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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang stabil 

dan menjadi industri dengan pertumbuhan tertinggi yang telah menciptakan 

lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Manfaat dan peranan pariwisata bagi 

suatu wilayah, negara, dan dunia telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah 

menjadi salah satu bidang yang cukup penting dibandingkan bidang pertanian, 

pertambangan, industri, politik dan sosial, budaya, dan lain-lain (Muljadi, 

2012). Dalam kegiatan pariwisata juga perlu adanya pengelolan terhadap lahan 

yang digunakan sebagai tempat wisata. Hal tersebut menjadikan keterbatasan 

sumber daya alam dalam pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai tempat 

rekreasi dan wisata. 

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta dan terdiri dari dua suku 

kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata 

berarti perjalanan, pariwisata diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu 

berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah di suatu atau di beberapa 

tempat, dan kembali ke tempat asal mula (Kodhyat, 1996). Menurut 

(Suwantoro, 1997), kepariwisataan merupakan segala sesuatu yang bernilai dan 

menarik untuk dikunjungi disebut sebagai atraksi wisata atau juga disebut 

objek wisata. Namun demikian, berbagai atraksi wisata yang disajikan secara 

terpadu, dipentaskan, atau dipertunjukkan secara harmonis dalam satu paket 

penyajian. Dengan penanganan yang baik dan mengedepankan kaidah kaidah 

lingkungan masyarakat setempat sebagai upaya kelestarian tatacara hidup yang 

harus dihormati, sehingga menimbulkan daerah tujuan wisata yang tepat dan 

menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Ada beberapa jenis wisata yang 

dapat dijadikan sebagai objek wisata, yaitu wisata alam, wisata kuliner, wisata 

sejarah, wisata budaya, dan wisata rohani. 

Keterbatasan sumber daya alam khususnya untuk kegiatan wisata 

mengharuskan para perencana pembangunan dapat mengatur penggunaan 
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lahan secara proporsional agar dapat diciptakan kualitas lingkungan hidup yang 

optimal. Untuk mencapai hal ini harus ada keseimbangan antara jumlah 

pengunjung wisata dan luas lahan berikut sumber daya yang dikandungnya 

(Catanese dan Synder dalam Umrotun, 2020). 

Wisata alam memanfaatkan dari sumber daya alam yang dapat 

dikembangkan menjadi sumberdaya pariwisata di antaranya adalah 

memanfaatkan lokasi geografi (Fennel, 1999). Hal ini menyangkut 

karakteristik ruang dan menyangkut karakteristik yang terkait. Kondisi 

geografi seperti iklim, topografi, dan geomorfologi merupakan karateristik 

yang terkait mempengaruhi daya tarik suatu tempat untuk dijadikannya objek 

wisata. Pemanfaatan geomorfologi, topografi, dan iklim salah satunya ialah 

pemanfaatan sungai sebagai sarana wisata olahraga air yaitu River Tubing.  

Tubing atau River Tubing adalah kegiatan meluncur bebas di atas 

permukaan sungai yang berarus ringan dengan menggunakan ban dalam mobil. 

Seperti layaknya rafting, peserta juga dilengkapi dengan helmet, pelampung 

keselamatan dan pelindung kaki. River Tubing merupakan wisata yang masih 

dikembangkan di daerah-daerah pegunungan yang memiliki kondisi georfologi 

suatu wilayah yang berada pada lereng pegunungan yang memanfaatkan sungai 

yang masih alami sebagai obyeknya (Naryono, 2015). 

Pemanfaatan River Tubing sebagai wisata tidak lepas dari komponen 

pengembangan potensi sebagai obyek wisata. Komponen pengembangan 

pariwisata seperti atraksi, akomodasi, fasilitas pelayanan, infrastruktur, dan 

elemen kelembagaan menjadi hal yang berpengaruh untuk mendukung 

pengembangan potensi wisata. Secara langsung faktor faktor tersebut akan 

menunjang obyek wisata berkembang dan menjadi salah satu hal yang 

mendukung usaha pariwisata yang ada, sehingga potensi pariwisata dapat maju 

dan pengembangan wisata berjalan sempurna. 

