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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini telah terjadi peningkatan signifikan di masyarakat akan 
kebutuhan rekreasi. Disatu sisi masyarakat membutuhkan penyegaran jasmani dan 
rohani, yang disebabkan karena tekanan rutinitas pekerjaan, disisi lain berbarengan 
dengan fenomena munculnya teknologi baru dan trend berkembangnya komunikasi 
berbasis media sosial (medsos). Kiranya teori dari Abraham Maslow tentang 
kebutuhan dasar manusia atau disingkat KDM masih relevan. Tidak hanya berkutat 
masalah kebutuhan fisik, melainkan sudah sampai pada kebutuhan aktualisasi diri, 
yang salah satu meta needs adalah rekreasi itu sendiri.  

 
Pemenuhan rekreasi terkait erat dengan penyediaan/pembangunan 

kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan 
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pembangunan 
kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan 
kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan 
budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.  

 
Pembangunan kepariwisataan ini memiliki 4 (empat) pilar yakni industri 

pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan 
kepariwisataan. Amanat penugasan Undang – Undang Kepariwisataan terkait fungsi 
perencanaan, antara lain : 

 
1. Mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di 

sektor kepariwisataan; 
2. Mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas 

daerah; 
3. Menyelenggarakan kerja sama internasional di sektor kepariwisataan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 
4. Menetapkan dan mengembangkan kawasan pariwisata strategis nasional, dan 

kawasan pariwisata khusus; 
5. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem 

pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. 
 

Dalam pengembangan suatu kawasan pariwisata, paling tidak harus 
memenuhi 3 (tiga) komponen dasar yang terdiri dari Atraksi, Aksesibilitas dan 
Amenitas (3A). Komponen Atraksi bisa berupa daya tarik wisata alam, budaya atau 
buatan. Untuk komponen Aksesibilitas mencakup ketersediaan prasarana 
transportasi, sarana transportasi dan sistem transportasi. Sedangkan untuk 
komponen Amenitas adalah ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum dan 
fasilitas pariwisata. Diluar dari ketiga komponen tersebut, terdapat juga komponen 
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masyarakat dan investasi, yang di dalamnya mencakup peningkatan kapasitas 
sumber daya masyarakat dan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat.  

 
Pembangunan komponen aksesibilitas dan amenitas di kawasan tersebut 

yang bersifat spasial, ditekankan pada ketersediaan infrastruktur merupakan hal 
utama dan pokok agar dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan dalam 
berwisata. Terpenuhinya kelengkapan infrastruktur sebagaimana telah disebutkan 
diatas akan mendorong perkembangan kawasan pariwisata dan dapat pula sebagai 
penentu tingkat daya saing suatu destinasi pariwisata. 

 
Pada dasarnya potensi pariwisata Kabupaten Blora cukup besar, dengan 

kondisi morfologi lahan berupa hamparan pegunungan karst dan hutan jati yang 
mendominasi. Selain itu kekayaan budaya maupun sejarah peradaban manusia, 
serta perjalanan bumi di masa lalu di Kabupaten Blora begitu besar. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya berbagai tradisi budaya masyarakat yang tetap lestari 
serta temuan fosil berbagai fauna yang semakin banyak ditemukan. Sumber daya 
alam serta ragam budayanya tersebut dapat menjadi modal untuk pengembangan 
pariwisata. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata banyaknya kunjungan, lama 
tinggal dan jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan akan sangat menentukan 
penerimaan pendapatan daerah.  

 
Dilihat dari besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Blora, 

yang sampai saat ini masih belum dikembangkan secara optimal baik dari sisi 
kelayakan sebagai kawasan wisata, atraksi / kegiatan wisata dalam kawasan wisata 
tersebut maupun infrastruktur dari kawasan wisata tersebut, maka sangatlah 
diperlukan campur tangan dari beberapa pihak baik itu pemerintah maupun swasta 
untuk mendorong pembangunan pariwisata di Kabupaten Blora. Selain itu, dalam 
kondisinya selama ini promosi dan positioning image pariwisata Kabupaten Blora 
sangat tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten di sekitarnya Upaya ini akan 
membuka akses masyarakat lokal kedalam bisnis pariwisata dengan tetap menjaga 
keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Blora. 

 
Objek wisata di Kabupaten Blora sebagian besar masih embrional, salah 

satunya adalah Waduk Greneng. Oleh karena itu, diperlukan suatu peningkatan dan 
pengembangan sarana prasrana yang memadai serta pengembangan sistem 
kelembagaan yang tepat dalam pengelolaan suatu kawasan wisata. Dari beberapa 
penjelasan diatas dapat dilihat bahwa adanya kompleksitas yang sangat tinggi dari 
proses pembangunan suatu kawasan wisata. Untuk mengatasi beberapa 
permasalahan diatas diperlukan suatu dokumen perencanaan sebagai kerangka 
acuan untuk pengembangan beberapa komponen kepariwisataan. Komponen 
tersebut antara lain objek dan daya tarik wisata, atraksi dan kegiatan wisata, fasilitas 
akomodasi dan penunjang wisata, aksesibilitas dan infrastruktur, sumber daya 
manusia pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pengelola serta sistem 
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investasi yang layak. Acuan ini diharapkan dapat memberikan arah dan kepastian 
bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Waduk Greneng. 
Dalam kaitan inilah perlu disusunnya Studi Kelayakan Pengembangan Obyek Wisata 
Waduk Greneng sebagai kelanjutan dari Rencana Induk Pengembangan Objek 
Wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora menjadi sangat penting sebagai kerangka 
acuan. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pembangunan 
objek wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora antara lain : 

 
1. Pengembangan dan pembangunan kawasan wisata belum terarah menjadi 

destinasi pariwisata menarik;  
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Blora masih rendah; 
3. Infrastruktur / sarana pendukung objek wisata belum tertata dengan baik, perlu 

perencanaan yang lebih matang; 
4. Pengembangan objek wisata belum mengakomodir potensi lokal masyarakat 

yang terpadu; dan 
5. Kurangnya peran kelembagaan (stakeholders) baik itu pemerintah, masyarakat 

lokal maupun pihak swasta dalam pengembangan objek wisata. 
 

Oleh karena itu diperlukan Penyusunan Dokumen Studi kelayakan / 
Feasibility Study  Objek Wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora sebagai pedoman 
rencana pengembangan dan pembangunan dalam jangka panjang. 
 

1.3 Maksud, Tujuan Dan Sasaran 

1.3.1 Maksud  

Melakukan pengembangan kawasan wisata Waduk Greneng melalui strategi, 
kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara ekfektif dan efisien pada 
bidang pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal. 

1.3.2 Tujuan  

a) Identifikasi potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam 
pengembangan Objek Wisata Waduk Greneng; 

b) Identifikasi sarana dan prasarana pendukung Objek Wisata Waduk Greneng; 
c) Perumusan langkah operasional dalam rangka pengembangan Objek Wisata 

Waduk Greneng; 
d) Menyusun dokumen Studi kelayakan pengembangan objek wisata Waduk 

Greneng Kabupaten Blora. 
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1.3.3 Sasaran 

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai beberapa tujuan tersebut antara lain : 

Teridentifikasinya potensi, permasalahan, peluang dan tantangan serta Kelayakan 
dalam pengembangan Objek Wisata Waduk Greneng; 
 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini terdiri dari ruang lingkup spasial dan ruang lingkup 
substansial. 

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial 

Secara spasial, kegiatan Penyusunan Dokumen Studi kelayakan  
Pengembangan Objek Wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora ini dilakukan di 
Desa Tunjungan, ibukota Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Secara geografis, 
Desa Tunjungan terletak antara 60.55’15” Lintang Selatan (LS) dan 111.022’7” Bujur 
Timur (BT). Secara geografis terletak di bagian barat Kabupaten Blora, berjarak ± 9 
Km arah barat dari pusat Kota Blora.  

