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Abstrak 
Pariwisata merupakan mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan 

ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya 

pengembangan industri pariwisata belum secara optimal dilakukan.  

Industri pariwisata semestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama: 

(1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun 

international. (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, 

akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, 

nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh 

adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5) Penghasil devisa. (6)  Pemicu 

perdagangan international. (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan 

profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal 

dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus 

berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi. 

Kabupaten Ngawi memiliki potensi pariwisata yang sangat besar salah satunya ada di 

Kecamatan Ngrambe. Potensi wisata tersebut antara lain: Air Terjun Pengantin, Air Terjun 

Suwono, Omah Watu, kebun rambutan., kebun durian, kebun rambutan, kebun jambu biji, 

kebun salak, penangkaran burung hantu, pagupon-pagupon. Namun demikian potensi 

pariwisata yang besar tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal.  

Permasalahan terkait industri pariwisata di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut. (1) 

Terdapat banyak potensi objek wisata alam, tetapi belum dikelola dengan baik. (2) Belum ada 

program wisata yang dikembangkan secara baik (3) Produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat relatif rendah. 

Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan metode-metode berikut. (1) Program Revitalisasi 

Objek Wisata Alam. (2) Program Pengembangan Wisata Alam. (3) Program Pemberdayaan 

Masyarakat Sekitar Objek Wisata Alam  

 

Kata kunci: Industri Pariwisata, Ketahanan, Ekonomi, Nasional 
 

PENDAHULUAN 

 Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau 

penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di 

Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum 

fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. 

 Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of Official 

Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya 

dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1) 

Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun 
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international. (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, 

akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian 

budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahtraan yang 

diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5) Penghasil 

devisa. (6) Pemicu perdagangan international. (7) Pemicu pertumbuhan dan 

perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus 

yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi 

produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial 

ekonomi pada daerah suatu destinasi. 

 Dari sisi kepentingan nasional, Menurut Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata RI (2005) dalam Sapta (2011) menjelaskan bahwa pembangunan 

kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan 

bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan 

perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak 

yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di 

wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan 

pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga 

akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. 

2. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation): Pembangunan pariwisata diharapkan 

mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan 

bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharpkan mampu memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah 

bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan 

kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam 

dan budaya bagi kepentingan pariwisata. 

3. Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development): Dengan sifat kegiatan 

pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan 

dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong 

kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil 
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sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola 

dalam waktu yang relative lama. 

4. Pelestarian Budaya (Culture Preservation): Pembangunan kepariwisataan diharapkan 

mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau 

daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara 

ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 

telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian 

kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk 

menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan 

diberbagai daerah. 

5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini 

telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok 

masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan 

dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang 

dan skema paid holidays. 

6. Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan 

berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di 

suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan 

di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk 

berperan dalam penyediaan barang dan jasa.. 

7. Pengembangan Teknologi: Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat 

persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan 

teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata 

mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah 

tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu 

memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan 

kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di 

berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataanakan menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam 

kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Sedangkan dari sisi kepentingan Internasional,  Pariwisata internasional pada tahun 

2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

55 

 

menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% 

dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah 

pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah 

perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun 

(UN-WTO, 2005) 

 Pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting 

stimulator penggerak perekonomian di beberapa negara di dunia, namun pariwisata juga 

menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit 

untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya. Beberapa biaya tersembunyi atau hidden 

cost diantaranya adalah:  industri pariwisata bertumbuh dalam mekanisme pasar bebas 

sehingga seringkali destinasi pada negara berkembang hanya menjadi obyek saja, hal 

lainnya pengembangan pariwisata memang telah dapat menigkatkan kualitas 

pembangunan pada suatu destinasi namun akibat lainnya seperti peningkatan harga-

harga pada sebuah destinasi terkadang kurang mendapat perhatian dan korbannya 

adalah penduduk lokal,  dan banyak hal akan di ungkap dalam paper ini. 