Kecamatan Ngargoyoso adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Karanganyar Jawa tengah. Letak geografis Kecamatan Ngargoyoso memiliki 

kondisi alam seperti kondisi geomorfologi yang terdapat banyak lembah dan 

perbukitan. Kondisi alam yang berada pada kaki gunung lawu menjadikan 
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Kecamatan Ngargoyoso memiliki beberapa obyek wisata yang indah. Obyek 

wisata yang terdapat di Kecamatan Ngargoyoso antara lain seperti air terjun 

Jumog, Air terjun Parang ijo, Lembah Similir, Kebun Teh Kemuning, Telaga 

Madirdha, River Tubing dan yang lainnya. Dari wisata yang ada, diantaranya 

memanfaatkan alam sebagai obyek destinasi wisatanya. Obyek wisata di 

Kecamatan Ngargoyoso dapat dilihat Pada Tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Tabel Obyek Wisata Di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 

Nama Wisata Jenis 

Wisata 

Tahun 

Peresmian 

Pengelola  

Air Terjun jumok Alam  2004 PEMKAB 

Candi Sukuh Sejarah  2005 PEMKAB 

TAHURA Alam 2007 PEMKAB 

Kebun Teh 

Kemuning 

Alam - - Masyarakat Desa 

Air terjun 

parangijo 

Alam 2005 Masyarakat Desa 

Lembah Semilir Alam 2010 Masyarakat desa dan PEMKAB 

Dorodongker Kuliner  2010 Pribadi 

Balebranti Kuliner  2011 Pribadi  

River Tubing  Alam  2012 Masyarakat Setempat. 

Sumber: Dinas pariwisata Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan 

Ngargoyoso 2018 

Dari Tabel 1. dapat dilihat obyek wisata yang berada pada Kecamatan 

Ngargoyoso 7 diantaranya memiliki jenis wisata yang memanfaatkan alam 

sebagai destinasi wisatanya. Obyek wisata yang terdapat pada Kecamatan 

Ngargoyoso untuk pengelolaan nya ada yang dikelola oleh pemerintah kabupaten 

dan ada yang masih dikelola oleh masyarakat sekitar obyek wisata. Dilihat dari 

tahun peresmian wisatanya, River Tubing merupakan yang paling baru 

diresmikan. River Tubing di resmikan pada tanggal 25 april 2012 oleh masyarakat 

desa sekitar dan perangkat kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso. Wisata River 
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Tubing merupakan salah satu wisata olahraga yang baru dikembangkan. 

Pemanfaatan River Tubing sebagai olahraga wisata alam menyangkut 

pengembangan wisata di karanganyar khususnya Kecamatan Ngargoyoso sedang 

gencar gencarnya dilakukan. Selain wisata baru terdapat beberapa sungai yang 

dimanfaatkan sebagai wisata tersebut. Hal itu dilihat dari beberapa sungai yang 

terdapat di Kecamatan Ngargoyoso yang di gunakan sebagai  River Tubing. 

Sungai dan gambar yang digunakan sebagai River Tubing dapat dilihat pada tabel 

2 berikut. 

Tabel 2. Tabel Sungai Dan Lokasi River Tubing Tahun 2020 

No 
River Tubing Tahun 

Berdiri Sungai Lokasi 

1 Segorogunung Ds. Segorogunung  2012 

2 Pucung Ds. Kemuning 2015 

3 Pring Kuning Ds. Kemuning 2015 

4 Duyung Rayung Ds. Girimulyo 2015 

5 Gunung Cilik Ds.Segoro Gunung 2016 

6 Kali Gong Ds. Kemuning 2017 

Sumber: Senatah Adventure 2020. 

 

 

   

Gambar 1. Gambar River Tubing, (25-08-2020) 

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa sungai yang dijadikan sebagai 

kegiatan River Tubing. Sungai Segorogunung ialah sungai yang pertama kali di 

gunakan sebagai obyek wisata River Tubing. Setelah Sungai Segorogunung 
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berkembang kemudian sungai sungai yang lain ikut dijadikan sebagai wisata 

River Tubing di Kecamatan Ngargoyoso.  

Sungai Segorogunung adalah sungai yang digunakan sebagai obyek 

wisata River Tubing. River Tubing di Sungai Segorogunung tidak hanya 

memanfaatkan sungainya sebagai obyek wisata tetapi juga memadukan 

keindahan alam seperti kebun teh yang mengelilingi Sungai Segorogunung . 

