilitas
pemenuhan kebutuhan
sosial wisatawan
‐ Sarana ibadah
‐ Taman terbuka
Fasilitas terdiri dari :
‐
Tempat parkir
‐
Toilet/WC

KRITERIA
‐ Obyek sebagai
penangkap wisatawan
‐ Obyek sebagai penahan
wisatawan
‐ Kombinasi alami/buatan
yang mampu
mempertinggi kulitas
obyek
‐ Kombinasi alami/buatan
yang tidak mampu
mempertinggi kulitas
obyek
‐ Hanya kegiatan pasif
(menikmati yang sudah
ada)
‐ Kegiatan aktif
(berinteraksi dengan
obyek)
‐ Obyek mengalami
kerusakan
‐ Obyek sedikt mengalami
kerusakan
‐ Obyek belum mengalami
kerusakan
‐ Kurang bersih dan tidak
terawat
‐ Bersih dan terawat
KRITERIA
‐ > 60 menit
‐ 30-60 menit
‐ < 30 menit
‐ Belum ada
‐ Tersedia namun tidak
regeler
‐ Tersedia dan leguler
‐ Belum tersedia prasana
jalan
‐ Tersedia namun kondisi
kurang baik
‐ Tersedia dan kondisi
baik
‐ Belum tersedia
‐ Tersedia 1-2 jenis
fasilitas

SKOR
1
2

1
2

1
2

1
2
3

1
2
SKOR
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
3

‐ Tersedia lebih dari 2
fasilitas
‐ Belum tersedia
‐ Tersedia 1-2 jenis
fasilitas
‐ Tersedia lebih dari 2
jenis fasilitas
‐ Belum tersedia
‐ Tersedia 1-2 jenis
fasilitas
‐ Tersedia lebih dari 2

1
2
3

1
2
3
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a. Keterkaitan antar
obyek
4. Dukungan pengembang
obyek

b. Ketersediaan lahan

c. Dukungan paket wisata

d.

fasilitas
‐ Obyek berdiri sendiri
‐ Obyek mendapat
dukungan obyek lain
‐ Luas lahan untuk
pengembangan terbatas
‐ Luas lahan untuk
pengembangan cukup
‐ Obyek wisata tidak
termasuk dalam agenda
paket wisata
‐ Obyek wisata termasuk
dalam agenda paket
wisata
‐ Belum di promosikan

Promosi obyek wisata

1
2
1
2

1
2

1
2

‐ Sudah di promosikan
POTENSI FISIK
PENDUKUNG OBYEK
WISATA

VARIABEL

a. Topografi

b. Iklim
1. Kemampuan fisik wilayah
sekitasr obyek wisata
c. Hidrologi

d. Biosfer

KRITERIA

SKOR

‐ Topografi terjal (>30%)
‐ Topografi datar (<30 %)

1
2

‐ Iklim terlalu dinginatau
terlalu panas (<20˚C
atau >32˚C)
‐ Iklim sedang (20˚C 32˚C)

1

‐ Tidak ada tubuh air di
permukaan tanah
(sedang, sungai, air
terjun, dll) sekitar
obyek wisata
‐ Ada tubuh air
dipermukaan tanah
(sedang, sungai, air
terjun, dll) sekitar
obyek wisata
‐ Tidak ada tumbuhan
atau hewan khas di
sekitar obyek wisata
‐ Ada tumbuhan atau
hewan khas disekitar
obyek wisata

2

1
2

1
2

Sumber : Susanto, 2003
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian obyek wisata di Kecamatan
Tawangmangu yang didasarkan pada penilaian metode teknik skoring terhadap
potensi internal, potensi eksternal dan potensi fisik pendukung obyek yang
kemudian di buat potensi gabungan dan kemudian menjadi satu dimana dapat
dirinci sebagai berikut.
1. Teknik Skoring
Teknik Skoring adalah memberikan nilai skor relatif 1 sampai 3
untuk beberapa variabel penelitian.
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a. Klasifikasi Potensi Internal Obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu
Tabel 2. Penilaian Potensi Internal Obyek Wisata
Kawasan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
Obyek wisata
Grojogansewu
Taman Ria
Balekambang
Sekipan