Kabupaten Ngawi memiliki banyak obyek wisata yang potensial. Salah satunya 

berada di Kecamatan Ngrambe. Kecamatan Ngrambe yang meliputi 14 desa dengan luas 

wilayah mencapai 4333,89 hektar. Sebelah selatan kecamatan tersebut berbatasan 

dengan Kecamatan Jogorogo, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sine, sebelah 

utara berbatasan dengan Kecamatan Widodaren, dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Gunung Lawu. Salah satu dari 14 desa di Kecamatan Ngrambe berbatasan langsung 

dengan hutan di Gunung Lawu, yaitu Desa Hargomulyo. Secara geografis Desa 

Hargomulyo berada pada 701 meter di atas permukaan laut dan menjadi bagian dari 

sistem utama gunung Gunung Lawu. Potensi wisata Desa Hargomulyo antara lain Air 

Terjun Pengantin, Air Terjun Suwono, Omah Watu, dan kebun rambutan. Satu desa 

yang lain adalah Desa Wakah yang terletak pada 506 meter di atas permukaan laut. 

Potensi wisata di Desa Wakah antara lain kebun durian, kebun rambutan, kebun jambu 

biji, kebun salak, penangkaran burung hantu, pagupon-pagupon. 

Namun demikian potensi pariwisata yang besar di Kecamatan Ngrambe tersebut 

belum dikembangkan dan dikelola secara optimal. Padahal Kabupaten Ngawi terletak 

pada jalur lintas utama antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wisatawan dari wilayah 

Jawa Tengah tidak mengenal keindahan objek wisata di Kecamatan Ngrambe dan hanya 
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melewati Kabupaten Ngawi untuk menuju tempat wisata di Kota Batu (Jawa Timur). 

Sebaliknya, banyak wisatawan dari wilayah Jawa Timur belum mengenal keindahan 

alam Desa Hargomulyo dan Desa Wakah sehingga juga hanya melewati Kabupaten 

Ngawi saja untuk berlibur ke Yogyakarta 

Permasalahan yang dihadapi Pemkab Ngawi, yaitu:  

1) Potensi objek pariwisata belum dikelola dengan baik 

Permasalahan terkait pengembangan wisata di Desa Hargomulyo dan Desa Wakah 

ialah (1) informasi terkait sumber daya alam dan geologi yang terdapat di kedua desa 

belum banyak diketahui masyarakat luas, (2) strategi pengelolaan pariwisata belum 

dilakukan secara kolaboratif, (3) kurangnya sarana dan prasarana sebagai daya tarik 

kawasan, (4) potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan UMKM belum 

secara optimal disinergikan dengan pengembangan pariwisata, (5) pemanfaatan 

website belum dibuat untuk menawarkan kesatuan nilai pariwisata: keindahan alam, 

kuliner, oleh-oleh, atraksi, dan penginapan 

2) Belum adanya atraksi wisata 

Tiga pelaku utama dalam pengembangan pariwisata adalah: destinasi wisata, 

wisatawan, dan masyarakat lokal. Tiga pelaku utama tersebut belum diintegrasikan 

secara maksimal di Desa Wakah dan Desa Hargomulyo. Sehingga belum ada atraksi 

yang dilakukan masyarakat lokal untuk menunjang destinasi wisata sebagai daya 

tarik wisatawan. 

3) Rendahnya Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat 

Kecamatan Ngrambe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi dengan 

tingkat produktivitas rendah. Hal tersebut dipicu oleh rendahnya kreativitas dan jiwa 

kewirausahaan masyarakat. Kualitas kreativitas dan jiwa kewirausahaan masyarakat 

di suatu daerah akan sangat menentukan produktivitas dan daya saing daerah 

tersebut. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri, berakhlak 

mulia dan berbudaya harus dilakukan dengan menerapkan pendidikan karakter 

berbasis kewirausahaan kepada masyarakat. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
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 Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada 

tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah 

komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2014, 

jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 9,4 juta lebih atau 

tumbuh sebesar 7.05% dibandingkan tahun sebelumnya. 

 Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di 

Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasiiklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di 

antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah 

Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan 

berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam 

di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional 

di Sumateramerupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata 

itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan 

keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan 

di seluruh kepulauan tersebut. 

Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali 

merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010, terdapat 7 lokasi di 

Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan 

Dunia. Sementara itu, empat wakil lain juga ditetapkan UNESCO dalam Daftar 

Representatif Budaya tak benda warisan 

manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung.  