Terdapat 3 level panjang sungai yang digunakan dalam wisata River Tubing, 

dan setiap level tubing mempunyai biaya masing masing, karna berkaitan 

dengan perlengkapan dan rute yang di lalui. Level River Tubing di Sungai 

Segorogunung dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Tabel Level dan Biaya Obyek River Tubing Sungai Segorogunung 

Tahun 2020. 

Level Panjang Peruntukan Biaya 

1 800 m Anak-anak Rp. 25.000 

2 2-3 km Anak-anak dan dewasa Rp. 70.000 

3 4-5 km Dewasa Rp. 150.000 

Sumber: Senatah Advanture, 2020 

Tabel 1.3 Tabel Level dan Biaya Obyek Tubing River Sungai 

Segorogunung tersebut tubing memiliki 3 level tergantung dari panjangnya 

sungai dan dengan biaya yang berbeda beda. Setiap level di peruntukan untuk 

wisatawan yang berbeda menyangkut dengan keselamatan melakukan tubing. 

Wisatawan yang berkunjung untuk melakukan River Tubing setiap harinya di 

batasi 150-200 orang (Ketua senatah adventure). Pembatasan pengunjung 

menyangkut alat safety dan keselamatan dari pengunjung wisata. Setiap 

tahunnya wisatawan/ pengunjung River Tubing di Sungai Segorogunung 

bertambah, yang paling terlihat kenaikan pengunjung pada tahun 2018 dan 

2019. Jumlah pengunjung obyek wisata River Tubing  dapat dilihat pada tabel 

4 berikut.  

Tabel 4. Tabel Jumlah Pengunjung Tubing River Sungai Segorogunung Tahun 

2020 



 

6 

Tahun Jumlah Pengunjung Total 

Pengunjung 800m 2km 5km 

2012 2.716 3.021 6.733 12.470 

2013 3.280 3.340 7.404 13.660 

2014 4.780 3.980 6.930 15.690 

2015 6.455 6.878 7.950 21.283 

2016 7.820 7.410 8.502 23.732 

2017 8.250 7.820 8.810 24.880 

2018 8.550 7.790 9.890 26.230 

2019 9.209 8.890 10.231 28.330 

Sumber: Senatah Adventure, 2020.  

Berdasarkan tabel data jumlah pengunjung obyek wisata, jumlah 

pengunjung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari tahun 2012 sampai 

tahun 2019 kenaikan yang cukup pesat dan tinggi pada tahun 2018 dan 2019. 

Kenaikan ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya wisata River Tubing 

PT. Senatah Adventure selalu membuat evaluasi demi berkembangnya wisata 

River Tubing di Sungai Segorogunung . Perkembangan wisata River Tubing di 

Desa Girimulyo merupakan potensi yang perlu dikembangkan karena setiap 

tahunnya pengunjung mengalami progres kenaikan.  

Dari uraian di atas potensi pariwisata River Tubing di Desa Girimulyo 

menjadi salah satu potensi pariwisata yang dapat di kembangkan. 

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu acuan untuk pengembangan desa. 

Maka berdasarkan uraian tersebut peneliti telah melakukan penelitian berjudul 

“Potensi Wisata River Tubing Di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar”. 

   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar berlakang di atas, maka peneliti akan menjawab 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Potensi apa saja yang ada di Sungai Segorogunung dan sekitar untuk 

mendukung perkembangan wisata River Tubing? dan 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk memanfaatkan 

potensi yang dimiliki Sungai Segorogunung? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan permasalah yang di peroleh di dalam penelitian ini, maka 

peneliti menetapkan tujuan  sebagai berikut. 

1. Mengatahui potensi apa saja yang ada di Sungai Segorogunung dan 

sekitar untuk mendukung perkembangan wisata River Tubing. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk memanfaatkan 

potensi yang di miliki Sungai Segorogunung . 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiilki kegunaan,baik secara 

praktis maupun teoritis. Antara lain sebagai berikut. 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S1 Fakultas Geografi   

2. Sebagai informasi dan pengembangan bagi pemerintah Kecamatan 

Ngargoyoso kususnya Kabupaten Karanganyar dalam mengambil 

kebijakan perencanaan pengembangan wilayah sebagai pusat kegiatan 

pariwisata. 

3. Menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dapat 

dijadikan referensi bagi peneliti sejenis. 

 

E. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1. Telaah Pustaka 

a) Pariwisata 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud 
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bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna 

pertamasyaan atau rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka 

ragam (Yoeti, 1985). 