 
Secara administratif, Desa Tunjungan memiliki luas wilayah 2.970 Ha.Desa 

Tunjungan ini terbagi kedalam 4 Dusun / Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun 
Tetangga (RT) dengan batas – batas administratif sebagai berikut : 
 
Sebelah Utara : Kabupaten Rembang 
Sebelah Timur : Desa Kedungrejo 
Sebelah Selatan : Desa Sambongrejo 
Sebelah Barat : Kecamatan Ngawen 

 
Lebih jelasnya, mengenai gambaran administratif Desa Tunjungan dapat 

dilihat pada Peta 1.1 Lingkup Wilayah Spasial Kegiatan berikut : 
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PENYUSUNAN DOKUMEN FEASIBILITY STUDY PROFIL INVESTASI STUDI KASUS PENGEMBANGAN WADUK GRENENG 
KELURAHAN TUNJUNGAN KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA – TAHUN 2019 

 

-  LAPORAN AKHIR -  
 

6 

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan  Waduk Greneng 
Kabupaten Blora yang harus dilakukan terdiri atas empat tahapan sebagai berikut : 
 
a) Perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan 
b) Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan / Feasibility Study  meliputi : 

• Dokumen Laporan Pendahuluan 
• Dokumen Laporan Antara 
• Dokumen Laporan Akhir 

c) Ekspose Dokumen Laporan Pendahuluan   
d) Ekspose Dokumen Laporan Akhir 

 
1.5 Landasan Hukum 

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan  
Pengembangan Objek Wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora umumnya, harus 
sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang – undangan, 
antara lain :  

 
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ; 
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; 
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; 
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 
Kabupaten / Kota; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2012 – 2027; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 
2016 – 2021; dan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 
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1.6 Pengertian & Ketentuan Umum 

• Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sesorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi 
dalam jangka waktu sementara 

• Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata 

• Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah 

• Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 
dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
Pengusaha 

• Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
kenidahandan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budayadan 
hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan 

• Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah 
Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 
yang didalamnya terdapat Daya Tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas 
Pariwisata, Akesibilitas serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 
terwujudnya kepariwisataan 

• Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata 

• Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 
kegiatan usaha pariwisata 

• Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya 
bendungan 

• Bangunan Pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya 
yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan 

• Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom  
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• Pemilik Bendungan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota atau Badan Usaha yang bertanggung 
jawabatas pembangunan bendungan , pengelolaan bendungan beserta 
waduknya 

• Unit Pengelola Bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari Pengelola 
bendungan yang ditetapkan oleh pemilik bendungan untuk melaksanakan 
pengelolaan bendungan beserta waduknya 

 
1.7 Keluaran 

1.6.1 Laporan Pendahuluan 

Susbtansi dari Laporan Pendahuluan, disamping latar belakang dan 
permasalahan perlu disusunnya  Studi Kelayakan secara teknis metodologis 
menjelaskan bagaimana strategi yang digunakan oleh penyusun dalam 
menyelesaikan pekerjaan ini. hasil Studi Kelayakan yang disusun ini nantinya akan 
ditindaklanjuti menjadi action plan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, sehingga 
unsur business plan harus memiliki kelayakan ekonomi dan mampu menjadi 
penggerak perekonomian daerah di Kabupaten Blora 

1.6.2 Laporan Antara 

Substansi dari Laporan Antara adalah kelanjutan dari hasil laporan 
pendahuluan. Berisi analisis pengembangan objek wisata meliputi identifikasi 
potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan objek wisata; 
identifikasi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary (kelembagaan) dalam 
pengembangan objek wisata serta perumusan langkah operasional dalam 
pengembangan objek wisata. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dilakukan 
penyusunan rencana dalam pengembangan objek wisata meliputi usaha industri 
objek wisata, pemasaran objek wisata, kelembagaan objek wisata, pembangunan 
objek wisata dan indikasi program kegiatan pembangunan objek wisata. 

1.6.3 Laporan Akhir 

Substansi dari Laporan Akhir adalah kelanjutan dari hasil pemetaan evaluasi 
kondisi eksisting wilayah perencanaan, isu potensi dan masalah strategis dari 
pengembangan kawasan wisata. Analisis berdasarkan data yang diperoleh dari studi 
literatur, observasi maupun Forum Group Discussion (FGD). 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan diwujudkan 
dalam pembangunan kepariwisataan melalui pelaksanaan rencana pembangunan 
kepariwisataan dengan memperhatikan pada keaneka-ragaman, keunikan, dan  
kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusiauntuk berwisata. Pada 
dasarnya Pembangunan kepariwisataan memiliki 4 (empat) pilar, yakni :  

• Industri pariwisata;  
• Destinasi pariwisata;  
• Pemasaran pariwisatadan; 
• Kelembagaan kepariwisataan, di mana penugasannya kepada kementerian 

pariwisata, khususnya terkait dengan fungsi perancanaan dan perancangan, 
antara lain adalah : 
a. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di 

sektor kepariwisataan;  
b. mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas 

Provinsi;  
c. menyelenggarakan kerjasama internasional di sektor kepariwisataan 

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
d. menetapkan dan mengembangkan kawasan pariwisata strategis nasional, 

dan kawasan pariwisata khusus; dan  
e. menetapkannorma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem 

pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. 

Selanjutnya dalam PeraturanPemerintah No.50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-
2025 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia berdasarkan 
wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional yang diarahkan pada 222 
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).  

 
Kerangka pemikiran tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Sistimatika Penulisan 

Penulisan Laporan Antara pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi kelayakan 
Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Blora dituangkan menjadi 6 (enam) bab 
yang deskripsi selengkapnya adalah sebagai berikut : 
 
 
 

Persiapan Teknis 

Data Sekunder 
Dokumen-dokumen terkait kebijakan 

Pariwisata Kab Blora 

Data Primer 
Hasil Survei Lapangan terkait data Obyek 

Wisata Greneng Kab Blora 

Permasalahan/Kendala 
PengembanganObyek Wisata Waduk Greneng  Kab.  Blora 

Identifikasi 
• Potensi Pariwisata & Ekonomi  di Kab. Blora 
• RTRW Kab Blora 
• Kebijakan & Strategi Pembangunan di Kab. Blora 
• Langkah yang sudah pernah dilaksanakan dll. 

Analisis 
• Analisis Potensi 
• Analisis Pemanfaatan Ruang & Ekonomi Ruang 
• Analisis Kebijakan & Program 
• Analisis Peran Masyarakat 
• Analisis Sarpras 

Perumusan Kebijakan Strategi, 
Rencana, dan Program Investasi 

Pengumpulan Data 
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Bab I.   Pendahuluan 

Pada bab Pendahuluan ini berisi mengenai fenomena yang melatar belakangi 
perlunya disusun Studi kelayakan  Pengembangan Obyek Wisata Waduk Greneng 
Kabupaten Blora  Rumusan masalah yang di sintesakan menjadi pertanyaan 
perencanaan, yakni : Bagaimana rumusan Studi kelayakan  Pengembangan obyek 
Wisata Waduk greneng Kabupaten Blora; diteruskan dengan uraian mengenai 
Maksud, Tujuan dan Sasaran-sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan.  
 
Pada bab ini juga dideskripsikan landasan hukum yang digunakan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana induk dan rencana detail pariwisata; keluaran yang 
harusdihasilkandari pekerjaan penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Obyek 
Wisata Greneng Kabupaten Blora, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan 
sistematika penulisan laporan. 
 
Bab II. Kajian Kepustakaan 

Pada bab Kajian Kepustakaan ini berisikan kajian teoritis dan kajian kebijakan 
kepariwisataan, sehingga lewat kajian ini dapat ditemukan variabel- variabel dan 
parameter yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat 
dalam rumusan masalah sebagaimana telah disebut pada bab I.  
 
Bab III. Gambaran Umum Wilayah Penyusunan Studi 

Pada bab Gambaran Umum Wilayah Penyusunan Studi ini didiskripsikan data dan 
informasi awal wilayah perencanaan makro dan mikro dari bahan-bahan pustaka 
dan dokumentasi yang dilakukan melalui desk study. Data dan informasi awal ini 
nantinya akan dilengkapi dan disempurnakan dengan menggunakan data mutakhir 
yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan survai 
lapangan dan Focus Group Discussion (FGD).  
 
