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ANALISIS POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA 
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 

Abstrak 

Obyek wisata di Kabupaten Wonogiri sangat bervariatif di antaranya adalah 
obyek wisata alam yang terdiri dari obyek wisata Goa Putri Kencono dan Setren 
Girimanik, obyek wisata buatan dan edukasi serta wisata keluarga terdiri dari 
Waduk gajah Mungkur dan Museum Karst, dan yang terakhir adalah obyek wisata 
religi/ziarah yaitu obyek wisata Khayangan. Permasalahan yang timbul pada 
masihng-masing obyek wisata adalah pemerataan fasilitas yang sebagian masih 
ada yang kurang baik dari segi internal maupun eksternal. Penelitian ini memiliki 
tujuan (1) menganalisis potensi internal dan eksternal yang ada pada masing-
masing obyek wisata (2) mengetahui strategi pengembangan pada masing-masing 
obyek wisata untuk menjadijan obyekwisata yang unggul. Penelitian dilakukan 
dengan metode observasi lapangan dan diperdalam dengan wawancara kepada 
pengelola obyek wisata. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode skoring untuk menentukan potensi internal dan eksternal kemudian di 
jumlahkan untuk mengetahui potensi gabungan obyek wisata, dan untuk 
mengetahui strategi pengembangannya digunakan analisis SWOT. Hasil 
penelitian menunjukkan obyek wisata dengan nilai gabungan tertinggi terdapat 
pada tiga obyek wisata yaitu Waduk gajah Mungkur, Museum Karst, dan Setren 
Girimanik sedamkan  kelas potensi sedng dan rendah berada pada obyek wisaya 
Khayangan dan Goa Putri kencono. 

Kata Kunci : Tingkat potensi internal, tingkat potensi eksternal, Obyek wisaata     
Kabupaten Wonogiri 

Abstract 

The tourism objects in Wonogiri Regency are very varied, including natural 
tourism objects consisting of Goa Putri Kencono and Setren Girimanik tourism 
objects, artificial and educational tourism objects and family tourism consisting of 
Mungkur Elephant Reservoir and Karst Museum, and the last is religious tourism 
/ pilgrimage that is the Khayangan tourist attraction. The problem that arises in 
each of the attractions is the equal distribution of facilities, some of which are still 
lacking both internally and externally. This study has the aim (1) to analyze the 
internal and external potentials that exist in each tourism object (2) to find out the 
development strategies in each tourism object to become a superior tourism 
object. The study was conducted by the method of field observation and deepened 
by interviews with managers of attractions. The analysis used is to use the scoring 
method to determine internal and external potentials then add them to find out the 
combined potential of tourism objects, and to find out the development strategy 
used a SWOT analysis. The results showed that the tourism objects with the 
highest combined value were found in three tourism objects, namely the Mungkur 
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Elephant Reservoir, the Karst Museum, and Girimanik Setren while the low and 
low potential classes were in the Khayangan and Goa Putri kencono wizard 
objects. 

Keywords: Internal potential level, external potential level, Wonogiri Regency 
tourism object 

1. PENDAHULUAN

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kasual gejala-gejala 

dimuka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun sosial, makhluk hidup beserta 

permasalahannya merupakan salah satu pokok kajian ilmu geografi yang dikaji 

melalui salah satu pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan. Kepentingan, 

proses dan permasalahan keberhasilan pembangunan bisa diukur dan dianalisis 

melalui ketiga pendekatan tersebut.Geografi pariwisata adalah salah satu cabang 

ilmu dari geografi yang menitik beratkan pada bidang ilmu terapan yang berusaha 

mengkaji unsur-unsur geografi suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. 

Unsur geografi suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda 

yang dapat dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Industri pariwisata 

sendiri harus mampu menyediakan, mengolah, mengembangkan, memasarkan 

serta mempromosikan kepada orang lain bahan yang dimilikinya, sehingga produk 

industri dapat terbeli oleh orang lain (Sujali, 1989). 