A
2
1
1

Potensi Internal
Kualitas obyek
B
C
2
2
2
1
1

1

Total Skor
Kondisi obyek
D
E
3
2
3
2

Tingkat
Klasifikasi

11
9

Tinggi
Sedang

2

6

Rendah

1

Sumber : Data primer hasil pengamatan 2012
1. Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 9
2. Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 7 - 9
3. Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata < 7
Keterangan :
A : Daya tarik utama obyek
B : Kekuatan interaksi komponen obyek wisata
C : Kegiatan Wisatawan di lokasi wisata
D : Kondisi obyek wisata secara langsung
E : Kebersihan Lingkungan Obyek wisata.
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa di Kawasan wisata
Kecamatan Tawangmangu terdapat 3 (tiga) obyek wisata, dengan kondisi
klasifikasi rendah, yaitu obyek wisata Sekipan, klasifikasi sedang adalah
Taman Ria Balekambang dan klasifikasi tinggi adalah Grojogansewu. Tingkat
klasifikasi rendah adalah obyek wisata Sekipan disebabkan karena potensi
internal mempunyai skor 6, pada setiap variabel. Daya tarik utama pada obyek
wisata ini tidak mampu mempertinggi obyek namun pada variabel kondisi
obyek wisata keadaan obyek wisata mengalami kerusakan. Tingkat klasifikasi
sedang adalah Taman Ria Balekambang, skor maksimal terdapat pada variabel
kekuatan interaksi karena sebagai alternatif selain mengunjungi obyek wisata
Grojogansewu dan keadaan obyek belum mengalami kerusakan. Klasifikasi
tinggi terdapat pada obyek wisata Grojogansewu. Tingginya nilai klasifikasi
ini sebagian besar variabel memiliki nilai maksimal antara lain kondisi obyek
dan kualitas obyek, karena keadaan obyek masih belum mengalami kerusakan
walaupun terdapat coret-coretan yang tidak berarti terhadap wisatawan. Air
terjun grojogansewu mempunyai nilai maksimal karena pada obyek wisata
masih terdapat bagian yang mampu mempertinggi nilai obyek itu sendiri
seperti, di obyek wisata ini masih alami, pohon-pohon yang ada manambah
keindahandan kesejukan khas suasana pegunungan.Pada kegiatan wisata juga
mempunyai nilai tinggi karena pada musim libur obyek ini menjadi tujuan
utama wisatawan.
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b. Klasifikasi Potensi Eksternal Obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu
Tabel 3. Penilaian Potensi Eksternal Obyek Wisata
Kawasan Wisata Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

A
3
3

B
3
3

C
3
3

Potensi eksternal
Fasilitas
Fasilitas
penunjang
pelengkap
D
E
3
3
2
2
2
2

2

2

2

1

Aksesibilitas
Obyek wisata
Grojogansewu
Taman Ria
Balekambang
Sekipan

2

3

D.Pengembangan obyek
Skor

klasifikasi

G
2
2

H
2
1

I
2
2

J
2
2

25
22

Tinggi
Sedang

2

1

2

2

19

Sedang

Sumber : Data Primer hasil pengamatan, 2012
1. Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 21
2. Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 16 - 21
3. Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <16
Keterangan :
A : Waktu tempuh obyek secara langsung
B : Ketersediaan angkutan umum menuju lokasi obyek
C : Prasarana jalan menuju lokasi
D : Fasilitas fisik
E : Fasilitas sosial
F : Fasilitas pelengkap
G : Keterkaitan antar obyek
c. H : Ketersediaan lahan
I : Dukungan paket wisata
J : Promosi obyek wisata
Berdasarkan penilaian potensi eksternal terdapat dua (2)
klasifikasi sedang dan satu (1) obyek wisata dengan klasifikasi tinggi. Obyek
wisata dengan potensi tinggi adalah Grojogansewu sedangkan obyek wisata
dengan klasifikasi sedang adalah Taman ria balekambang dan Sekipan. Hal
ini disebabkan karena sebagian sudah dikembangkan dan kurang begitu
dikembangkan akibat kurangnya lahan untuk areal pengembangan
kurang.Sedangnya tingkat klasifikasi di dua obyek wisata ini, yaitu bahwa
adanya skor sedang di dalam variabel aksesibilitas, yaitu kurangnya angkutan
umum yang belum memadai dan pada variabel fasilitas penunjang obyek
yaitu pada kriteria fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik, fasilitas pelengkap
dan ketersediaan lahan.Sedangkan pada obyek wisata dengan klasifikasi
tinggi adalah Grojogansewu, semua mendapat skor maksimal pada setiap
variabelnya. Pada variabel fasilitas pelengkap mendapat skor 2 karena tidak
ada lahan untuk parkir dan tempat beribadah (masjid) di lokasi obyek wisata
ini. Variabel dukungan pengembangan obyek memenuhi syarat, yaitu sudah
mendapat dukungan paket wisata.
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c. Klasifikasi Potensi
Tawangmangu.