Bab IV. Metodologi Perencanaan 

Pada bab Metodologi Perencanaan ini didiskripsikan pendekatan studi dan 
pendekatan perencanaan yang terpilah dan metode pelaksanaan yang digunakan 
untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Obyek 
wisata greneng Kabupaten Blora 
 
Bab V. Hasil Temuan Dan Pembahasan  

Pada bab ini akan paparkan data-data yang didapatkan dari survei primer maupun 
sekunder. Data tersebut kemudian akan dianalisa menggunakan metode 
analisa/penelitian yang telah ditentukan, sehingga ditemukan fakta-fakta berupa 
produk penelitian yaitu kebutuhan dan kebijakan dalam pengembangan pariwisata 
Waduk Greneng.  
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BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN 
 

2.1. Teori Pariwisata 

Pariwisata secara umum adalah suatu aktivitas untuk menikmati suasana 
baru yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Hal ini senada dengan pandangan 
menurut Suyitno (Suyitno, 2001) pariwisata adalah kegiatan yang bersifat 
sementara, melibatkan komponen wisata, memiliki tujuan untuk mendapatkan 
kesenangan dan memberikan konstribusi bagi masyarakat yang dikunjungi lewat 
uang yang dibelanjakannya. Tataran ber ”wisata” masyarakat dipadang dari sudut 
pandang untuk mengalihkan rutinitas / kepenatan sehari-hari. Mungkin lebih tepat 
lagi Spillane (1987:20), bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke 
tempat lain, bersifat sementara, dilakukan secara individu atau kelompok, sebagai 
usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan 
hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. 

 
Definisi lain dari pariwisata dilihat dari apa yang diupayakan dan dilakukan 

oleh wisatawan atau orang yang melakukan perjalanan kegiatan berwisata, seperti 
diutarakan oleh Yoeti (1991), dimana pariwisata diartikan sebagai kegiatan 
berwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berulang kali dari suatu tempat wisata ke 
tempat wisata yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ”Tour”. 
Kemudian pariwisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 
terkait di bidang tersebut oleh Pendit (2003). Robert Mc. lntosh dan Shasbikant 
Gupta, mencoba mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan 
hubungan yang timbul interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat 
sekitar dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta pengunjung 
lainnya.  

 
Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga 

persyaratan yang diperlukan, yaitu : (dikutip dari Ekonomi Pariwisata, hal. 21) 
bersifat sementara,  bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi karena 
dipaksa,  dan tidak dalam rangka  bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun 
bayaran. Lebih lengkapnya diungkapkan oleh Suyitno (2001) tentang Pariwisata 
sebagai berikut :  

a) Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan 
kembali ke tempat asalnya; 

b) Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, 
akomodasi, restoran, obyek wisata, souvenir dan lain-lain; 

c) Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan; 
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d) Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat 
memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang 
dikunjungi, karena uang yang di belanjakannya dibawa dari tempat asal.  
 

Menurut Mill dan Morrison (1985), ada beberapa variabel sosioekonomi 
yang mempengaruhi permintaan pariwisata, yaitu:  

a) Umur, Hubungan antara pariwisata dan umur mempunyai dua komponen, yaitu 
besarnya waktu luang dan aktivitas yang berhubungan dengan tingkatan umur 
tersebut. Terdapat beberapa perbedaan pola konsumsi antara kelompok yang 
lebih tua dengan kelompok muda.  

b) Pendapatan, Pendapatan merupakan faktor penting dalam membentuk 
permintaan untuk mengadakan perjalanan wisata. Bukan hanya perjalanan itu 
sendiri yang memakan biaya, namun wisatawan juga harus mengeluarkan uang 
untuk jasa yang terdapat ditempat tujuan wisata dan di semua aktivitas yang 
dilakukan selama mengadakan perjalanan.  

c) Pendidikan, Tingkat pendidikan mempengaruhi tipe dari waktu luang yang 
digunakan dalam perjalanan yang dipilih. Selain itu, pendidikan merupakan 
motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, atau dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pendidikan mempengaruhi pandangan seseorang dan memberikan lebih 
banyak pilihan yang dapat diambil seseorang. 

 

2.2. Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Buatan 
2.2.1  Pengertian wisata alam (buatan) 

Pembangunan Kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam 
meningkatkan penyerapantenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan 
berusaha, mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan nasional dan 
memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah 
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan 
kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri dan mendorong 
kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan alam dan budaya 
bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya. 

 
Wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dandaya 
tarik wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Sedangkan 
pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 
tersebut (Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan).Wisata alam 
adalah suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan 
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alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam,Taman Buru, 
Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Direktorat Pemanfaatan Alam dan Jasa 
Lingkungan, 2002). 

 
Wisata alam mempunyai prinsip sebagai berikut (Rahardjo, 2000): 

a) Kontak dengan alam 
b) Pengalaman yang bermanfaat secara pribadi maupun sosial. 
c) Wisata alam bukan mass tourism 
d) Mencari tantangan fisik dan mental 
e) Interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat 
f) Adaptive dengan kondisi akomodasi pedesaan 
g) Toleran terhadap ketidaknyamanan 
h) Partisipasi aktif 
i) Pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan. 

 
Menurut Secara garis besar daya tarik wisata diklasifikasikan ke dalam tiga 

klasifikasi, yaitu :  

a) Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata alam bersumber dari kondisi alam 
yang ada termasuk juga kedekatan dengan alam sekitar atau lingkungan seperti 
wisata pantai, wisata bahari, wisata alam pegunungan, wisata daerah liar dan 
terpencil, wisata taman dan daerah konservasi.  

b) Daya tarik budaya, Daya tarik budaya memiliki obyek yang bersumber dari 
kondisi sosial budaya masyarakat ataupun peninggalan seperti kondisi adat 
istiadat masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan acara tradisional.  

c) Daya tarik buatan manusia (termasuk artifisial/khusus), Daya tarik buatan 
manusia ini merupakan daya tarik yang mengembangkan sesuatu yang 
bersumber dari buatan manusia, atau termasuk sebagai daya tarik khusus 
seperti: Taman hiburan rakyat, festival-festival musik, festival tahunan atau 
lokasi ajang perlombaan (perahu, motor cross, dll). 
 

Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti (1996) adalah segala sesuatu 
yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, 
seperti: 

a) Alam (Nature), yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang 
dimanfaatkandan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati dan 
memberikankepuasan kepada wisatawan. Contohnya, pemandangan alam, 
pegunungan, flora dan fauna. 

b) Budaya (Culture), yaitu segala sesuatu yang berupa daya tarik yang berasal 
dari seni dan kreasi manusia. Contohnya, upacara keagamaan, upacara 
adatdan tarian tradisional. 
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c) Buatan Manusia (Man made), yaitu segala sesuatu yang berasal dari 
karyamanusia, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda 
sejarah,kebudayaan, religi serta tata cara manusia. 

d) Manusia (Human being), yaitu segala sesuatu dari aktivitas manusia yang 
khasdan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan sebagi objek 
wisata. Contohnya, Suku Asmat di Irian Jaya dengan cara hidup mereka yang 
masih primitif dan memiliki keunikan tersendiri. 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Pariwisata Berbasis Budaya Buatan adalah 
suatu aktivitas manusia untuk menikmati suasana baru yang menarik (berdaya tarik) 
dan berbeda dengan aktivitas sehari-hari di suatu tempat yang merupakan hasil 
karya manusia.  

2.2.2  Pedoman Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Buatan  

Wisata Waduk Greneng adalah wisata alam, dimana berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 18 Tahun 1994 prinsip-prinsip pengembangan wisata alam dan 
kriteria-kriteria pengembangan dioperasionalisasikan dalam pengembangan 
pariwisata alam diarahkan pada :  

a) Pengusahaan/pengembangan pariwisata alam dilaksanakan pada sebagian 
kecil areal blok pemanfataan, dan tetap memperhatikan pada aspek kelestarian.  

b) Pengusahaan/pengembangan wisata alam tidak dibenarkan melakukan 
perubahan mendasar pada bentang alam dan keaslian habitat.  

c) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata harus didasarkan pada identitas 
lokal.  

d) Kegiatan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat 
dalam rangka pemberdayaan ekonomi.  

e) Pengembangan pariwisata harus mampu membuka lapangan kerja dan 
kesempatan usaha bagi masyarakat lokal.  