Kabupaten Wonogiri mempunyai banyak daerah sangat asri, ciri khas yang 

melekat adalah banyaknya hutan dan pegunungan yang ada di kabupaten 

Wonogiri. Indahnya...panorama di Kabupaten Wonogiri menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke daerah…tersebut. Berbagai macam kebudayaan juga masih 

melekat dan senantiasa di lestarikan sampai saat ini. 

Kabupaten..Wonogirii.memiliki…potensi pariwisata cukup banyak yang bisa 

dimanfaatkan. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam 

pariwisata di Indonesia. Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten yang 

memiliki luas 1.822,37 km2. Kabupaten Wonogiri 

mempunyai…beberap…aset…wisata…dengan…variasi…pilihan…obyek wisata 

yang beragam, baik dari segi jenis wisata, perkembangan dan 

jumlah…pengunjung yang berbeda pada….lokasi obyek wisata. Adanya variasi 
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jenis obyek wisata yang berbeda di Kabupaten Wonogiri seperti  wisata spiritual, 

wisata pantai, wisata alam dan lain sebagainya yang sangat potensial untuk 

dikembangkan. Dinas...Kabupaten Wonogiri menyatakanada lima obyek 

wisatayang dikelola oleh Dinas Pariwisata yang meliputi Waduk Gajah Mungkur, 

Museum Karst, Goa Putri Kencono, Khayangan dan Setren Girimanik.  

Secara detail mengenai diskripsi dan potensi wisata masing-masing 

obyek wisata tersaji pada tabel 1 berikut. 

No Nama 

Objek 

Deskripsi dan Potensi 

1. Waduk

Gajah

Mungkur

Waduk Gajah Mungkur adalah waduk yang terbilang 

cukup besar. Waduk ini terletak 3 km di selatan Kabupaten 

Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur dibangun pada 1970 dan 

mulai beroprasi pada tahun 1978. Dalam jangka yang 

relatif sangat cepat sudah banyak desa yang pindah, saat itu 

dengan istilah bedol desa. Waduk Gajah Mungkur 

mempunyai area seluas kurang lebih 8800 ha. Selain untuk 

kepentingn irigasi potensi di bidang perikanannya sangat 

menjanjikan. 

2. Musium 

Karst

Kawasan Museum Karst Indonesia ini dibangun pada tahun 

2007. Museum yang di resmikan pada tahun 2009 ini 

menyajikan berbagai informasi tentang karst. Museum 

Karst Indonesia ini juga berfungsi sebagai objek wisata. 

Museum memberikan penawaran perjalanan pariwisata 

yang berbeda, yaitu tempat yang menggabungkan antara 

berpariwisata sekaligus belajar. Museum Karst Indonesia 

dapat menjadi sarana belajar yang menarik bagi 

pengunjung terutama dikalangan pelajar. 

3. Goa Putri 

Kencono

Keindahan Goa Putri kencono ini tidak kalah dengan goa-

goa yang terkenal lainnya di Indonesia, jika dilihat kedalam 

Tabel 1  Deskripsi dan potensi wisata obyek wisata Wonogiri
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goa yang memiliki luas sekitar 1000 meter persegi ini 

memiliki keindahan yang luar biasa. Patahan dan lekukan 

alami yang ada didalamnya akan membuat berdecak 

kagum. 

4. Khayangan  Wisata Alam Khayangan menyajikan suatu suasana alam

bukit dengan pepohonan besar dilengkapi mata air yang 

membentuk aliran sungai yang cukup deras. Udara di sana 

masih terasa sejuk dan alami, hal ini dibuktikan dengan 

masih adanya hewan-hewan iar seperti burung ataupun 

monyet yang berkliaran 

5. Stren

Girimanik

Stren Girimanik merupakan obyek wisata pilihan yang 

menarik di Kabupaten Wonogiri,terletak di Kecamatan 

Slogohimo. Stren Girimanik merupakan kawasan wisata 

alam yang berudara sejuk dengan panorama alam yang 

sangat indah. Di sepanjang jalan menuju objek wisata 

tersebut kita akan di suguhkan pemandangan yang indah 

dan suasana yang asri karena di kelilingi banyak pohon 

yang rindang.  