Fisik

Pendukung

Obyek

Wisata

di

Kecamatan

Tabel 4. Penilaian Potensi Fisik Pendukung Obyek
Kawasan Wisata Tawangmangu Karanganyar
Obyek Wisata

Potensi Fisik Pendukung Obyek
Topografi

Grojogansewu
TR.Balekambang
Sekipan

2
2
2

Iklim
2
2
2

Total
Skor

Hidrologi
2
2
1

Klasifikasi

Biosfer
2
1
2

8
7
7

Tinggi
Sedang
Sedang

Sumber : data Primer Hasil Pengamatan, 2012
1. Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >7
2. Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 5 - 7
3. Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <5
Data diatas menunjukan bahwa tiga obyek, dengan satu obyek
dengan nilai klasifikasi tinggi dan dua dengan nilai klasifikasi sedang.
Klasifikasi tinggi terdapat pada obyek wisata Grojogansewu dan klasifikasi
sedang terdapat pada obyek wisata Taman Ria Balekambang dan Sekipan.
Hal ini di tunjukan dengan variabel kemampuan fisik wilayah sekitar obyek
memiliki kriteria topografi, iklim, hidrologi dan biosfer yang memiliki nilai
maksimal antara 5 – 7 dan > 7.
d. Klasifikasi Potensi Gabungan
Tabel 5. Klasifikasi Potensi Gabungan Obyek Wisata
Kawasan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
Jenis Klasifikasi Potensi

Potensi
gabungan
Obyek wisata
Internal
Eksternal
Fisik
Total Kelas
Skor Kelas Skor Kelas Skor Kelas skor
Grojogansewu
11
Tinggi 25
Tinggi 8
Tinggi 44
Tinggi
TR.Balekambang 9
Sedang 22
Sedang 7
Sedang 38
Sedang
Sekipan
6
Rendah 19
Sedang 7
Sedang 32
Sedang
Sumber : Data Primer (Gabungan Hasil Pengamatan), 2012
1. Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >37
2. Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 28 - 36
3. Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <27
diatas menunjukan bahwa terdapat dua obyek wisata kawasan
Tawangmangu yang mempunyai nilai klasifikasi sedang dan satu obyek
wisata yang mempunyai nilai klasifikasi tinggi, klasifikasi sedang berada
pada obyek wisata Taman Ria Balekambang dan Sekipan, sedangkan untuk
nilai klasifikasi tinggi berada pada obyek wisata Grojogansewu.
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Gambar 1 Peta Potensi Gabungan Obyek Wisata Kecamatan Tawamangmangu.

2. Analisis SWOT
Analisis SWOT obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu dapat
dilihat pada matrik SWOT Tabel 6. dibawah ini.
Tabel 6. Matrik SWOT Obyek wisata Grojogansewu :
Faktor Internal

Faktor Eksternal

Oportunity :
1. Intensitas promosi dengan media massa
dan website serta kerjasama promosi
tinggi.
2. Masuk dalam progam pengembangan
pariwisata dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar
3. Lokasi cukup strategis dengan waktu
tempuh 30 menit dari pusat kota dan
berdekatan dengan daerah perbatasan
Propinsi Jatim dan Surakarta, dan dekat
dengan SPBU serta pasar lokal.
Treaths :
1. Biaya retribusi cukup terjangkau untuk
masyarakat menengah kebawah, yaitu Rp
6.000.
2. Obyek wisata lain di sekitar dengan biaya
retribusi yang jauh lebih rendah yaitu Rp
5.000 dan menawarkan atraksi yang mirip,
seperti air terjun, kolam renang, warung
lesehan dan lain-lain.