Pengertian lain menyebutkan bahwa pariwisata adalah suatu proses 

kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain keluar 

tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai 

kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, 

agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin 

tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata 

berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan 

tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu 

alasan untuk kegiatan menghasilkan upah (Suwantoro, 2002 dalam Pitana, 

2009). Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

adalah kegiatan yang sangat diperlukan dalam masyarakat untuk menikmati 

perjalanan dan untuk bertamasya. 

b) Alam sebagai sumber daya pariwisata  

Sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya 

pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut.  

1. Lokasi geografis. Hal yang menyangkut karakteristik ruang yang 

menentukan kondisi yang terkait dari beberapa faktor yang dapat 

dijadikannya sebagai pariwisata. 

2. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca sebagai faktor penentu utama 

dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, angin dan 

sebagainya.  

3. Topografi dan Landform. Bentuk umum dari permukaan bumi dan 

struktur permukaan bumi yang membuat beberapa geografi 

menjadi bentang alam yang unik. Kedua aspek ini menjadi daya 

tarik sendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah 

sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata.  
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4.  Air, Air memegang peran penting dalam menentukan tipe dan 

level reaksi outdoor, misalnya sebagai salah satu wisata olahraga 

rafting,snorkling dan lain-lain (Fennel, 1999). 

c) Komponen potensi pengembangan pariwisata  

Komponen pariwisata termasuk dalam litelatur yang di gunakan 

sebagai syarat untuk dijadikannya potensi pariwisata. Potensi pariwisata 

mempunyai karakteristik komponen pariwisata. Komponen tersebut saling 

berinteraksi satu sama yang lain. Komponen wisata dikelompokkan sebagai 

berikut. 

 Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata. Kegiatan-kegiatan wisata yang 

dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan 

lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah yang 

berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk 

mengunjungi sebuah daerah. 

 Akomodasi. Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam 

jenis fasilitas yang berhubungan dengan pelayanan kegiatan wisata.  

 Fasilitas dan pelayanan wisata. Fasilitas pelayanan wisata ialah yang 

dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan wisata. Fasilitas wisata 

biasanya semua yang berhubungan dengan prasarana kegiatan 

wisata.  

 Fasilitas pelayanan transportasi. Meliputi akses dari menuju kawasan 

wisata, trasnportasi yang menghubungkan atraksi kawasan utama 

dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan 

pelayanan yang berhubungan dengan transportasi.  

 Infrastruktur lain. Infrastruktur lain yang dimaksud adalah 

penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi dan lain lain yang 

menunjang atraksi wisata.  

 Elemen kelembagaan. Kelembagaan yang di perlukan untuk 

membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk percencanaan 
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tenaga kerja, penentuan pengembangan wisata, publikasi atau 

pemasaran wisata 

 

Menurut Yoeti (2008). Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam 

perencanaan pariwisata antara lain. 

1). Wisatawan. 

2).Pengangkutan (Transportation) merupakapan fasilitas pendukung yang 

tersedia atau yang akan digunakan untuk membawa para wisatawan. 

3). Atraksi/ daya tarik wisatawan, merupakan atraksi yang akan dijual dan 

harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut. 

 Apa yang dapat dilihat (something to see), yakni obyek wisata 

tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau dijadikan 

tontonan oleh pengunjung  wisata. Dengan kata lain obyek wisata 

harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu menarik minat 

wisatawan. 

  Apa yang dapat dilakukan (something to do), agar wisatawan yang 

melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan 

senang, bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena 

bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari 

tempat tersebut sehingga membuat wisatawan lebih betah untuk 

tinggal disana. 

  Apa yang dapat dibeli (something to buy) di daya tarik wisata yang 

di kunjungi, wisatawan belanja yang pada umumnya adalah ciri 

khas atau icon dari daerah tersebut. Sehingga dapat dijadikan oleh-

oleh. 

4)      Fasilitas pelayanan (service fasilities), hal ini sangat diperlukan untuk 

mendukung dari pengembangan  obyek wisata, sarana dan prasarana 

merupakan fasilitas yang dimungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat 

hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk 

memuaskan kebutuhan  wisatawan. 
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5)      Informasi dan promosi (Information). Kegiatan menginformasikan ini 

ditujukan kepada publik mengenai potensi pariwisata yang ada dalam 

rangka memperkenalkan tentang keberadaan potensi pariwisata serta 

menjelaskan aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan potensi pariwisata 

yang ada. 

