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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Obyek Wisata 

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki daya tarik wisata ialah 

Kabupaten Ngawi, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Ngawi, salah satu strategi pengembangan pariwisata yang akan 

dilakukan ialah mengembangkan obyek wisata yang unggulan dan berkebang. 

Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai kelayakan masing-masing obyek 

wisata. Penilian kelayak obyek wisata tersebut dilakukan menggunakan  Analisis 

Daerah Operasional Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADOO-DTWA) yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2003. 

5.1.1 Karakteristik Wisata Alam 

1. Kebun Teh Jamus, 

a. Potensi daya tarik 

Obyek wisata ini dikelola oleh  PT. Candi Loka yang memproduksi teh 

dan air mineral jamus. Disamping pabrik teh terdapat pula sumber 

lanang, goa jepang, bumi perkemahan, kolam renang anak, musium 

listrik peninggalan Belanda dan Borobudur hill atau bukit yang 

menyerupai bentuk candi Borobudur. 

b. Aksesibilitas: terletak di Lereng Gunung Lawu sebelalah utara, atau 

tepatnya di Desa Girikerto Kecamatan Sine 40 km kearah barat daya 

Kota Ngawi 

c. Fasilitas: Toilet, Musolla, tempat sampah,  kasebo, taman bermain, 

kolam renang, pabrik penggolan teh, dan kantin. 
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2. Air Terjun Pengantin 

a. Potensi daya tarik 

Air Terjun Pengantin ini terletak di desa Hargomulyo Kecamatan 

Ngarambe. Air terjun ini memiliki ketinggian 20 m dan bercabang 

menjadi dua. Suasanannya yang alami membuat kita merasa damai, 

sejuk dan asri karena terletak ditengah rerimbunan hutan. Bagi muda 

mudi yang berkunjung di air terjun pengantin ini dapat dipercaya akan 

menjadi pasangan seumur hidup. Untuk mencapai air terjun pengantin 

ini, prasarananya jalan telah direnovasi, dilanjutkan dengan berjalan 

kaki kurang lebih 1 km. 

b. Aksesibilitas: Dengan ruas jalan Kabupaten Kota Ngrambe 10 km 

c. Fasilitas: Tempat sampah, masjid, toilet, tempat pakir, dan kantin 

 

5.2.2 Karakteristik Obyek Wisata Buatan 

1. Benteng Pendem 

a. Potensi daya tarik  

Peninggalan pada masa kolanial belanda Belanda ini masyarakat 

biasanya menyebut “ Benteng Pendem” yang terletak di Kelurahan 

Palem, Kecamatan Ngawi Kota memilki ukuran bangunan 165m x 80 

m dengan luas tanah 15 Ha. Lokasinya mudah dijangkau yakni dari 

Kantor Pemerintahan Kabupaten Ngawi kurang lebih 1 km arah Timur 

Laut. Letak Benteng Pendem ini sangat strategis karena berada disudut 

pertemuan sungai bengawan Solo dan sungai Madiun. Benteng ini 

dihuni tentara Belanda  250 orang bersenjata bedil, 6 meriam api dan 60 

orang kaveli dipimpin oleh Van Den Bosch.   

b. Aksesibiltas: Ruas jalan  Kabupaten 1 Km 

c. Fasilitas: Kantin, Toilet, Musola, taman terbuka, Ruang informasi, 

tempat sampah dan taman bermain. 
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2. Musium Trinel 

a. Potensi daya tarik 

Trinil adalah situs Paleoantropologi di indonesia, tahun 1819 Eugene 

Dubois seorang ahli anatomi Belanda menemukan bekas manusia purba 

pertama di luar Eropa yaitu spesimen manusia Jawa dan pada tahun 

1893. Penemuan fosil di Trinel ini telah mampu menjawab dunia 

tentang adanya The Missing Link Theori Darwin. Sejak itu nama 

Pithecanthropus erectus dan Ngawi bergema nyaring di dunia ilmiah 

dan kisahnya telah di tulis dengan tinta emas dalam lembaran publikasi 

dunia. 

b. Aksesibilitas: Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, 

Propinsi jawa Timur kurang lebih 13 km arah barat pusat Kota Ngawi. 

c. Fasilitas: Kantin, Toilet, Musola, Pendopo, Ruang informasi, tempat 

sampah, taman. 

 

3. Pondok Dam (Waduk Pondok) 

a. Potensi daya tarik 

Bendungan yang semula kawasan perbukitan dengan lembah dalam 

yang ditumbuhi hutan, ladang dan beberapa dukuh itu, tujuannya selain 

dibuat sarana irigasi, bisa untuk pembangkit listrik tenaga air, juga 

dijadikan salah satu daya tarik wisata yang berpotensial di Kabupaten 

Ngawi. Di lokasi itu disediakan, berbagai fasilitas untuk piknik dan olah 

raga, wisatawan bisa beristirahat dibawah naugan pepohonan hutan 

yang ditanam sekeliling bendungan, dapat untuk berkemah, beperahu 

sendiri atau bersama-sama dengan menuju beberapa pulau ditengah-

tengah waduk itu, berselancar menaiki jet-ski, ski air, memancing, dan 

olah raga lainnya..  
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b. Aksesibiltas: Terlatak di Desa Dero, Kecamatan Brigin. Untuk 

mencapai dari jalan Surabaya sampai ngawi, terdapat pula papan 

petunjuk arah lokasi Waduk Pondok ke arah utara jalan sekitar 3 km. 

c. Fasilitas: toilet, mussola, arena pemancingan, tempat pakir, tempat 

sampah 

 

4. Tawun Poll 

a. Potensi daya tarik 

Taman  rekreasi Tawun  merupakan fasilitas hiburan dan rekreasi yang 

murah bagi keluarga. Taman rekreasi ini memiliki sarana olahraga dan 

areana bermain yang representative. Pada hari selasa kliwon bulan 

syuro setiap tahunnya disendang ini diselenggarakan upacara adat 

tradisional oleh masyarakat setempat yng disebut Keduk Beji Tawun. 

Pada upacara ini dilakukan Pembersihan mata air dengan berbagai 

upacara sakral dan hiburan. 

b. Aksesibiltas: Obyek wisata ini terletak di Desa Tawun Kecamatan 

Kasreman 7 km kearah timur Kota Ngawi. 

c. Fasilitas: toilet, mussola, arena bermain, tempat pakir, tempat sampah, 

Gazebo 

5. Monumen Soerjo 

a. Potensi daya tarik 

Monumen Soerjo adalah tempat untuk mengenang gugurnya Gubernur 

Jawa Timur yang pertama yang menjadi keganasan PKI 1948, dilokasi 

kejadian didirikanlah Monumen Soerjo. Karena letaknya yang strategis  

yakni di tepi jalan utama Ngawi solo dan tempatnya sangat teduh karena 

berada di tengah hutan dengan pohon yang tumbuh tinggi dan lebat, 

lokasi ini sangat cocok untuk dikunjungi sekaligus sebagai rest area bagi 

pengguna jalan. 
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b. Aksesibiltas: dengan ruas jalan Kabupaten Kecamatan Kedunggalar 5 

km 

c. Fasilitas  

Hutan wisata dengan patung Gubernur Soerjo dan tempat bermain anak, 

mushola, pasar burung, aneka sangkar burung, Warung makan dan 

Reast area. 

 

 