Strengths :
1. Air terjun dengan ketinggian +81meter,
2. Ada atraksi obyek yaitu air terjun, hutan wisata,
kolam renang(water boom mini), hewan khas
monyet ekor panjang, areal out bond.
3. Aksesibilitas tinggi dengan jalan beraspal, tersedia
angkutan dan rambu penanda jelas.
4. Struktur pengelolaan telah terorganisir dengan baik.
5. Berdampak positif terhadap keanekaragaman jenis
pekerjaan dan kelestarian alam serta lingkungan.
Strategi SO :
1. Peningkatan mutu dan kualitas obyek dengan
pemeliharaan dan penambahan atraksi.
2. Peningkatan intensitas promosi lewat segala macam
media dan mempromosikan air terjun sebagai icon
obyek.
3. Ikut serta dalam kerjasama-kerjasama pariwisata
baik lokal, regional maupun nasional untuk
meningkatkan promosi obyek, seperti Java Promo.

Strategi ST :
Kerjasama dengan pengelola lainnya untuk pembuatan
sebuah paket pengembangan kawasan wisata dengan
satu pengelolaan pintu masuk namun mempunyai
beberapa obyek kunjungan, sehingga dapat
mengaburkan biaya retribusi yang terpaut cukup tinggi.

Sumber : Observasi Lapangan 2012.

Weaknesses :
1. Terdapat sampah Sungai dan
sepanjang jalan setapak ketika
masuk dan keluar lokasi.
3.kebersihan sarana dan prasarana
yang terlihat kotor akibat coretancpretan di sekitar batu dan shalter
sehingga memberi kesan kumuh.

Strategi WO :
1. Menambah area wisata kuliner yang
tertata rapi dan bersih yang
kemudian dipromosikan sebagai
salah satu atraksi yang akan
meningkatkan kualitas obyek dan
menarik pengunjung lebih banyak.
2. Peningkatan kerjasama dengan
investor untuk menggalang dana.

Strategi WT :
1. Pembuatan paket-paket retribusi
masuk, seperti paket liburan
keluarga. Dengan adanya kerjasama
antara Pemerintah, investor dan
masyarakat untuk menggalang dana
maka pembangunan obyek dapat
segera diselesaikan.
2. Penataan ruang di bantaran Sungai
menjadi area outbond, wisata kuliner
dan taman.

8

Tabel 7. Matrik SWOT Taman Ria Balekambang
Faktor Internal

Faktor Eksternal

Oportunity :
1. Obyek cukup dikenal oleh
masyarakat sekitar.
2. tersedia
lahan
untuk
pengembangan obyek wisata.

Strengths :

Weaknesses :

1. Keunikan sedang yaitu berupa kolam
air dengan kedalaman 1 – 1,5 m.

1. Kebersihan limgkungan obyek dan sarana
prasarana tidak terawat dan terlihat kotor.

2. Mempunyai cukup banyak atraksi
antara lain ada kolam renang,
pepohonan yang rindang, suasana asri
dan
tenang,
warung
makan,tan
bermain,areal out bond.

2. Belum ada penataan ruang.
3. Sarana prasarana cukup minim, seperti tidak
adanya tempat sampah, tempat parkir dan
jumlah kamar mandi yang kurang memadai.

3. Jalan sudah beraspal dengan kondisi
baik.

4. Rambu penanda
tidakada

4. Berdampak
positif
terhadap
kereagaman
jenis
pekerjaan,
peningkatan dan kelestarian alam

5. Kurangnya perhatian Pemerintah untuk
pengembangan obyek ke arah pariwisata.

untuk

menuju

obyek

Strategi SO :

Strategi WO :

1. Memanfaatkan debit air dan lahan yang
tersedia untuk menambah atraksi dan
wahana wisata air , seperti wahana
arum jeram, kolam renang anak, air
mancur,taman terbuka dan lain
sebagainya.