Menurut (Inskeep, 1991) dalam perencanaan pariwisata terdapat beberapa 

pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencaaan pariwisata, 

antara sebagai berikut. 

1) Continous Incremental, and Flexible Approach,  

Dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung 

didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada. 

2)      System Approach, 

Dimana  pariwisata dipandang sebagai   hubungan  sistem dan perlu direncanakan 

seperti dengan tehnik analisa sistem. 

3)      Comprehensive  Approach,   

Berhubungan dengan  pendekatan  sistem  diatas,  dimana semua aspek dari 

pengembangan pariwisata termasuk didalamnya  institusi  elemen  dan lingkungan 

serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik. 
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4)      Integrated Approach, 

Berubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata 

direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh 

rencana dan total bentuk pengembangan pada area. 

5)      Environmental and sustainable development approach, pariwisata 

direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni  dalam  cara  dimana  sumber 

daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap 

dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada 

pendekatan ini. 

6)      Community   Approach,   

Pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) 

menekankan ada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam 

perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat 

meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya 

terhadap sosial ekonomi. 

7)      Implementable Approach, 

Kebijakan pengembangan pariwisata,  rencana,  dan rekomendasi diformulasikan 

menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah 

tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, 

khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi. 

8)      Application ofsystematic planning approach.  

Pendekatan   ini   diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika 

dari aktivitas. 

Klasifikasi Sungai dan Jeram 

Menurut standar internasional, tingkat kesulitan jeram terbagi menjadi 6 

kelas, dari mulai jeram tanpa rintangan hingga berarus sangat deras mengarah 

pada rintangan alam yang sangat sulit dihindari disertai penurunan sangat tajam 

yang hanya dapat dilakukan oleh para petualang berpegalaman. Klasifikasi tingkat 

kesulitan jeram internasional yang dikapai oleh AWA (America Whitewater 

Affiliation) dalam (Bennet, 1993) adalah sebagai berikut. 
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Kelas I Easy 

Arus air bergelombang kecil, tidak ada hambatan yang berarti. Lintasan 

jalur masih sangat jelas resiko sangat kecil dan mudah untuk menyelamatkan diri. 

Kelas II Novice 

Arus sungai dangan ombak kecil tidak lebih 50 cm, posisi hambatan masih 

sangat renggang masih mudah untuk dilewati, memerlukan sedikit pengalaman 

dan kewaspadaan dengan  perlengkapan yang memadai. 

Kelas III Intermadiate 

Arus sungai lebih deras dengan  posisi bebatuan agak berbahaya, kadang 

disertai belokan agak tajam, walaupun lintasan masih jelas tetapi terbatas. Perlu 

keahlian pengendalian dan kewaspadaan tinggi untuk melawatinya. Peralatan 

standart mutlak diperlukan. Penyelamatan diri agak sulit, terkadang perlu bantuan 

orang lain untuk menyelamatkan diri. 

Kelas IV Advance 

Gelombang air terkadang sampai 2 M, dengan bebatuan yang cukup besar 

dan dapat mengganggu laju atau membalikan ban dengan arusnya yang kuat dan 

liar, walaupun masih dapat diduga, tetapi diperlukan keahlian pengendalian untuk 

dapat melawatinya. Bagi yang pertama kali melewatinya perlu melakukan 

pengintaian sebelum melawatinya, diutamakan bagi yang awak ban 

berpengalaman dengan perlengkapan terbaik. Resiko bagi yang terjatuh sangat 

tinggi dengan kondisi airnya yang sangat bergolak penyelamatan diri menjadi 

lebih sulit, diperlukan tim khusus untuk pertolongan. 

Kelas V Expert 

Tinggat kesulitannya lebih tinggi, arus lebih deras dengan gelombang-

gelombang besar dan berbahaya. Lintasan sulit diprediksi sehingga diperlukan 

kendali yang cepat dan tepat, dengan kondisi seperti ini mutlak diperlukan awak 

ban dan perlengkapan terbaik dengan persiapan yang penuh untuk pertolongan 

mengingat resiko sangat tinggi terlebih jika terjatuh. 
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Kelas VI Estreme 

Tingkatan  lebih lanjut dari kelas V, nyaris tidak dapat dilewati karena 

posisi batuan, sudut elevasi, maupun kelokannya sangat tidak beraturan dengan  

arus yang sangat deras dan tidak dapat diduga. Jika terjadi kecalakaan nyaris tidak 

tertolong. Hanya dapat dilewati dengan kondisi air yang memungkinkan, tetepi 

tetap dianjurkan untuk tidak dilewati. 