Sumber : Penulis 2018 

1.1 Tujuan Penelitian 

Penentuan dalam penelitian ini adalah berdasarkan rumusn masalah pada 

penelitian. Tujuannya adalah sebagai berikut : 

a)  menganalisis masing-masing potensi internal, potensieksternal dan

gabungan pada obyek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten 

Wonogiri 

b) mengetahui strategi pengembangan obyek wisata yang dikelola Dinas

Pariwisata Kabupaten Wonogiriuntuk menjadikan obyek wisata yang 

unggul berdasarkan tingkat potensi dan menurut Dinas Pariwisata. 
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2. METODE 

Metode penelitian dalam penelitinn ini adalah menggunakan metode observasi 

lapangan untuk mengetahui potensi internal, eksternal dan gabungan yang ada 

pada obyek wisata yang akan diteliti menggunakan pedoman yang berfokus pada 

potensi internal dan eksternal dari lembar observasi serta didukung…dengan 

menggunakan tekhnik skoring dan diperkuat dengan hasil wawancara untuk 

mengetahui faktor dominan apa saja yang menghambat perkembangan obyek 

wisata. 

2.1 Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang 

dibutuhkan untukmenyelesaikan penyusunan skripsi dan merupakan langkah yang 

harus digunakan dalam penelitian agar supaya peneliti memperoleh data yang 

diharapkan. Metode pengumpulan data yang diperlukan menggunakan data 

sekunder dan primer. 

2.2 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan metode skoring. Skoring digunakan untuk 

menentukan tinfkat klasifikasi potensi obyek wisaya.  

Klasifikasi potensi obyek wisata dapat dilakukan melalui perhitungan 

dengan formula sebagai berikut: 

Rumus K =  (1) 

Dimana: K = kelas interval 

a  = nilai total tertinggi 

b = nilai total terendah 

u = jumlah kelas 

2.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan yang pertama adalah analisis skoring dengan 

klasifikasi potensi obyek wisata berdasarkan hasil skoring potensi internal, 
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eksternal dan gabungan. Analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat 

klasifikasi dengan kelas tinggi, sedang, dan rendah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Wonogiri memiliki wilayah yang cukup luas 

dan memiliki banyak obyek wisata yang bisa dikunjungi, tetapi obyek wisata yang 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri ada 5 diantaranya Waduk 

Gajah Mungkur, Museum Karst, Goa Putri Kencon, Khayangan , Stren Girimanik. 

Jarak obyek wisata daripusat kota ke lokasi obyek wisata sangat variatif ada yang 

di tempuh dengan kendaraan pribadi kurang dari 15 menit dan ada juga yang lebih 

dari satu jam karena jaraknya yang cukup jauh dari pusat kota Wonogiri.  

3.1 Penilaian Klasifikasi Potensi Internal dan Eksternal Obyek Wisata di 

Kabupaten Wonogiri 

Penilaian potensi obyek wisata di Kabupaten Wonogiri didasarkan pada hasil 

survey lapangan yang telah dilakukan dengan melalui berbagai macam tahapan 

atau proses identifikasi kondisi obyek wisata dilapangan, pemberian skor pada 

parameter obyek wisata dan yang terakhir melakukan kegiatan klasifikasi potensi 

obyek wisata. Klasifikasi potensi obyek wisata wisata dilakukan terhadap potensi 

internal objek wisata, potensi eksternal objek wisata, potensi pendukung objek 

wisata dan potensi gabungan objek wisata. Hasil akhir dari potensi ini terbagi 

menjadi tiga kategori, yakni kategori potensi rendah, kategori potensi sedang, dan 