Perum perhutani Unit I Jawa Tengah(1998) menyusun sepuluh unsur 
penilaian potensi obyek wisata, yaitu: (1) daya tarik, (2) potensi pasar, (3) kadar 
hubungan,(4) kondisi lingkungan, (5) pengelolaan,perawatan, pelayanan, (6) kondisi 
iklim,(7) akomodasi, (8) prasarana dan sarana penunjang, (9) tersedianya air, (10) 
hubungan dengan obyek lain. Selanjutnya berdasarkan hasil pengharkatan 
kesepuluh unsur tersebut,maka suatu kawasan wisata (dalam hal ini wana wisata) 
dapat diklasifikasikan menjaditiga yaitu wana wisata sebagai Profit Centre,wana 
wisata sebagai Bina Cinta Alam, danwana wisata yang Tidak Potensial. 

 
Adapun pedoman dalam pengembangan wisata Waduk Greneng, dimana 

letaknya berada apda wilayah Perhutani berdasarkan pada Peraturan Menteri 
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Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, 
tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam 
Pada Hutan Produksi. Pada Peraturan Menteri tersebut Wisata Waduk Greneng 
merupakan bagian dari Blok Perlindungan Hutan Produksi, yang artinya adalah 
bagian dari kawasan hutan produksi yang ditetapkan untuk kepentingan 
perlindungan plasma nutfah, konservasi tanah dan air, perlindungan tata air, 
perlindungan sempadan sungai, danau, jurang dan pantai. 

 
Iklim merupakan salah satu faktorkunci yang mempengaruhi 

pengembangansumberdaya wisata alam. Banyak outdoor recreation dipengaruhi 
oleh iklim danmembutuhkan informasi cuaca yang akurat.Secara luas iklim pun 
mempengaruhi musim libur dan lamanya libur (Boniface and Cooper,1987). Iklim 
dan cuaca dapat mempengaruhi perjalanan wisata, ke mana akan pergi, aktivitas 
apa yang akan dilakukan, pakaianapa yang harus dibawa atau dikenakan, serta 
akomodasi apa yang akan dimanfaatkan, banyak dipengaruhi cuaca dan iklim. 

 
Selain iklim, wisata alam sangat erat hubungannya dengan peningkatan 

produktifitas sumberdaya hutan dalam kontek pembangunan ekonomi 
regionalmaupun nasional, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi 
berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, 
masyarakat danpihak swasta di dalam suatu sistem rancangan tata ruang dan 
wilayah. Penawaran rekreasi alam juga memiliki kendala yang berkaitan erat 
dengan: 

a) Instrumen kebijaksanaan dan pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan 
untuk mendukung potensi obyek dan daya tarik wisata alam. 

b) Efektifitas fungsi dan peran obyek dan daya tarik wisata alam ditinjau dariaspek 
koordinasi instansi terkait.  

c) Kapasitas institusi dan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan 
obyek dan daya tarik wisata alam dikawasan hutan. 

d) Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam. 

 
2.3. Teori Pengembangan Ekonomi Wilayah 
2.3.1  Teori pengembangan wilayah  

Menurut Hirscham dan Myrdal Pengembangan wilayah merupakan proses 
perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra 
urban. Pengembangan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan 
sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal,yaitu 
berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah. 

 
Teori pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Hirscham dan Myrdal 

adalah pertumbuhan tak berimbang (unbalance growth) dimana suatu wilayah tidak 
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dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi 
ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap 
sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor 
unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang 
diunggulkan tersebut dinamakan sebagai leading sektor. 

 
Secara luas, pengembangan wilayah diartikan sebagai suatu upaya 

merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan 
program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah 
dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya 
kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).  

 
Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam 

mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan 
Giarratani dalam Nugroho dan Dahuri (2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam 
proses pembangunan wilayah, yaitu:  

a) Keunggulan komparatif (Imperfect Mobility Of Factor). Pilar ini berhubungan 
dengan keadaan dtemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik 
relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini 
disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya 
iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut 
sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut 
senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, 
antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok 
usaha sektor primer lainnya.  

b) Aglomerasi (imperfect divisibility). Pilar aglomerasi merupakan fenomena 
eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya 
keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya 
biayabiaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku 
dan distribusi produk.  

c) Biaya transport (imperfect mobility of good and service). Pilar ini adalah yang 
paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah 
biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam 
proses produksi dan pembangunan wilayah.  

 
Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan 

struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor 
(sektor theory) dan teori tahapan perkembangan (development stages theory). Teori 
sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya 
wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungan dengan transformasi struktur 
ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan 
perikanan), serta sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). 
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Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang 
menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier, dan meningkat hingga pada 
suatu tingkat tertentu di sektor sekunder. 

2.3.2  Ekonomi wilayah pariwisata  

Ekonomi wilayah menurut Trispa (2018) adalah ekonomi yang menekankan 
aspek ruang (spasial) ke dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi wilayah merupakan 
gabungan antara ilmu ekonomi tradisional dengan teori lokasi, yang intinya 
membahas pada sektor sektor yang nantinya output dari ekonomi wilayah yaitu 
pengklasteran antar sektor. Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi spasial 
merupakan definisi yang berkembang lebih awal dibandingkan definisi-definisi 
lainnya (Gartner, 1996: 4). Dimensi ini menekankan definisi pariwisata pada 
pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dan 
atau tempat kerjanya untuk waktu yang sementara, seperti yang dikemukakan pula 
oleh Airey dalam Smith and French (1994: 3) : “Tourism is the temporary short-
termmovement of people to destinations outside the placeswhere they normally live 
and work, and their activitiesduring their stay at these destination”. 

 
Beberapa definisi lain juga menetapkan nilai-nilai tertentu untukjarak tempuh 

dan lama perjalanan, yang biasanya dikembangkan untuk memudahkan perhitungan 
statistik pariwisata: 

a) Committee of Statistical Experts of the League Nations (1937) menetapkan 
waktu paling sedikit 24 jam bagi perjalanan yang dikategorikan perjalanan 
wisata. (Gartner, 1996: 5). 

b) The United States National Tourism Resources Review Commission (1973) 
menetapkan jarak paling sedikit 50 mil untuk perjalanan wisata. (ibid.) 

c) United States Census Bureau (1989) menetapkan angka 100 mil untuk 
perjalanan yang dikategorikan sebagai perjalanan wisata. (ibid.) 

d) Pemerintah Kanada mensyaratkan jarak 25 mil untuk mengategorikan 
perjalanan wisata. (ibid.) 

e) Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia menetapkan angka lama perjalanan tidak 
lebih dari 6 bulan dan jarak tempuh paling sedikit 100 km untuk perjalanan 
wisata. (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003: I-6) 
 

Definisi pariwisata dari dimensi spasial ini di Indonesia didefinisikan sebagai 
kegiatan wisata, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepariwisataan No. 
10 Tahun 2009 Pasal 1, yaitu kegiatan perjalanan yangdilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 
dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

 



PENYUSUNAN DOKUMEN FEASIBILITY STUDY PROFIL INVESTASI STUDI KASUS PENGEMBANGAN WADUK GRENENG 
KELURAHAN TUNJUNGAN KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA – TAHUN 2019 

 

-  LAPORAN AKHIR -  
 

19 

Robinson (1976) mengemukakan bahwa, komponen geografi yang bernilai 
bagi pariwisata dapat berupa (1) lokasi dan keterjangkauan (location and 
accessibility); (2) ruang (space); (3) pemandangan alam (scenery) berupa landform 
seperti gunung, lembah, pantai, gunung api, tebing; air berupasungai, danau, air 
terjun, air panas, salju dan laut; tumbuhan seperti hutan, padang rumput dan gurun; 
(4) iklim berupa sinar matahari, awan, suhu, curah hujan dan salju; (5) Kehidupan 
binatang berupa binatang liar seperti burung, cagar alam dan kebun binatang 
ataupun binatang hasil penangkaran untuk keperluan berburu dan mancing; (6) 
kenampakan permukiman seperti kota,desa, peninggalan sejarah, monumen dan 
peninggalan arkeologi; (7) kebudayaan berupacara hidup, tradisi, cerita rakyat, seni 
dan kerajinan tangan.  