Klasifijkasi sungai  

Klasifikasi sungai berdasarkan pada tingkatan kemiringan dihitiung 

berdasarkan titik tertinggi dikurangi titik terendah dan dibagi dengan jarak (m/km) 

yang berpengaruh terhadap kecepatan (Khuhne, 1995).  

1. Gradien 0-5 m/km 

Aliran air lambat dengan  gelombang kecil, nyaris rata. Biasanya 

ditemukan pada bagian sungai hilir mendekati muara, jeram yang 

terbentuk tidak lebih dari kelas II. 

2. Gradien 5-10 m/km 

Gerakan aliran air agak cepat, permukaan air mulai diwarnai riak-riak 

air yang bervariasi dan cepat menimbulkan gelombang, pada saat laju 

air terhambat bentukan jeram yang terjadi dapat mencapai tingkat 

kesulitan kelas III. 

3. Gradien 10-20 m/km 

Aliran air agak cepat dengan  gelombang kecil sampai sedang. Jika 

menemui hambatan dapat menimbulkan gelombang yang lebih besar. 

Pada tingkat kesulitan kemiringan ini merupakan kemiringan yang 

paling ideal untuk kegiatan arum jeram. Dan jeram yang terbentuk 

dapat mencapai kelas IV-V. 

4. Gradien > 20 m/km 

Aliran air yang sangat cepat dan potensial terdapat di air terjun, 

sehingga dengan kemiringan seperti ini sangat berbahaya untuk jeram. 

Berdasarkan  kemiringan sungai dibedakan  menjadi dua kategori yaitu drop 

and pool. Disebut demikian karena jeram yang terbentuk cukup besar dan 

menurun  tajam, tetapi jarak antar jeram saling berjauhan dengan aliran air yang 
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lambat (pool). Dengan kondisi seperti ini membuat pelaku kegiatan merasa jenuh 

saat  berada aliran lambat. Tetapi sangat tegang saat memasuki aliran jeram yang 

menurun tajam. 

Keuntungan mengarungi sungai seperti itu memiliki banyak tempat untuk 

beristirahat. Tipe salah satu lagi adalah continuous rapid, dengan jarak antar 

jeram sangat rapat dan nyaris tidak putus, tetapi dengan tingat kesulitan rata-rata 

hampir sama. Kondisi jeram yang saling sambung menyambung mendatangkan 

kenikmatan  tersendiri bagi penikmat river rutbing, tetapi juga memerlukan 

kewaspadaan khusus karena lebih sulit mencari tempat beristirahat, maka 

diperlukan kejelian dan keahlian  mengendalikan ban agar terhindar dari bahaya 

(Suswantoro,1999). 

(Khuhne 1995), tingkat kesulitan sungai maupun jeram dapat dipengaruhi 

oleh kondisi air, dalam hal ini volume air yang berpengaruh pada tingakat muka 

air. Semakain beasar volume air maka aliran air akan semakian deras dan kuat. 

Selaian itu factor lain yang menentukan kesulitan jeram antara lain. 

1.  Elevasi, yakni beda tinggi antara bagian  hulu dan hilir sungai, 

ditujukan dengan satuan m/km, semakin besar gradient atau 

kemiringan, maka akan semakin besar pula laju air seiring dengan 

gaya gravitasi bumi. 

2. Lebar sungai, pada volume air yang sama, sungai dengan permukaan 

lebih kecil tentunya akan mempunyai kecepatan lebih besar dan begitu 

pula sebaliknya, oleh karena itu jika terdapat suatu penyempitan  maka 

perlu diwaspadai oleh para penikmat River Tubing. 