kategori potensi tinggi. Data indikator potensi internal dan eksternal yang 

digunakan mengacu pada RIPPDA Kota Surakarta kemudian disesuaikan dengan 

daerah penelitian dan kemudian hasil dari menggunakan indikator tersebut 

diperoleh dari lapangan secara langsung dengan menggunakan lembar observasi 

yang sudah disediakan dan selanjutnya nilai skor potensi internal dan  eksternal 

digabungkan untuk mengetahui klasifikasi potensi gabungan pada obyek wisata. 

Penilaian klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi potensi internal 

didasarkan atas beberapa macam variabel dan indikator yang sudah ditentukan 

seperti kualitas obyek wisata yang meliputi (daya tarik, kekuatan atraksi 
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komponen, kegiatan di lokasi obyek wisata dan keunikan obyek wisata) serta 

variabel kondisi obyek wisata yang meliputi (kondisi fisik obyek wisata dan 

kebersihan lingkungan obyek wisata), dari semua variabel dan indikator tersebut 

digunakan untuk proses mengidentifikasi kondisi yang sebenarnya di lapangan 

pada lokasi obyek wisata kemudian dilakukan penilaian dengan memberikan skor 

pada tiap variabel dan klasifikasi obyek wisata. 

Penilaian gabungan wista merupakan penjumlahan dari variabel potensi 

internal dan eksternal yang didapatkan dari hasil skoring pada tiap variabel 

potensi obyek wisata. penilaian potensi gabungan ini merupakan hasil akhir dari 

penilaian tingkat potensi obyek wisata yang diteliti yang meliputi lima obye 

wisata yang terdiri dari Waduk gajah  Mungkur, Museum Karst, Goa Putri 

kencono, Khayangan, Stren Girimanik. Hasil dari potensi gabungan obyek wisata 

tersebut tersaji dalam tabel 2 sebagai berikut.  

Tabel 2  Penilaian Potensi Gabungan Obyek Wisata Kabupaten Wonogiri 

Obyek Wisata 

Potensi Internal Potensi Eksternal Potensi 

Gabungan 

skor kelas skor kelas Total 

skor 

Tingkat 

kelas 

Waduk Gajah Mungkur 13 Tinggi 24 Tinggi 37 Tinggi  

Museum Karst 10 Sedang 20 Sedang 30 Tinggi 

Goa Putri  Kencono 9 Rendah 15 Rendah 15 Rendah 

Khayangan  8 Rendah 17 Sedang 25 Sedang 

Setren Girimanik 11 Sedang 20 Sedang 31 Tinggi 

Sumber : Penulis, 2018 

3.2 Strategi Pengembangan Obyek Wisata Berdasarkan Dinas Pariwisata 

3.2.1 Strategi Umum Pengembangan Pariwisata 

Strategi arah pengembangan obyek wisata di Kabupaten Wonogiri dilakukan 

untuk peningkatan sektor ekonomi. Tujuan dasar pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Wonogiri adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor 
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pembangunan dan pengembangan pariwisata yang tertata dan terarah khususnya 

yang di kelola oleh Dinas Pariwisata agar semakin dikenal oleh para pengunjung 

baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Strategi pencapaiannya dapat 

digunakan untuk menentukan jalur pengembangan dan langkah-langkah  yang 

berkaitan dengan perkembangan obyek wisata untuk setiap bagian yang strategis. 

Obyek wisata yang dikelolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri 

yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah Waduk Gajah Mungkur, 

Meseum Karst, Goa Putri Kencono, Khayangan, dan Stren girimanik. Beberapa 

obyek wisata tersebut sudah memiliki alamat website sehingga dapat 

mempermudah masyarakat untuk mengakses dan melihat profil obyek wisatanya. 