 

2.4. Teori Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat atau Community 
Based Tourism (CBT) 

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di lokasi 
yang menjadi tujuan (destinasi) wisata melalui kegiatan usaha kepariwisataan 
merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak 
perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam 
pembangunan kepariwisataan ke depan. 

 
Adimihardja dalam Sunaryo (2013:215), mendefinisikan pemberdayaan 

masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi 
ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus 
berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga 
dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan 
masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau 
empowering dari golongan masyarakat yang powerless (tidak berdaya), biasanya 
mereka yang sedang tergolong kedalam masyarakat yang marjinal. 

 
Sinclair (1998), menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan 

manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, 
pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat 
ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha 
akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam 
mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional. Dalam kegiatan 
kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam 
kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku 
kepentingan dalam, pariwisata (Sunaryo,2013:217). 
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Gambar 2.1  Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat 

dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu di seimbangkan 
dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi 
peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder 
lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki 
kepada sumberdaya (resource) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan 
mereka dalam proses pengambilan keputusan. 

 
Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Larry 
Dawyer.et.al dalam Sunaryo (2013:219), mengungkapkan bahwa pembangunan 
kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, 
dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa 
elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas 
tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. 

 
Sunaryo (2013:218), menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan 

pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, maka hal yang paling 
mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari 
komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat 
sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. 
Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang samapentingnya sebagai salah satu 
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain 

PEMERINTAH 
Fasilitator 

SWASTA 
 

Industri/Pengemban
g/Investor 

MASYARAKAT 
 

Tuan rumah, 
pelaksana/subjek 
pengembangan 

Sumber : Sunaryo (2013:217) 
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pihak pemerintah dan industri swasta.Berdasarkan konsep pemberdayaan 
masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan 
masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa 
hal sebagai bertikut: 

 
1.  Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan 

kepariwisataan. 
2.  Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat. 
3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
4.  Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan 

wisata (Sunaryo (2013: 219). 
 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (2013: 138) bahwa dalam  
pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat 
menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu 
kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah Community Based Tourism 
(CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat.Konstruksi pariwisata berbasis 
masyarakat (community based tourism) ini pada prinsipnya merupakan salah satu 
gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan 
kepariwisataan konvensional (growthoriented model) yang seringkali mendapatkan 
banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari 
kegiatankepariwisataan di suatu destinasi. Disebutkan pula bahwa pada hakikatnya 
pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan 
komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), 
yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga 
semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada 
komunitas. Batasan pengertian Community Based Tourism sebagai berikut: 

 
1.  Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada 

masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen 
dan pembangunan kepariwisataan yang ada. 

2.  Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan 
pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha 
kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan 
yang ada. 

3.  Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematik 
dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada 
masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi. 

 

Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo(2013:139) 
pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism merupakan 
pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yangdiperoleh oleh 
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masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela 
masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada 
kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang 
kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

 
Pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism berkaitan 

erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat 
dalampembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat 
dalampariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu pasrtisipasi masyarakat 
dalamproses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan 
dengandistribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari 
pembangunanpariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok 
dalamstrategi perencanaan pembangunan kepariwisatan yang berbasis 
padamasyarakat atau Community Based Tourism, yaitu : 

 
1.  Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. 
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari 

kegiatankepariwisataan. 
3.  Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal (Sunaryo, 2013:140). 
 
Suansri (2003), menyebutkan beberapa prinsip dari Comunity BasedTourism 

yang harus dilakukan, yaitu:  

1. Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat 
dalam pariwisata;  

2. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan 
pariwisata dalam berbagai aspeknya,  

3. Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan;  
4. Meningkatkan kualitas kehidupan;  
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan;  
6. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal;  
7. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;  
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;  
9. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara 

proporsioanal kepada anggota masyarakat;  
10. Memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan 

yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat; dan  
11. Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.  

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa Comunity Based Tourism 
(CBT) sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya(mass 
tourism). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses 
pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar 
kehidupan masyarakat. 
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2.5. Kerangka Pikir Hubungan antara Teori dan Konsep 

Pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalamrangka 
membantu pemasukan negara. Pariwisata sebagai suatu sektorekonomi yang 
memiliki dampak berjenjang (Multiplier Effect) mampumenghidupkan berbagai sektor 
ekonomi lainnya, seperti transportasi,perhotelan, kuliner, budaya dan lain 
sebagainya, selanjutnya pariwisatamampu menarik tenaga kerja yang banyak. 
Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar melalui pengelolaan 
pariwisata yang baik. 

 
Pariwisata ini tentu saja tidak akan berjalan dengan sendirinya, namun 

dibutuhkan beberapa faktor penting pendukungnya. Salahsatu faktor pendukung 
yang penting yaitu peranan pemerintah, baik itu dalam hal pembuatan kebijakan 
yang mendukung, maupun sebagai promotor utama kedalam maupun ke luar negeri.  

 
Melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah, diharapkan sektor 

pariwisata dari waktu ke waktu menjadi berkembang dan lebih kuat. Melalui 
perannya sebagai promotor, pemerintah diharapkan mampu mengangkat potensi-
potensi pariwisata di Indonesia yang dirasa masih belum optimal pengelolaannya, 
sebagaimana dijelaskan Pendit (2003), bahwa peran pemerintah dan rakyat adalah 
penting dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di negara atau 
daerahnya. Artinya, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang 
berpihak pada perlindungan dan peningkatan sektor pariwisata, lalu rakyat harus 
selalu mendukung berbagai kebijakan 

 
Dengan melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

keberhasilan di sektor pariwisata tidak akan bisa dilepaskan dari peran Pemerintah 
selain sebagai motivator, juga untuk meningkatkan sebagai dinamisator, fasilitator, 
dan sekaligus implementor. Peran-peran tersebut direalisasikan melalui berbagai 
program demi tercapainya pariwisata berbasismasyarakat (Community Based 
Tourism). Bila disajikan dalam sebuah bagan,maka gambaran kerangka berpikir 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Hubungan Antara Teori Pengembangan Wilayah 
dengan Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

2.6. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 
2021 Pada Aspek Pariwisata 

Pembangun pariwisata tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 pada aspek 
pariwisata, dimana dokumen perencanaan ini memuat:  
 

a. Visi, Misi dan program Bupati;  
b. Arah Kebijakan keuangan Daerah;  
c. strategi Pembangunan Daerah;  
d. kebijakan umum;  
a. program Perangkat Daerah;  
e. program lintas Perangkat Daerah;  
f. program kewilayahan;  
g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang Bersifat Indikatif; dan  
h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif. 

 

 

Konsep Community Based Tourism 

Promosi 

Sumber : Analisis, 2019 
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Tabel 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) 

Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 

No.  Sasaran Strategi 

1. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas koperasi serta 
kemandirian usaha mikro kecil 
dan menengah 

Meningkatkan pembinaan koperasi agar 
aktif dan sehat, dan memberdayakan 
UMKM agar memiliki kemandirian dan 
daya saing produk 

2. Meningkatnya kunjungan 
wisatawan di objek wisata 
unggulan daerah 

Mengembangkan dan melengkapi sarana 
dan prasarana objek wisata unggulan 
daerah dan menjalin kerjasama dalam 
promosi pariwisata 

3. Meningkatnya nilai realisasi 
investasi dan kualitas 
pelayanan perizinan 

Meningkatkan penyediaan infrastruktur, 
mempermudah pelayanan perizinan dan 
penciptaan iklim investasi yang kondusif 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beberapa sasaran dalam mencapai 
visi dan misi Bupati beberapa menyebutkan perlunya untuk meningkatkan kunjungan 
wisatawan di objek wisata unggulan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa 
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Blora menjadi perhatian khusus.  

 
Upaya – upaya yang nyata sangat diharapkan seperti pengembangan dan 

menambah kelengkapan sarana dan prasarana objek wisata, sehingga dapat 
menarik wisatawan untuk berkunjung. Disamping itu pengembangan pariwisata tidak 
menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan 
dengan pihak-pihak lain, sehingga prinsip partisipasi terjadi untuk memajukan 
pariwisata di kabupaten Blora.  