3. Kekasaran dasar sungai, di dalam dasar sungai tentunya tidaklah rata 

seperti pada permukaan sungai karena didalam dasar sungai terdapat 

tonjolan, batu dan patahan serta material lain seperti endapan dan 

lubang hasil erosi. Dengan bentuk yang tidak rata ini akan 

mempengaruhi laju air dan menimbulkan gelombang. Semakin besar 

tonjolan yang menghambat air maka akan semakin besar pula 

gelombang yang ditimbulkan. 
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4. Belokan, adanya belokan pada sungai akan membuat arah aliran air 

akan berbalik. Berbaliknya arah aliran ini akan bertabrakan dengan 

arus yang datang dari atas, sehingga dapat menimbulkan pusaran 

(eddies) atau arus balik (reversal). Jika yang terbentuk adalah pusaran 

hal ini tidak berbahaya, namun jika arus balik yang terbentuk maka 

akan berpotensi untuk membelikan ban.  

5. Batu, jika batu yang terdapat di sungai berukuran kecil, maka akan 

tertutupi oleh permukaan air, namun bila batu yang berukuran besar 

akan menghambat laju air sehingga menimbulkan gelombang yang 

bervariasi. Selain itu adanya batu turut menentukan rah arus utama 

(main stream) yang dapat dilalui ban. Banyaknya ban yang menonjol 

dipernukaan air akan menyulitkan dalam pengarungan, karena batu-

batu tersebut dapat menjadi penghalang yang dapat membahayakan 

selama pengarungan. 

Prinsip-prinsip dalam pariwisata 

Menurut Prof. Salah Wahab dalam Yoeti, (2008). Pariwisata adalah suatu 

aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara 

bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/diluar negeri, 

meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari 

kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana 

ia memperoleh pekerjaan tetap. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri 

secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, berikut. 

 Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus 

menjamin agar terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber 

daya alam yang akan menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan 

laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.  

 Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam 

pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat 

setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.  
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 Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus 

dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat 

dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan 

kompetitif.  

 Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat 

melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam 

pengembangan pariwisata.  

Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu 

didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi 

kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya 

alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup



 

18 

2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya merupakan acuan atau refrensi yang digunakan peneliti untuk penelitian yang terkait. Seperti pada tabel 5 

tabel penelitian sebelumnya di bawah ini. 

Tabel 5. Tabel Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul  Tujuan Metode  Hasil 

1 Adi Triatmoko 

(2007) 

Analisis River 

TubingSungai Elo Di 

Kecamatan Mungkid 

Kebupaten Magelang 

1.Memengetahui besarnya potensi wisata di Sungai Elo dan 

sekitarnya untuk mendukung pengembangan Sungai Elo sebagai 

obyek River Tubing 

 2.Mengetahui upaya yang dilakakan oleh pengelola untuk 

megembangkan obyek wisata River Tubingdi Sungai Elo 

Analisi Data 

Primer dan 

Sekunder 

Sungai elo memiliki empat belas jeram 

yang berfariasi dari grade I sampai grade 

IV. 

Upaya pengelolaan Sungi Elo yang 

dilakuakan oleh pihak pengelola susuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh 

Sungai Elo 

2 Deki Ari Wibowo 

(2007) 

Analisis Potensi Obyek 

Wisata Zona Barat 

Kabupaten Pacitan Tahun 

2008  

 

1.Mengetahui sebaran tingkat potensi obyek wisata di zona barat 

Kabupaten Pacitan tahun 2008 2.Mengetahui arah pengembangan 

dan pengelolaan pariwisata di zona barat Kabupaten Pacitan tahun 

2008 berdasarkan tingkat potensinya 

 

Observasi 

lapangan 

didukung data 

sekunder 

Obyek wisata yang tersedia sangat 

bervariasi meliputi obyek wisata alam, 

obyek wisata buatan, obyek wisata 

budaya. Langkah dalam menentukan 

arah pengembangan obyek wisata 

didasarkan pada faktor penghambat dari 

hasil penilaian potensi internal, 

eksternal, dan gabungan 

3 Lilik Umu Habibah 

(2011) 

Potensi Obyek Wisata Air 

Terjun Dalam Rangka 

Pengembangan Pariwisata 

di Kecamatan Kare 

Kabupaten Madiun 

1.Mengetahui potensi internal dan eksternal dari masing-masing 

obyek wisata air terjun di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun 

2.Mengetahui potensi pengembangan obyek wisata air terjun di 

Kecamatan Kare dilihat dari sisi sediaan (potensi internal dan 

eksternal) 3.Memberi arahan pengembangan obyek wisata di 

Kecamatan Kare Kabupaten Madiun 

Analisis data 

sekunder dan 

observasi 

lapangan 

Terdapat 14 jumlah obyek wisata air 

terjun di Kecamatan Kare Kabupaten 

madiun dan masing-masing mempunyai 

karakteristik yang berbeda sehingga 

arahan potensi pengembangan setiap 

obyek wisata berbeda pula. 