Adapun strategi pengembangan obyek wisata yang ada pada masing-masing 

obyek wisata diarahkan sebagai berikut. 

a. Strategi pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata

Sarana dan prasarana dalam satu obyek wisata sangatlah penting karena untuk

mendukung berbagai kegiatan yang ada pada obyek wisata atau lokasi obyek

wisata yang akan dikunjungi oleh pengunjung, dengan demikian akan

memberikan kesan aman dan nyaman kepada pengunjung. Salah satu kendala

dalam strategi pengembangan obyek wisata adalah limitnya dana atau

anggaran sehingga belum optimal dalam melengkapi atau memperbaiki

fasilitas, sarana dan prasarana di dalam lokasi obyek wisata. Belum bisa

berkembangnya sebagian obyek wisata di Kabupaten Wonogiri adalah adanya

faktor tersebut, arah strategi pengembangan obyek wisata di Kabupaten

Wonogiri adalah sebagai berikut.

 Peningkatan kualitas obyek wisata dengan memanfaatkan potensi sumber

daya alam yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

 Pemerataan fasilitas dan sarana prasarana obyek wisata untuk

mengembangkan obyek wisata.

 Menambah event-event yang atraktif sehingga wisatawan lebih tertarik

berkunjung.

 Meningkatkan perfoma pelayanan di seluruh obyek wisata yang di kelola

oleh Dinas Pariwisata.
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b. Strategi pengembangan promosi pariwisata

Apabila sebuah obyek wisata sudah tertata dan memiliki kelengkapan fasilitas

maupun sarana dan prasarana yang sudah mendukung untuk melakukan

promosi itu mudah dan sebaliknya apabila belum memiliki kelengkapan

tersebut akan sangat susah untuk mempromosikan obyek wisata tersebut.

Strategi pengembangan promosi obyek wisata di Kabupaten Wonogiri

diarahkan sebagai berikut.

 Kegiatan promosi difokuskan pada sumber pasar wisatawan (pasar

keluarga, komunitas, dan sekolah).

 Bekerjasama dengan pihak-pihak atau instansi terkait untuk

mempromosikan dan mengembangkan obyek wisata.

c. Harapan kedepan untuk obyek wisata di Kabupaten Wonogiri

Harapan kedepan adalah pariwisata dapat dikembangkan menjadi wisata yang

lebih diminati oleh pengunjung dan berusaha mengembangkan obyek wisata

agar kedepannya menjadi lebih variatif dan lebih baik sehingga bisa menjadi

Bali kedua.

3.4.2 Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur 

Strategi dalam pengembangan obyek wisata di Waduk Gajah Mungkur ini 

diperlukan untuk mengembangkan obyek wisata dengan kualitas yang lebih baik 

lagi.  Strategi yang dilakukan oleh pihak pengelola obyek wisata diWaduk Gajah 

Mungkur untuk mengembangkan kedepannya sebagai berikut. 

a. Strategi pengembangan fasilitas

Obyek wisata ini memiliki berbagai fasilitas yang sudah tersedia untuk

mendukung kenyamanan pengunjung, seperti tempat parkir yang luas, area

bermain anak, kebun binatang mini, taman keluarga untuk menunggu dan

tersedianya penjual makanan disekitar obyek wisata. strategi pengembangan

diarahkan sebagai berikut.

 Menjaga dan merawat kebersihan kandang agar suasana terlihat rapi dan

terkesan tidak terbengkalai
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 Pembangunan dan penataan taman bermain serta perbaikan wahana

bermain anak agar menambah keamanan saat bermain

 Melakukan renofasi atau melakukan pengecatan ulang pada asilitas

seperti mushola, kamar mandi dan lain sebagainya

b. Strategi pengembangan promosi

Melakukan promosi oleh pihak terkait dengan cara rutin mengikuti event-

event di berbagai daerah agar masyarakat luas semakin mengetahui icon

pariwisata Kabupaten Wonogiri agar dapat  menarik perhatian pengunjung

baik wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara

c. Harapan kedepan

Obyek wisata Waduk Gajah mungkur lebih bisa fokus dalam mengelola dan

mengembangankan potensi obyek wisata selain itu performa pelayanan

diharapkan juga meningkat agar eksistensinya tetap terjaga dan tidak kalah

dengan obyek wisata baru yang bermunculan.