 

2.7. Kebijakan Tata Ruang 

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu 
yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Klaster 
kawasan peruntukan pariwisata didasarkan kedekatan wilayah dan ketersediaan 
fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi 
pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat – pusat 
pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan 
pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.  

 

Sumber : RPJM Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 
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Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Blora dikelompokkan 
berdasarkan 3 hal yaitu : 

 
a. Kawasan Wisata Alam : 

1. Goa Terawang di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan; 
2. Goa Kidang di Desa Tinapan Kecamatan Todanan; 
3. Goa Sentono di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan; 
4. Gunung Manggir di Perbukitan Manggir Desa Ngumbul Kecamatan Todanan; 
5. Bukit Pencu di Kecamatan Bogorejo; dan  
6. Kawasan Wisata Kedungpupur di Desa Ledok Kecamatan Sambong. 

b. Pengembangan Wisata Budaya : 

1. Taman Budaya dan Seni Tirtonadi di Kelurahan Kedungjenar Kecamatan 
Blora; 

2. Makam Bupati Blora Tempo Dulu di Desa Ngadipurwo Kecamatan Blora; 
3. Makam K.H. Abdul Kohar di Desa Ngampel Kecamatan Blora; 
4. Makam Janjang, Makam Jati Kusumo dan Makam Jati Swara di Desa Janjang 

Kecamatan Jiken; 
5. Petilasan Kadipaten Jipang di Desa Jipang Kecamatan Cepu; 
6. Makam Srikandi Aceh Poucut Meurah Intan di Desa Temurejo Kecamatan 

Blora; 
7. Makam Maling Gentiri di Desa Kawengan Kecamatan Jepon; 
8. Makam Purwosuci Ngraho Kedungtuban di Desa Ngabo Kecamatan 

Kedungtuban; dan 
9. Makam Mbah Engkrek di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

c. Pengembangan Wisata Buatan / Binaan Manusia : 

1. Waduk Tempuran di Desa Tempuran Kecamatan Blora; 
2. Taman Sarbini di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora; 
3. Waduk Greneng di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan 
4. Waduk Bentolo di Desa Tinapan Kecamatan Tunjungan; 
5. Waduk Randugunting di Desa Kalinanas Kecamatan Japah; 
6. Geo – Park Wisata Migas di Desa Ledok Kecamatan Sambong; 
7. Pemandian Sayuran di Desa Soko Kecamatan Jepon; 
8. Loko Tour di Kecamatan Cepu; 
9. Museum Migas di Kecamatan Cepu; dan 
10. Kawasan Desa Wisata meliputi Kelurahan Jepon, Desa Tempuran, Desa 

Temengeng, Desa Greneng, Dukuh Temanjang Desa Klopoduwur dan 
Kelurahan Wulung 
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Gambar 2.3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Blora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 
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Gambar peta rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Blora merupakan 
kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat 
kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan 
prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur 
ruang wilayah Kabupaten Blora ini berfungsi : 

 
a) Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang 

memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di 
sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan  

b) Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya 
serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah 
kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.   

 
Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana 

transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang 
mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di 
wilayah kabupaten.  
 

Tabel 2.2 Daftar Sistem Pelayanan Kawasan 

No. Sistem Pelayanan Nama Pusat Kegiatan 
1. PKW Perkotaan Cepu 
2. PKL Perkotaan Blora 
3. PKLp 1. Perkotaan Randublatung 

2. Perkotaan Ngawen 
4. PPK 1. Perkotaan Jepon 

2. Perkotaan Kunduran 
3. Perkotaan Kedungtuban 
4. Perkotaan Todanan 
5. Perkotaan Banjarejo 
6. Perkotaan Tunjungan 
7. Perkotaan Japah 
8. Perkotaan Bogorejo 
9. Perkotaan Jiken 
10. Perkotaan Sambong 
11. Perkotaan Menden Kecamatan Kradenan 
12. Perkotaan Doplang Kecamatan Jati 

5. PPL 1. PPL Desa Jegong Kecamatan Jati  
2. PPL Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan 
3. PPL Desa Kalisari Kecamatan Randublatung 
4. PPL Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban 
5. PPL Desa Ngloram Kecamatan Cepu 
6. PPL Desa Semanggi Kecamatan Jepon 
7. PPL Desa Nglebur Kecamatan Jiken 
8. PPL Desa Bogorejo Kecamatan Bogorejo 
9. PPL Desa Karang Kecamatan Bogorejo 
10. PPL Desa Jatirejo Kecamatan Jepon 
11. PPL Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan 
12. PPL Desa Ngampon Kecamatan Jepon 
13. PPL Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 
14. PPL Desa Bacem Kecamatan Banjarejo 
15. PPL Desa Plumbon Kecamatan Ngawen 
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16. PPL Desa Kemiri Kecamatan Kunduran 
17. PPL Desa Ngawenombo Kecamatan Kunduruan 
18. PPL Desa Ngapus Kecamatan Japah 
19. PPL Desa Kalinanas Kecamatan Japah 
20. PPL Desa Sumberejo Kecamatan Japah 
21. PPL Desa Karanganyar Kecamatan Todanan 
22. PPL Desa Ngumbul Kecamatan Todanan 

 
Pada gambar 2.3 peta rencana struktur wilayah Kabupaten Blora, dapat 

dilihat bahwa Kecamatan Tunjungan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang 
dipromosikan (PKLp), artinya nantinya perkembangan diarahkan pada kecamatan 
ini. Dimana diharapkan kawasan perkotaan ini dapat berfungsi melayani kegiatan 
skala kabupaten atau beberapa kecamatan, apabila telah menjadi Pusat Kegiatan 
Lokal (PKL). Adapun beberapa rencana pembangunan sistem jaringan prasarana 
wilayah yang nampak pada gambar peta tersebut seperti pembangunan jaringan air 
bersih, gardu listrik. 

Gambar 2.4 Peta Pola Ruang Kabupaten Blora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
Berdasarkan pada gambar peta diatas, dapat dilihat bahwa pola 

penggunaan lahan di desa tunjungan adalah sebagai kawasan resapan mata air dan 
hutan lindung.  

 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 
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Gambar 2.5 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Blora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten 
/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pada Gambar 2.5 
dapat dilihat bahwa Desa Tunjungan termasuk dalam kawasan strategis dari sudut 
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Artinya bahwa kawasan ini 
diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten 
Blora terkait kelestarian lingkungannya.  

 
Apabila ditilik dari RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 disebutkan 

pada Pasal 41 ayat 6 bila kecamatan Tunjungan kepentingan fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup, dengan kawasan bencana alam kekeringan.  

 

d. Waduk / Telaga / Danau / Situ / Embung 

Waduk adalah merupakan tempat pada permukaan tanah yang digunakan 
untuk menampung air saat terjadi kelebihan air /  musim penghujan sehingga air 
dapat dimanfaatkan pada musim kering.Waduk merupakan tempat pada permukaan 
tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air /  musim 
penghujan sehingga air dapat dimanfaatkan pada musim kering.Waduk juga bisa 
disebut sebagai kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai 
kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat oleh manusia. Sumber 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 
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air waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan yang 
turun secara langsung. Waduk Buatan dibuat dengan cara membuat bendungan 
yang kemudian dialiri air sampai waduk tersebut penuh. Fungsi waduk secara 
prinsip adalah menampung air saat debit tinggi untuk digunakan saat debit rendah. 
Berdasarkan fungsinya waduk dapat diklasifikasikan menjadi : 

 
a) Waduk Single Purpose, merupakan waduk yang dioperasikan untuk memenuhi 

satu kebutuhan saja misal irigasi, air baku atau PLTA; 

b) Waduk Multi Purpose, waduk berfungsi memnuhi berbagai kebutuhan, misalnya 
waduk untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku dan PLTA. Kombinasi dari 
berbagai kebutuhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi waduk dan 
meningkatkan kelayakan pembangunan waduk 
 

Waduk merupakan salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan 
semua mahluk hidup dan kegiatan sosial eknomi manusia. Ketersediaan sumber 
daya air sangat mendasar untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah. 
Sumber Daya Air yang terbatas mempunyai implikasi pada kegiatan 
pembangunanyang terbatas dan pada akhirnya kegiatan ekonomipun terbatas 
sehingga kemamkmuran rakyat akan sulit tercapai. Air waduk dapat digunakan 
untuk berbagai pemanfaatan antara lain : 

 
a) Sumber air minum; 
b) Air irigasi; 
c) Pembangkit listrik; 
d) Pengglontoran; 
e) Perikanan, dsb. 