1. Mempromosikan obyek lewat berbagai media
massa, seperti internet, koran, radio dan lainlain.

3. Lokasi cukup strategis dengan
waktu tempuh 30 menit dari
pusat kota dan berdekatan
dengan daerah perbatasan
Propinsi Jatim dan Surakarta
dan dekat dengan SPBU.

2. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah,
investordan masyarakat untuk pengembangan
obyek.
3. Membentuk organisasi pengelola obyek
wisata guna pengelolaan sarana prasaran
obyek, kebersihan obyek terjaga, adanya
penataan ruang, pemasangan rambu penanda
jalan menuju obyek, dan SDM yang sesuai
dengan keahlian.

Treaths :

Strategi ST :

Strategi WT :

1. Adanya rumah makan lesehan
(pemancingan) yang juga
menyediakan fasilitas kolam
renang, taman air, dan
waterboom.

1. Menonjolkan ciri khas obyek sebagai
obyek
wisata
air
yang
mempunyaikolam renang anak-anak.

1. Kolaborasi dengan rumah makan lesehan
dalam hal promosi obyek.

2. Obyek wisata lainyang juga
menawarkan atraksi yang
serupa.

2. Melengkapi wahana dan fasilitas
obyek sebagai obyek wisata alam yang
tidak kalah menarik dariwahana
buatan yang ada di tempat lain.

Sumber : Observasi lapangan, 2012.

2. Kerjasama antar obyek wisata dalam
pembuatan paket pengembangan kawasan
wisata Tawangmangu.
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Tabel 8.Matrik SWOT Sekipan.

Faktor Internal

Strengths :

Weaknesses :

1. Keunikan sedang yaitu berupa
hutan yg di gunakan untuk
kegiatan berkemah dan haiking.

1. Kebersihan limgkungan obyek dan
sarana prasarana tidak terawat dan
terlihat kotor.

2. Mempunyai lahan yang cukup
luas untuk kegiatan wisata
seperti haiking dan berkemah.

2. Belum ada penataan ruang.

3. Kondisi jalan yang baik.
4. Edukasi dan pelestarian alam
dan lingkungan.

3. Sarana prasarana cukup minim, seperti
tidak adanya tempat sampah,dan jumlah
kamar mandi yang kurang memadai.
4. Tidak
adanya
organisasi
dan
administrasi pengelolaan obyek yang
jelas.

Faktor Eksternal
5. Tidak tersedianya angkutan umum untuk
menuju obyek (hanya sampai di pinggir
jalan raya).
6. Rambu penanda untuk menuju obyek
kurang strategis dan kurang banyak.
7. Kurangnya perhatian Pemerintah untuk
pengembangan
obyek
ke
arah
pariwisata.

Oportunity :

Strategi SO :

1. Obyek cukup dikenal oleh masyarakat sekitar.
2. Tersedia lahan untuk pengembangan obyek
wisata.

1. Pelajaran tentang pelestarian
dan perlindungan hutan sebagai
salah satu atraksi wisata alam.

3. Lokasi cukup strategis dengan waktu tempuh
30-45 menit dari pusat kota dan berdekatan
dengan daerah perbatasan Propinsi Jatim dan
Surakarta juga dekat dengan SPBU.

Strategi WO :
1. Mempromosikan obyek lewat berbagai
media massa, seperti internet, koran,
radio dan lain-lain.
2. Peningkatan
kerjasama
antara
Pemerintah, investor dan masyarakat
untuk pengembangan obyek.
3. Membentuk organisasi pengelola obyek
wisata, kebersihan obyek terjaga, adanya
penataan ruang, pemasangan rambu
penanda jalan menuju obyek, dan SDM
yang sesuai dengan keahlian.
4. Pengadaan angkuan umum menuju
obyek yang bersifat non reguler, seperti
kereta kelinci.

Treaths :

Strategi ST :

Strategi WT :

1. Adanya tempat wisata yang menyediakan
fasilitas yang sama.

1. Menonjolkan ciri khas obyek
sebagai obyek wisata alam.

1. Kolaborasi dengan obyek wisata lain
dalam hal promosi obyek.

2. Obyek wisata lain yang juga menawarkan
atraksi yang serupa.

2. Melengkapi
wahana
dan
fasilitas obyek sebagai obyek
wisata alam yang tidak kalah
menarik dari wahana buatan
yang ada di obyek wisata lain.