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebelas provinsi yang paling sering 

dikunjungi oleh para turis adalah Balisekitar lebih dari 3,7 juta disusul, DKI 

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, 

Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. Sekitar 

59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan 

bisnis. Singapura dan Malaysia adalah dua negara dengan catatan jumlah wisatawan 

terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari 

kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Tiongkok berada di urutan pertama 

disusul Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan India. Jumlah pendatang terbanyak dari 

kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul 

oleh Belanda, Jerman dan Perancis.  
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Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang 

kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata Indonesia.  

 Bidang jasa pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata mungkin sudah 

berkembang sejak zaman Indonesia purba, khususnya Jawa kuno abad ke-8; beberapa 

panel relief di Borobudur menggambarkan adegan penjual minuman, semacam warung, 

kedai, atau rumah makan, serta ada bangunan yang didalamnya ada orang tengah 

minum-minum dan bersenang-senang, mungkin menggambarkan rumah minum atau 

penginapan. Indonesia memiliki catatan sejarah kebudayaan pariwisata sejak abad sejak 

abad ke-14.  

 Catatan Perjalanan Bujangga Manik, seorang resi pengelana Hindu dari Pakuan 

Pajajaran yang ditulis pada abad ke-15 menceritakan perjalanannya keliling pulau Jawa 

dan Bali. Meskipun perjalannya bersifat ziarah, namun kadang-kadang ia menghabiskan 

waktu seperti seorang pelancong zaman modern: duduk, mengipasi badannya dan 

menikmati pemandangan di daerah Puncak, khususnya Gunung Gede yang dia sebut 

sebagai titik tertinggi dari kawasan Pakuan.  

 Setelah masuknya Bangsa Belanda ke Indonesia pada awal abad ke-19, daerah 

Hindia Belanda mulai berkembang menjadi daya tarik bagi para pendatang yang berasal 

dari Belanda. Gubernur jenderal pada saat itu memutuskan pembentukan biro wisata 

yang disebut Vereeeging Toeristen Verkeer yang gedung kantornya juga digunakan 

untuk maskapai penerbangan Koninklijke Nederlansch Indische Luchtfahrt 

Maatschapijj (kini disebut dengan KLM). Hotel-hotel mulai bermunculan seperti Hotel 

des Indes di Batavia, Hotel Oranje di Surabaya dan Hotel De Boer di Medan.  

 Tahun 1913, Vereeneging Touristen Verkeer membuat buku panduan mengenai 

objek wisata di Indonesia. Sejak saat itu, Bali mulai dikenal oleh wisatawan 

mancanegara dan jumlah kedatangan wisman meningkat hingga lebih dari 100% pada 

tahun 1927. Pada 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan sektor 

pariwisata Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan HONET (Hotel 

National & Tourism) yang diketuai oleh R. Tjitpo Ruslan. Badan ini segera mengambil 

alih hotel - hotel yang terdapat di daerah sekitar Jawa dan seluruhnya dinamai Hotel 

Merdeka. Setelah Konferensi Meja Bundar, badan ini berganti nama menjadi NV 

HORNET. Tahun 1952 sesuai dengan keputusan presiden RI, dibentuk Panitia Inter 
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Departemental Urusan Turisme yang bertugas menjajaki kemungkinan terbukanya 

kembali Indonesia sebagai tujuan wisata.  

 Pada masa Orde Baru, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bertumbuh 

secara perlahan. Pemerintah pernah mengadakan program untuk meningkatkan jumlah 

kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan 

Indonesia. Program ini meningkatkan kunjungan turis internasional hingga 400.000 

orang.[15] Selain itu pada tahun 1992, pemerintah mencanangkan Dekade Kunjungan 

Indonesia, yaitu tema tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000.  

 Kepercayaan dunia internasional terhadap pariwisata Indonesia mulai 

mengalami penurunan pada insiden pengeboman Bali pada Tahun 2002 yang 

menyebabkan penurunan wisatawan yang datang ke Bali sebesar 32%. Aksi teror 

lainnya seperti Bom JW Marriott 2003, Pengeboman Kedutaan Besar Australia, Bom 

Bali 2005 dan Bom Jakarta 2009 juga memengaruhi jumlah kedatangan wisman ke 

Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia ini mengakibatkan dikeluarkannya peringatan 

perjalanan oleh beberapa negara seperti Australia dan Britania Raya pada tahun 2006.  

 Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengadakan program Tahun Kunjungan 

Indonesia 2008 untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing 

ke Indonesia, selain itu program ini sekaligus untuk memperingati 100 

tahunkebangkitan nasional Indonesia. Dana yang dikeluarkan untuk program ini sebesar 

15 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian besar digunakan untuk program 

pengiklanan dalam maupun luar negeri. Hasil dari program ini adalah peningkatan 

jumlah wisatawan asing yang mencapai 6,2 juta wisatawan dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 5,5 juta wisatawan.  

 Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia melanjutkan program "Tahun 

Kunjungan Indonesia" pada tahun 2009 dengan target 6,4 juta wisatawan dan perolehan 

devisa sebesar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan pergerakan wisatawan 

nusantara ditargetkan 229,95 juta perjalanan dengan total pengeluaran lebih dari 128,77 

triliun rupiah. Program ini difokuskan ke "pertemuan, insentif, konvensi dan 

pertunjukan serta wisata laut". Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan 

kembali "Tahun Kunjungan Indonesia serta Tahun Kunjung Museum 2010". Program 

ini dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap museum dan 
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meningkatkan jumlah pengunjung museum. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia 

menetapkan Wonderful Indonesia sebagai manajemen merek baru pariwisata Indonesia, 

sementara untuk tema pariwisata dipilih "Eco, Culture, and MICE". Logo pariwisata 

tetap menggunakan logo "Tahun Kunjungan Indonesia" yang dipergunakan sejak tahun 

2008.  

 

METODE  

Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ketahanan Ekonomi 

Nasional dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ketahanan Ekonomi Nasional 

No Program 

1 Program revitalisasi obyek wisata  

2 Program pengembangan atraksi wisata  

3 Program pengemberdayaan masyarakat pegunungan   

 

Rencana Kerja. 

 Rencana kerja Metode Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ketahanan 

Ekonomi Nasional adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Metode Pelaksanaan Penguatan Industri Batik Nasional  

Dalam Menghadapi ACFTA Dan MEA. 

No Program dan Jenis Kegiatan 

1. Program Revitalisasi Obyek Wisata 

 Pembangunan sarana dan prasarana pendukung daya tarik wisata 

 Perbaikan jembatan dan talut di Desa Wakah  

 Perbaikan jalan di dalam area wisata petik buah  

 Pembuatan papan nama desa wisata  

 Pembangunan Gazebo 

2. Program Pengembangan Atraksi Wisata 

 Inventarisasi atraksi wisata di Desa Hargomulyo dan Desa Wakah  
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 Pemetaan potensi wisata menjadi kawasan wisata  

 Pembuatan leaflet dan katalog atraksi wisata dan kesenian  

 Pengembangan atraksi kesenian  

 Pengembangan wisata edukasi 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan 

 Pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat berbasis potensi lokal 

 Pendidikan dan latihan Pembuatan Kripik Buah 

 Pelatihan pembuatan kripik singkong rasa gadung, kripik pisang, kripik telo ungu  

 Pembuatan web pariwisata 

 

HASIL  

 Terdapat peningkatan pendapatan pengelola Tempat Wisata Air Terjun 

Pengantin dari Tahun 2015 – 2016 

 

Tabel 3. Data Pemasukan Tempat Wisata Air Terjun Pengantin 

Tahun 2015 

No 
Sepeda 

Motor 

Mo

bil 
orang Parkir 

Tiket 

Masuk 

Rombong

an 
Total 

Pengeluara

n 
Sisa 

1 1033 44 2,383 3,076,000 9,531,000 50,000 9,581,000 3,043,000 6,538,000 

2 530 30 1,175 1,583,000 4,698,000 110,000 4,808,000 1,690,000 3,118,000 

3 448 28 1,026 1,368,000 4,104,000 80,000 4,184,000 1,830,000 2,354,000 

4 332 14 763 1,024,000 3,051,000 50,000 3,101,000 1,720,000 1,381,000 

5 553 31 1,209 1,732,000 4,836,000 50,000 4,886,000 2,138,000 2,748,000 

6 419 24 968 1,281,000 3,870,000 640,000 4,510,000 1,485,000 3,025,000 

7 1598 127 3,770 4,962,000 15,078,000 50,000 15,128,000 4,923,000 10,205,000 

8 500 20 1,113 1,464,000 4,452,000 50,000 4,502,000 1,633,000 2,869,000 

9 463 26 1,047 1,409,000 4,188,000 0 4,188,000 1,530,000 2,658,000 

10 444 25 1,001 1,364,000 4,002,000 0 4,002,000 1,472,000 2,530,000 

11 593 20 1,276 1,717,000 5,103,000 0 5,103,000 1,450,000 3,653,000 

12 1163 89 2,738 3,682,000 10,953,000 515,000 11,468,000 2,296,500 9,171,500 

JM
L 

8,076 478 18,467 24,662,000 73,866,000 1,595,000 75,461,000 25,210,500 50,250,500 