Ekosistem danau memiliki peran penting dalam menjamin kulitas dan 
kuantitas ketersediaan air tawar. Waduk juga sangat peka terhadap parameter iklim, 
variasi suhu dan curah hujan dapat berpengaruh pada penguapan air, tinggi 
permukaan, volume air, keseimbangan air dan produktivitas biologis perairan danau 

 

2.8. Pemanfaatan Ruang Pada Waduk Permen PU-Pera No 27/PRT/M/2015 

PermenPU-Pera No 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan menyebutkan 
bahwa pemanfaatan Ruang pada daerah genangan waduk hanya dapat dilakukan 
untuk : 
1. Kegiatan pariwisata 
2. Kegiatan olahraga 
3. Kegiatan budi daya perikanan 
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Untuk itu pengembangan Waduk Greneng di Kecamatan Tunjungan harus 
diarahkan padsa kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Kemudian pemanfaatan ruang 
pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk : 

1. Kegiatan penelitian 
2. Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan 
3. Upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk 
 
Penggunaan Ruang didaerah sempadanwaduk dilakukan dengan memperhatikan : 
1. Fungsi waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya 
2. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya setiap daerah 
3. Daya rusak air waduk terhadap lingkungannya 
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BAB III METODOLOGI PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN 
 

3.1 Feasibility Study (Analisa Kelayakan) 

Analisis Kelayakan Usaha atau disebut juga feasibility study adalah kegiatan 
untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan 
suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan 
usaha. Pengertian layak dalam penelitan ini adalah kemungkinan dari gagasan 
suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial 
maupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko 
kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. 

 
Analisis kelayakan usaha yang disusun merupakan pedoman kerja, baik 

dalam penanaman investasi, pengeluaran biaya, cara produksi, cara melakukan 
pemasaran dan cara memperlakukan lingkungan organisasi. Dalam kenyataannya 
tidak semua aspek harus diteliti, hanya aspek yang benar-benar dibutuhkan saja 
yang perlu dianalisis untuk dibahas lebih lanjut. Analisis kelayakan usaha mencakup 
beberapa aspek antara lain: aspek fisik geografis, aspek sosial, aspek budaya, 
aspek ekonomi dan aspek kelembagaan dan program. 

 
3.1.1 Aspek Fisik Geografis 

Aspek fisik secara umum adalah aspek geografis yang mengkaji segala 
fenomena geosfer yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Aspek fisik 
meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang 
langsung dapat diamati. Terdapat 3 macam aspek fisik yakni aspek topografi, aspek 
biotik dan aspek non-biotik. Berikut merupakan macam macam aspek fisik dan 
penjelasan lengkapnya 

 
a) Aspek Topografi aspek topografi adalah aspek geografi fisik yang berkaitan 

dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Secara umum aspek 
topografi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak daerah 
dan negara, bentuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang 
mempunyai ciri-ciri khas tertentu. 

b) Aspek Biotik, aspek biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan makhluk 
hidup. Secara umum aspek biotik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan unsur tumbuhan (flora), binatang (fauna) serta kajian penduduk. 

c) Aspek Non-Biotik,aspek non-biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan 
dengan tanah dan air suatu wilayah. Secara umum aspek non-biotik 
membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah, 
hidrologi baik perairan darat maupun laut dan kondisi iklim dari suatu wilayah. 
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3.1.2 Aspek Sosial 

Aspek sosial secara umum adalah aspek geografi yang membahas 
fenomena yang terjadi di geosfer yang masih berhubungan dengan kegiatan 
manusia. Tujuan aspek sosial adalah mengetahui pola hubungan manusia dan 
lingkungannya. Aspek sosial meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya. 
Berikut merupakan macam macam aspek sosial dan penjelasannya lengkap. 

 
3.1.3 Aspek Ekonomi 

Pengertian aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan 
dengan hal-hal ekonomis. Secara umum aspek ekonomi membahas mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, 
perikanan, industri, perdagangan, transportasi dan pasar. 

 
3.1.4 Aspek Budaya 

Pengertian aspek budaya adalah aspek geografi sosial yang berkaitan 
dengan unsur sosial-budaya. Secara umum aspek budaya membahas mengenai 
hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian dan 
ragam budaya lain. 

 
3.1.5 Aspek kelembagaan dan program 

Dalam menentukan kelembagaan dan program tersebut, maka akan 
dilakukan survei terhadap populasi yang telah ditentukan. Populasi ditentukan 
berdasarkan jumlah stakeholder yang akan terlibat di kegiatan pembangunan wisata 
waduk secara fisik, sosial dan ekonomi untuk pengembangan kepariwisataan 
wilayah tersebut.  

 
Berikut teori dalam pemilihan populasi, metode sampling, juga penetapan 

jumlah sampling dalam penelitian : 
 

a. Memilih Populasi Survei, Survei digunakan untuk memprediksi permintaan 
sebagai dasar untuk membuat keputusan finansial. Dalam memilih populasi 
survei dengan tingkat akurasi dan representasi tertentu dari fakta keseluruhan 
dengan pertimbangan teknik, waktu, dan biaya maka dilakukan teknik sampling 
yang disebabkan banyaknya objek yang harus diteliti. Sampel anggota populasi 
diharapkan mewakili karakteristik dan sifat anggota populasi, sehingga akan 
diperoleh suatu kesimpulan dengan tingkat kepercayaaan tertentu yang 
merupakan suatu kesimpulan dari objek populasi secara keseluruhan. 

b. Metode Sampling, Dalam garis besarnya terdapat dua macam metode 
sampling, yaitu : 
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1. Probability Sampling, dimana setiap unsur dalam populasi memiliki 
kemungkinan dipilih yang sama besarnya. Terdiri dari Simple Random 
Sampling, Proportionate Stratified Random Sampling, Disproportionate 
Stratified Random Sampling, Systematic Sampling, Cluster Sampling, 
Multistage Sampling. 

2. Non Probability Sampling, dimana setiap unsur dalam populasi tidak memiliki 
kemungkinan yang sama besar, karena tidak diketahui dan dikenal populasi 
yang sebenarnya. Terdiri dari Convenience Sampling, Judgment Sampling, 
Quota Sampling, dan Snowball Sampling. 

c. Ukuran Sampling, Ukuran sampel yang digunakan didasarkan pada jumlah 
minimum ukuran sampel yang diperlukan, diperoleh dengan teknik perhitungan 
melalui suatu rumusan matematis, serta ukuran sampel dalam suatu penelitian 
akan mempengaruhi valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Teori yang 
dikemukakan oleh Gervitz dalam bukunya “Developing New Product with TQM, 
halaman 92” yaitu responden yang dibutuhkan sebagai sampel untuk suatu 
kuisioner ditentukan dari populasi sebenarnya sebagai berikut : 
1. Sampel minimal adalah 30, jika ukuran sampel kurang dari 30 maka 

biasanya terlalu kecil untuk menggambarkan kesimpulan yang diambil. 
2. Jika populasi lebih dari 500, maka sampel yang diambil berkisar antara 10 

persen dari populasi. 
3. Untuk populasi sekitar 5.000 sampel, ukuran sampelnya sebaiknya antara 

100-500. 
4. Untuk populasi yang lebih besar dari 10.000 maka sampel yang diambil 

seharusnya berkisar antara 200-1000. 
 
 

3.2 Tujuan Analisis Kelayakan 

Tujuan analisis kelayakan usaha antara lain sebagai berikut : 
 

a. Mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. 
b. Mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. 
c. Menentukan prioritas investasi, sehingga dapat dihindari investasi yang hanya 

memboroskan sumber daya. 
 