3.4.3 Strategi Pengembangan Obyek Wisata Museum Karst  

Strategi dalam pengembangan obyek wisata di Museum Karst ini  diperlukan 

untuk mengembangkan obyek wisata dengan kualitas yang lebih baik lagi. 

Strategi yang dilakukan oleh pihak pengelola obyek wisata di Museum Karst 

untuk mengembangkan kedepannya sebagai berikut. 

a. Strategi pengembangan infrastuktur

Fasilitas, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam

pengembangan pariwisata. Fasilitas yang memadahi untuk kebutuhan

pengunjung tentunya akan meningkatkan jumlah pengunjung pada lokasi

obyek wisata. obyek wisata Museum Karst memiliki kendala pada akses jalan

yang sedikit bergelombang

Fasilitas sarana dan prasarana pada obyek wisata tersebut sudah cukup 

memadahi seperti tersedianya fasilitas umum toilet umum, tempat parkir, 

musholla, dan pusat informasi.akan tetapi obyek wisata ini belum mempunyai 

fasilitas pelengkap rumah makan dan tempat penjualan sovenir 

b. Strategi pengembangan promosi
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Sudah adanya promosi obyek wisata dan sudah ada website yang dapat 

dikunjungi untuk mengetahui profil dari obyek wisata Museum Karst. 

Strategi pengembangan promosi diarahkan sebagai berikut. 

 Pihak yang mengelola website obyek wisata seharusnya selalu

memperbahrui keadaan yang ada dilokasi obyek wisata, sehingga

keadaan asli dan yang ditulis dalan website sesuai kenyataan

 Memperhatikan obyek wisata yang akan dipromosikan baik melalui

media sosial ataupun melaui event-event daerah

c. Hambatan strategi pengembangan

Hambatan dalam strategi pengembangan salah satunya adalah belum ada dana

untuk menambah area café atau tempat makan untuk para pengunjung karena

dibutuhkan biaya yang sangat banyak dan rendahnya sumber daya manusia.

Maka strategi pengembangan yang diperlukan seperti bekerjasama dengan

pihak swasta maupun instansi-instansi terkait.

d. Harapan kedepan

Masyarakat Wonogiri khususnya semkin paham tentang sejarah Museum

Karst, dan di harapkan pula adanya renovasi ulang pasca terjasinya banjir

bandang, sehingga bangunan kembali bagus dan kenyaman pengunjung dapat

menjadi prioritas dalam pengembangan potensi obyek wisata ini.

3.4.4  Strategi Pengembangan Obyek Wisata Goa Putri Kencono 

a. Strategi pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana

Fasilitas, sarana dan prasarana dalam sebuah lokasi obyek wisata sangat

diperlukan untuk kelengkapan suatu obyek wisata. salah satu obyek wisata

yang belum memiliki fasilitas yang memadahai adalah obyek wisata Goa

Putri Kencono.fasilitas yang ada di lokasi wisata ini kurang lengkap dan

kurang memadai sehingga mengurangi minat pengunjung untuk datang ke

obyek wisata. Strategi yang diperlukan dalam pengembangan obyek wisata

ini adalah sebagai berikut.

 Menambah fasilitas yang dibutuhkan di lokasi obyek wisata untuk daya

tarik pengunjung.
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 Menambah atau melengkapi fasilitas yang ada di lokasi obyek wisata

seperti menambah wahana untuk bermain anak-anak dan taman terbuka.