 Tahun 2016 

No 
Sepeda 

Motor 

Mo

bil 
orang Parkir 

Tiket 

Masuk 

Rombo

ngan 
Total 

Pengeluara

n 
Sisa 

1 1292 79 3006 2,979,000 12,024,000 0 15,003,000 4,012,000 10,991,000 

2 426 23 1021 967,000 4,084,000 0 5,051,000 2,868,000 2,183,000 
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3 423 30 961 996,000 3,844,000 0 4,840,000 1,677,000 3,163,000 

4 456 32 1,382 1.040.000 5,528,000 50,000 6,618,000 1,940,000 4,678,000 

5 653 45 2,008 1,486,000 8,032,000 110,000 9,628,000 3,248,000 6,372,000 

6 620 40 1,144 1,400,000 4,576,000 110,000 6,086,000 2,525,000 3,561,000 

7 2,556 210 5,541 5,952,000 22,164,000 720,000 28,836,000 6,323,000 22,513,000 

8 672 35 1,827 1,484,000 7,488,000 110,000 9,082,000 2,633,000 6,449,000 

9 682 38 1,963 1,516,000 7,852,000 110,000 9,478,000 2,530,000 6,948,000 

10 223 15 556 546,000 2,224,000 110,000 2,880,000 650,000 2,230,000 

11 0 0 0 0 0   0 0 0 

12 0 0 0 0 0   0 0 0 

JM
L 

2,141 132 19,409 4,942,000 19,952,000 0 97,502,000 28,406,000 69,088,000 

 

PEMBAHASAN 

Program Revitalisasi Obyek Wisata   

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Daya Tarik Wisata 

Sebelum 

      
 

 Sesudah 
              

Pembangunan Gazebo 

Sebelum 
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Sesudah 

      

Revitalisasi yang telah dilakukan pada tempat wisata Air Terjun Pengantin mampu 

meningkatkan kunjungan wisatawan mencapai 40%. Revitalisasi ini terus dilakukan, 

sehingga ditargetkan pada Tahun 2017 kunjungan wisatawan mampu ditingkatkan 

hingga mencapai 80% 

 

Perbaikan Jembatan Dan Talut Di Desa Wakah 

               

Perbaikan Jalan Di Dalam Area Wisata Petik Buah 

         

Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Wakah merupakan langkah 

persiapan Program Wisata Petik Buah di Desa Wakah. Desa Wakah merupakan sentra 

tanaman Buah Rambutan dan Durian. 
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Program Pengembangan Atraksi Wisata 

Pengembangan Atraksi Kesenian  

 
 

Pengembangan Wisata Edukasi 

     
 

Untuk mengoptimalkan kunjungan wisata, maka dikembangkan atraksi wisata. Melalui 

atraksi wisata, para wisatawan tidak hanya bisa menikmati keindahan alam namun juga 

bisa menikmati pertunjukan atraksi wisata. 

Atraksi wisata yang dikembangkan berupa atraksi kesenian dan wisata edukasi. Wisata 

edukasi yang dikembangkan mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat serta 

ikut andil dalam peningkatan kunjungan wisatawan domestik. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan 
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Program Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan meliputi: 

1) Pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat berbasis potensi lokal 

2) Pendidikan dan latihan Pembuatan kripik buah 

3) Pendidikan dan latihan pembuatan kripik singkong rasa gadung, kripik pisang, dan 

kripik telo ungu 

4) Pembuatan web pariwisata 

 

KESIMPULAN  

1. Program Revitalisasi Obyek Wisata mampu meningkatkan daya tarik obyek wisata. 

2. Program Pengembangan Atraksi Wisata mampu meningkatkan daya tarik para 

wisatawan.   

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan, mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat disekitar obyek wisata melalui produksi dan penjualan oleh-oleh khas 

Ngawi.  
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