2. Kerjasama antar obyek wisata dalam
pembuatan
paket
pengembangan
kawasan wisata alam.

Sumber : Observasi lapangan, 2012.
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3. Konsep Leading Industry dan Spread effects
Tabel 9. Kreteria Leading Industry dan Spread effects
Kreteria

Karakteristik

Kondisi
Jalan

Grojogansewu
Air tejun, Hutan
wisata,
kolam
renang,areal
outbond, Taman
bermain dan satwa
liar monyet ekor
panjang.
Baik

Obyek Wisata
Taman Ria Balekambang
Kolam renang kedalaman 11,5 m , hutan wisata taman
bermain.

Sekipan
Areal untuk aktifitas
perkemahan

Baik

Kurang Baik

Cara
Pencapaian

Angkutan umum
dan
Kendaraan
Pribadi

Angkutan
umum
Kendaraan Pribadi

Kedekatan
Obyek dari
Obyek Pusat

Obyek Pusat

300m

dan

Kendaraan Pribadi

1,5 km

Sumber : Hasil Observasi dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karanganyar, 2012.

Dari Tabel 9. diatas dapat disimpulkan bahwa obyek wisata di
Kecamatan Tawangmangu memenuhi kterteria untuk pembuatan paket
pengembangan kawasan wisata dengan Grojogansewu sebagai titik pusat dan
Taman Ria Balekambang,Sekipan sebagai jeruji pengembangan. Di bawah ini
adalah peta arah pengembangan obyek wisata umbul di Kecamatan
Tawangmangu.
Untuk penilaian Leading industry dan Spread effects menunjukan
bahwa obyek wisata Grojogansewu adalah obyek wisata unggulan yaitu
menggunakan metode fakta, dapat dilihat bahwa dari data jumlah pengunjung
dari tahun 2008-2011 pengunjung yang terbanyak adalah obyek wisata
Grojogansewu. Untuk mendukung fakta tersebut maka dilakukan observasi
dan wawancara pada obyek kunci “Dinas Pariwisata dan pihak Biro
Perjalanan”. Wawancara dilakukan untuk mengetahui Spread effects obyek
wisata Grojogansewu terhadap obyek kecil disekitarnya. Dari hasil quisioner
yang disebar kepada obyek kunci, dari 15 kantor biro perjalanan/travel dan
Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar disebutkan bahwa obyek wisata
Grojogansewu menjadi tujuan utama pengunjung kemudian diikuti oleh
obyek wisata Taman Ria Balekambang dan Sekipan.
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Gambar 2 Peta Prioritas Arah Pengembangan Obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu, 2012.