 Menambah kelengkapan fasilitas yang di butuhkan seperti musholla,

toilet, cafetaria, sovenir untuk oleh-oleh dan lain sebagainya.

b. Strategi pengembangan promosi

Strategi pengembangan promosi obyek wisata ini sudah dilakukan oleh pihak

yang bersangkutan yaitu Dinas Pariwisata selain itu pengelola juga sudah

menyediakan alamat website sehingga memudahkan masyarakat untuk

melihat profil obyek wisata.

c. Hambatan strategi pengembangan

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam strategi pengembangan

obyek wisata ini adalah terbatasnya anggaran dana dari pihak terkait untuk

pembangunan dan pengembangan obyek wisata.

d. Harapan Kedepan

Harapan kedepannya supaya ada pengembangan pembangunan dari pihak

pemerintah dan Dinas Pariwisata sehingga pemerataan pembangunan bisa

terlaksana sehingga antusias pengunjung mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan bukan penurunan dan di harapkan

masyarakat sekitar obyek wisata bisa ikut andil dalam obyek wisata ini agar

bisa di nikmati oleh masyarakat luas.

3.4.5  Strategi Pengembangan Obyek Wisata Khayangan 

a. Strategi pengembangan fasilitas

Obyek wisata ini memiliki fasilitas yang lengkap, namun fasilitas tersebut

kurang terawat dan mengakibatkan sebagian fasilitast tersebut sebagian

mengalami kerusakan dan kotor. Strategi pengembangan di arahkan sebagai

berikut.

 Mengecat ulang bangunan fasilitas agar terlihat rapi dan bersih terawat

 Memperbaiki jika ada yang rusak agar pengunjung merasa nyaman saat

akan menggunakan fasilitas
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 Diperlukan pembangunan untuk obyek wisata ini agar  dapat berkembang

dnegan baik

 Diperlukann pemerintah memperhatikan untuk pembangunan dan

pengembangan lokasi obyek wisata ini

b. Strategi pengembangan promosi

Strategi yang diperlukan dalam pengembangan obyek wisata ini adalah

dengan mempromosikan obyek wisata sebaik mungkin agar dapat menarik

pengunjung lebih banyak lagi dan obyek wisata ini dapat dikelan oleh

banyak masyarakat daerah maupun luar daerah.

c. Hambatan strategi pengembagan

Hambatan dalam strategi pengembngan obyek wisata adalah faktor dana

dan juga  lingkungan sekitar. Limitnya anggaran dana menjadikan obyek

wisata ini belum berkembang dengan baik. Subner dana yang di peroleh

dari obyek wisata ini berasal dari pemasukan jumlah pengunjung pada

setiap harinya. Jika lingkungan mendukung obyek wisata religi akan

membuka peluang untuk pengembangan obyek wisata tersebut.

d. Harapan kedepan

Harapan kedepan untuk obyek wisata Khayangan adalah pemerintah dapat

memeratakan pembangunan obyek wisata sehingga obyek wisata ini dapat

bersaing dengan obyek wisata lain yang sudah jauh lebih berkembang.

Dengan adanya pemerataan pembangunan diharapkan jumlah peminat

pengunjung yang datang akan mengalami kenaikan dan dapat menambah

jumlah pendapatan daerah.

3.4.6 Strategi Pengembangan Obyek Wisata Setren Girimanik  

a. Strategi Pengembangan Fasilitas

Sarana dan prasarana serta fasilitas yang terdapat pada obyek wisata tersebut

sudah cukup memadahi seperti tersediannya fasilitas toilet umum, musholla,

warung makan, tempat parkir dan pusat informasi. Namun fasilitas-fasilitas

tersebut kurang terawat dengan baik, sehingga mengakibatkan sebagian
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fasilitas tersebut mengalami kerusakan dan kotor.strategi pengembangan 

diarahkan sebagai berikut : 

 Merawat fasilitas yang sudah ada di lokasi obyek wisata.