Sumber : Penulis 2018 
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F. Kerangka Pikir 

Desa Girimulyo memiliki kondisi topografi yang sangat beragam dari 

perbukitan hingga pegunungan. Keberagaman kondisi topografi di daerah 

penelitian dipengaruhi oleh proses geomorfologi. Beberapa proses geomorfologi 

menjadikan terbentuknya suatu fenomena alam seperti terbentuknya lembah, 

perbukitan, sungai, dan lain-lain. Fenomena alam tersebut dapat dijadikan sebuah 

potensi alam yang dapat dikembangkan  menjadi obyek wisata alam. 

Pengembangan wisata dapat berfungsi sebagai pemerataan  pembangunan, 

dimana sebagian besar obyek wisata dan daya tarik wisata berada di daerah yang 

sulit untuk dijangkau sehingga akan tercipanya pertumbuhan  ekonomi di sekitar 

obyek wisata  

Pengembangan obyek wisata dilakukan agar dapat memberikan  rasa senang 

dan puas bagi para wisatawan, dalam membangun pariwisata maka ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan antara lain. 

1. Aksesibilitas (kemudahan wisatawan menuju obyek wisata) 

2. Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi yang wisatawan untuk 

menuju obyek wisata 

3. Adanya falisitas yang memadai seperti: area parkir, tempat makan, 

tempat istirahat, MCK, serta lokasi ibadah. 

Pengembangan obyek wisata pastinya terdapat faktor pendukung serta 

penghambat pembanguanan pariwisata. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan, 

dalam pengembangan obyek wisata River Tubing. Strategi dalam upaya 

pengembangan obyek wisata ini dapat diketahui memalui faktor pendukung dan 

faktor penghambatnya melalui analisis SWOT. Adanya pegembangan  obyek 

wisata tentunya dapat beradampak baik bagi masyarakat obyek wisata River 

Tubing, khususnya dalam meningkatkan perekomomian masyarakat sekitar obyek 

wisata.  
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G. Batasan Operasional 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya, bagaimana pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan 

akan kebenarannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).  

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang terdapat dalam suatu obyek wisata 

yang digunakan sebagai daya tarik lokasi obyek wisata tersebut (Spillance dalam 

R. Bintarto dan Surasopo, 1979). 

Fasilitas penunjang pariwisata adalah fasilitas umum yang menunjang kegiatan 

pariwisata meliputi, fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas pembelajaran 

(Sujali, 1989). 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan 

bagi wisatawan (Fandeli, 1995 dalam Hamdoko, 2004).  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang tekait di bidang 

tersebut (Pendit, 1999).  

Industri pariwisata adalah kumpulan dari berbagai macam perusahaan yang 

secara bersama-sama menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan para wisatawan 

khususnya dari traveller pada umumnya selama dalam perjalanan (Yoeti, 1985).  

Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya 

manusia itu sendiri (Sujali, 1989)  

River Tubing adalah kegiatan mengarungi sungai atau kegiatan susur sungai 

sama halnya dengan rafting yang menggunakan ban sebagai alat mengarungi 

suatu sungai (Naryono,2015) 

Obyek wisata suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan 

sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi 

kebutuhan rohani dan menumbuhkan cinta keindahan alam (Oka A. Yoeti, 1985) 

Tubing suatu kegiatan yang berhubungan dengan wisata seperti halnya rafting 

yang menggunakan Ban sebagai alatnya (Naryono,2015). 
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Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk 

berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya itu 

dan akan kembali lagi ke tempat asal (Yoeti, 1985). 

Pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu proses atau 

pembangunan yang telah dan atau yang sedang dilaksanakan (Sujali, 1989).   

Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu 

sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan 

dukungan bagi pengembangan (Sujali, 1989). 

Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung 

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas 

penunjang, dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 

Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang penikmatnya 

berupa orang-orang yang benar benar berminat terhadap jenis wisata yang 

dimaksud, mengingat resiko yag cukup tinggi dari jenis wisata lain (Dirjen 

Pariwisata, 1997). 

  