1. Prioritas dan
Tawangmangu

Arah

Pengembagan

Wisata

di

Kecamatan

Berdasarkan hasil skoring, analisis SWOT dan konsep
Leading Industry di atas, dapat dirumuskan urutan prioritas
pengembangan obyek wisata.
Prioritas pengembangan utama adalah Obyek wisata
Grojogansewu, karena potensi internal, eksternal dan gabungannya
masuk dalam klasifikasi potensi tinggi, total skor 44, Meskipun
obyek ini telah dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan di
Kabupaten Karanganyar, namun obyek ini masih menyimpan cukup
potensi seperti potensi lahan luas yang dapat dikembangkan sebagai
area wisata kuliner, pemaksimalan fasilitas pendukung, gencar
melakukan promosi obyek di berbagai media seperti leaflet, brosur,
internet dan lain-lain, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak
baik bersifat lokal, regional maupun nasional seperti Java Promo.
Prioritas pengembangan kedua adalah obyek wisata Taman Ria
Balekambang, ketiga adalah obyek wisata Sekipan karena keduan
Obyek wisata tersebut mempunyai potensi internal, eksternal dan
gabungan yang masuk dalam klasifikasi sedang dengan total skor
38 dan 32. Sedanagkan urutan yang ke tiga adalah Sekipan yang
mempunyai potensi paling rendah dengan total skor hanya 32,
untuk menggembangkan obyek tersebut akan membutuhkan lebih
banyak biaya, waktu dan tenaga. Sekipan mempunyai ciri khas
obyek wisata yaitu sebagai areal perkemahan dan heaking, namun
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disisi lain obek ini tidak mempunyai cukup lahan untuk
pengembangan karena disekitar obyek telah digunakan untuk
kawasan hutan, sehingga satu-satunya potensi yang dapat
dikembangkan adalah penambahan wahana atraksi seperti dibangun
taman bermain dan outbond.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Obyek wisata Grojogansewu merupakan obyek wisata dengan
klasifikasi potensi gabungan tinggi karena potensi internal,
potensi eksternal dan potensi fisik obyek mempunyai potensi
tinggi dengan total skor 44. Dan obyek wisata yang mempunyai
potensi gabungan sedang adalah obyek wisata Taman Ria
Balekambang yaitu dengan total skor 38 dan Sekipan dengan total
skor 32.
b. Berdasarkan kesamaan jenis dan karakter obyek, kesamaan arah
dan pencapaian, serta kedekatan obyek merupakan kriteria
pengembangan dan konsep Leading industridan di dukung
menegemen organisasi yang baik dalam hal pengelolaan dan,
promosi di segala media dan kerja sama antar obyek wisata di
kawasan Tawangmangu maka obyek wisata Grojogansewu
sebagai obyek wisata unggulan dan titik pusat pengembangan
akan mampu memacu perkembangan obyek wisata di sekitarnya
(Taman Ria Balekambang dan Sekipan) sebagai obyek wisata
pendukung, dengan cara pembuatan paket wisata yang meliputi
semua obyek wisata yang ada di Kecamatan Tawangmangu.
c. Obyek wisata yang mendapat prioritas utama adalah obyek wisata
Grojogansewu walaupun secara keseluruhan obyek ini berpotensi
tinggi, namun obyek wisata ini masih dapat dikembangkan lagi
seperti potensi lahan yang cukup luas untuk dilakukan
pemangunan guna meningkatkan dan menambah wahana atraksi
yang ada. Obyek wisata yang mendapat urutan pengembangan
kedua dan ketiga adalah obyek wisata Taman Ria Balekambang
dan ketiga adalah obyek wisata Sekipan karena potensi internal,
potensi eksternanya dan potensi fisik pendukung obyek masuk
dalam klasifikasi sedang. Untuk obyek wisata Sekipan dengan
manajemen dan penataan ruang yang teratur namun karena
keseluruhan potensi bernilai rendah, maka untuk mengembangkan
obyek wisata ini akan diperlukan banyak waktu dan tenaga.
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2. Saran
1. Grojogansewu
a. Pemaksimalan potensi lahan yang dapat di kembangkan sebagai
areal outbond dan wisata kuliner.
b. Gencar melakukan promosi obyek diberbagai media massa seperti
leaflet, brosur, internet majalah dan lain lain.
c. Menjalin kerjasama dengan pihak lokal, regional maupun nasional
untuk menggalang dan dan meningkatkan kerjasama dengan
masyarakat untuk ikut serta melengkapi sarana prasarana wisata.
d. Pembuatan paket promo seperti paket liburan keluarga.
e. Menjadi pusat dalam paket pengembangan Kawasan
Grojogansewu yang dapat memberi dampak positif terhadap
perkembangna obyek wisata disekitar obyek wisata disekitarnya.
2. Taman Ria Balekambang
a. Gencar mempromosikan obyek di berbagai media seperti internet,
brosur, koran, radio, leaflet, papan penanda obyek dan lain-lain.
b. Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum seperti kamar mandi,
tempat sampah, tempat parkir.
c. Ikut serta dalam paket pengembangan kawasan wisata di
Kecamatan Tawangmangu.
3. Sekipan
a. Gencar mempromosikan obyek di berbagai media seperti internet,
brosur, koran, radio, leaflet, papan penanda obyek dan lain-lain.
b. Kerjasama dengan investor dan pemerintah untuk pendanaan dan
pengembangan obyek dan kerjasam dengan masyarakat untuk
pengadaan jasa-jasa seperti warung makan
c. Pengadaan organisasi pengelola obyek.
d. Ikut serta dalam paket pengembangan kawasan wisata di
Kecamatan Tawangmangu.
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