 Memperbaiki jika ada yang rusak, agar fasilitas tersebut tetap bisa

digunakan.

 Diperlukan pembangunan dan kerja sama antar pengelola dengan

pemerintah agar obyek wista ini berkembang dengan baik

b. Strategi Pengembangan Promosi

Strategi pengembangan promosi sudah dilakukan baik melaui media cetak

maupun media massa, promosi obyek wisata sudah dilakukan oleh Dinas

Pariwisata

c. Hambatan strategi pengembangan

Faktor yang menghambat dalam strategi pengembangan adalah status hutan

yang di jadikan tempat obyek wisata ini adalah hutan lindung, sehingga untuk

penambahan wahana penunjang daya tarik pengunjung sulit.

d. Harapan Kedepan

Diharapkan pihak dinas pariwisata dapat bekerja sama dengan pemerintah

agar memudahkan untuk pengembangan obyek wisata yang berstatus hutan

lindung bisa di kembangkan, seperti penambahan fasilitas dan penambahan

wahana baru selain itu di perlukan kesadaran masyarakat sekitar untuk

bersama-sama memajukan obyek wisata yang ada di desa Stren ini.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Wonogiri yang meliputi obyek wisata Waduk Gajah Mungkur, 

Museum Karst, Goa Putri Kencono, Khayangan dan stren Girimanik dengan 

melakukan penelitian klasifikasi potensi obyek wisata menggunakan analisis 

SWOT dan skoring, maka dapat diambul kesimpulan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lima obyek wisata di

Kabupaten Wonogiri tahun 2018, terdapat tiga kelas potensi yang di ukur
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berdasarkan potensi internal, eksternal dan gabungan. Potensi obyek wisata 

tertinggi di miliki oleh tiga obyek wisata yaitu Waduk Gajah Mungkur, 

Museum karst, Setren Girimanik. Potensi obyek wisata dengan kelas sedang 

terdapat pada obyek wista Goa Putri Kencono, dan untuk yang kelas potensi 

rendah terdapat pada obyek wisata Khayangan. 

2. Strategi pengembangan yang dapat dilakukan pada kelima obyek wisata

tersebut adalah melakukan peningkatan pada aspek aksesibilitas, kelengkapan

fasilitas dan peningkatan keaamanan pengunjung. Bukan hanya aksesibilitas

jalan yang bagus melainkan juga dengan penambahan armada angkutan umun

menuju obyek wisata dan juga rambu penunjuk arah lokasi obyek wisata.

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan maka penulis berusaha untuk 

memberikan saran dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat untuk arahyang 

lebih baik. Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebgai 

berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pemerataan pembangunan dan

pengembangan obyek wisata dengan cara memanfaatkan kekuatan yang

dimiliki oleh obyek wisata tersebut dengan cara memanfaatkan kekuatan yang

dimiliki oleh obyek wisata tersebut dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan

agar tidak hanya satu obyek wisata saja yang berkembang, tetapi seluruhnya

bisa berkembang dengan baik.

2. Pengelola obyek wisata sebaiknya melakukan pengecekan rutin terhadap

fasilitas obyek wisata, seperti melakukan pengecatan ulang pada cat-cat

tembok yang sudah mulai mengelupas, penambahan tempat sampah serta

menambah alat kebersihan agar obyek wisata tetap terjaga kebersihannya.

3. Masyarakat atau pengunjung yang datang ke lokasi obyek wisata sebaiknya

tidak merusak segala fasilitas yang ada di lokasi obyek wisata, terutama pada

obyek wisata alam agar tetap terjaga kelestariannya.

4. Sebaiknya  potensi-potensi  objek  wisata  yang  ada  dikelola

dandimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  untuk  dapat  menunjang
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perkembangan kepariwisataan secara keseluruhan baik wisata alam, wisata 

budaya maupun wisata buatan. 
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