 

3.3 Tahap Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan) 

Tahap ini merupakan tahap awal dari seluruh tahapan kegiatan mencakup :  

a. Koordinasi Individu yang direkrut menjadi tim pelaksana kegiatan sekaligus 
penjelasan dari Pemilik Kegiatan / Pemberi Kerja tentang prosedur dan 
mekanisme kerja dari tim pelaksana  
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b. Pembahasan lanjut Kerangka Acuan Kerja dalam lingkup internal tim pelaksana 
kegiatan yang telah dibentuk oleh Pemberi Kerja mencakup  : 

1. Review studi-studi terdahulu 
2. Identifikasiperaturan terkait, kebijakan pemerintah, perencanaan tata ruang 
3. Penyusunan metodologi pekerjaan  
4. Penyusunan Rencana Kerja tim pelaksana 
5. Pengarahan dan penugasan personil  
6. Penyiapan petunjuk, alat, dan kriteria survey termasuk peta situasi lokasi 
7. Identifikasi permasalahan dan isu yang sedang dihadapi 
8. Persiapan peralatan kerja dan proses survei/orientasi/pengamatan lapangan 
9. Rencana survey dan rencana penyusunan Laporan Pendahuluan dan 

Kompilasi Data. 
 
 

3.4 Tahapan Pengamatan & Inventarisasi Lapangan 

3.4.1 Kegiatan pengamatan lapangan 

Kegiatan pengamatan lapangan dilaksanakan untuk persiapan pekerjaan 
Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan  Pengembangan  Obyek Wisata Waduk 
Greneng Kabupaten Blora akan dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan yaitu : 
 

1. Inventarisasi data (pengumpulan data sekunder) dan pemahaman kebijakan – 
kebijakan pemerintah dan instansi terkait khususnya Dinas pariwisata , 
Bappeda dan Dinas Tata Ruang untuk menentukan dasar kajian. 

2. Melaksanakan pengamatan lapangan untuk mendapatkan data –data yang 
lebih akurat di lapangan sebagai bahan analisa dan penyusunan rencana 
serta mendiskusikan berbagai temuan, permasalahan dan alternatif 
pemecahan masalah dengan pimpinan pelaksana kegiatan dan instansi 
terkait berupa pekerjaan : 

• Orientasi Kawasan Studi Kelayakan  
• Identifikasi areal Studi Kelayakan,  meliputi aspek fisik dan lingkungan, 

sosial kependudukan, ekonomi, prasarana dan sarana, transportasi, 
pemanfaatan ruang dan perkembangannya, serta kelembagaan atau 
pengelolaan. 

• Identifikasi dan investigasi untuk mendapatkan informasi fungsi dan 
peranan kawasan dalam konteks wilayah supaya fungsi dan peranan 
tersebut dapat berjalan disamping permasalahan yang dihadapinya. 
Identifikasi dan investigasi ini meliputi fungsi dan peranannya, 
perkembangan dan pertumbuhan, permasalahan, dukungan prasarana 
dan sarana, potensi yang dimiliki, masalah transportasi, kondisi ekonomi 
masyarakat, dll. 
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3.4.2 Proses Berfikir 

Dalam penyusunan Dokumen Studi Kelayakan  Pengembangan  Obyek 
Wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 
Pengembangan obyek wisata pada suatu wilayah, dalam hal ini Waduk 
Greneng yang terletak di Desa Tunjungan menimbulkan terjadinya hubungan 
timbal balik dan saling mempengaruhi dari dalam kawasan objek wisata 
dengan sekitar (luar) kawasan. Adanya obyek wisata yang baru ini tentunya 
menimbulkan dampak yang positif dan negatif.  
 
Untuk itu jenis-jenis kegiatan yang akan dikembangkan harus melaui 
pertimbangan yang matang. Dampak negatif yang akan timbul diharapkan 
dapat diantisipasi dengan baik, sehingga tidak berpotensi sebagai konflik.  
Apabila mencermati akan hal tersebut, maka perlu diinventarisir jenis-jenis 
kegiatan yang sudah berkembang (eksisting) khususnya disekitar kawasan / 
desa sekitar, seperti contoh keberadaan PKL yang perlu di atur, kawasan 
pemukiman penduduk, serta mata pencahariannya bila bergantung pada 
kawasan waduk dan lain sebagainya.  
 
Perlu juga dipertimbangkan aspirasi dan pelibatan (partisipasi) masyarakat, 
dimana masyarakat ikut andil dalam memajukan, menjaga, memelihara serta 
melestarikan objek wisata ini nantinya. Pelibatan masyarakat ini diharapkan 
pula dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat. Sebagaimana amanat UU 
No. 10 Tahun  2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa 
pengembangan kawasan wisata untuk berpartisipasi dalam terciptanya 
persatuan dankesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta dalam 
pengembangannya harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama 
masyarakat setempat.  
 
Dalam Studi Kelayakan  Pengembangan  Obyek Wisata Waduk Greneng 
Kabupaten Blora ini perlu untuk diidentifikasi pula stakeholder yang berperan 
dalam pengembangan wisata seperti pemilik obyek, pemilik wilayah, 
masyarakat sekitar, wisatawan serta pengusaha, dimana dari stakeholder 
tersebut dapat tentukan jenis kegiatan yang potensial untuk dikembangkan, 
yang tentunya melalui studi kelayakan yang ditentukan dari parameter-
parameter yang ada.  
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Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan  Pengembangan  Obyek 
Wisata Waduk Greneng Kabupaten Blora 
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Sumber : Analisis, 2019 
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BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN  
 

Seperti diutarakan pada bab sebelumnya, analisis kelayakan usaha 
diharapkan menghasilkan output berupa pedoman kerja baik dalam penanaman 
investasi, pengeluaran biaya, cara produksi, cara melakukan pemasaran dan cara 
memperlakukan lingkungan organisasi. Hasil analisis ini kemudian digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau 
menolak dari suatu gagasan usaha.  

 
Pengertian layak dalam penelitan ini adalah kemungkinan dari gagasan 

suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial 
maupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko 
kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Analisis kelayakan usaha ini 
mencakup beberapa aspek antara lain: aspek fisik geografis, aspek sosial dan 
budaya, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan dan program. 

 

4.1 Aspek Fisik Geografis 

4.2.1 Kondisi Kecamatan Tunjang Kabupaten Blora 

Kecamatan Tunjungan, secara geografis terletak di bagian barat Kabupaten 
Blora, berjarak ± 9 Km arah barat dari pusat Kota Blora. Kecamatan Tunjungan 
memiliki wilayah seluas 101,81 Km2 atau 5,59 % dari luas Kabupaten Blora. Apabila 
dibandingkan dengan kecamatan lain, luas wilayah Kecamatan Tunjungan tergolong 
kecil. Secara administrasi, Kecamatan Tunjungan terbagi kedalam 15 desa 55 dusun 
63 Rukun Warga (RW) dan 311 Rukun Tetangga (RT) dengan batas – batas 
administrasi sebagai berikut :  

Sebelah Utara  :  Kabupaten Rembang  
Sebelah Timur  :  Kecamatan Blora  
Sebelah Selatan  :  Kecamatan Banjarejo  
Sebelah Barat  :  Kecamatan Ngawen  

 
Berikut pembagian administrasi dan luas tiap wilayah desa di Kecamatan 

Tunjungan : 

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah                
Kecamatan Tunjungan 

No. Desa Dusun 
Rukun 

Luas Wilayah 
(Ha) Warga Tetangga 

1 Tawangrejo 3 4 15 458 
2 Kedungringin 1 2 8 184 
3 Adirejo 4 4 17 508.01 
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4 Tamanrejo 3 4 25 285 
5 Tutup 3 3 30 313 
6 Sukorejo 4 5 28 528 
7 Tambahrejo 5 6 24 755 
8 Kalangan 3 4 22 535 
9 Sambongrejo 3 4 28 676 

10 Tunjungan 4 4 23 2970 
11 Kedungrejo 4 5 20 916 
12 Gempolrejo 6 6 22 579 
13 Nglangitan 5 5 18 756 
14 Keser 5 5 20 260.31 
15 Sitirejo 2 2 11 458 

  Jumlah  55 63 311 10.181.32 
   

 
Berdasarkan BPS (2019), jumlah penduduk Kecamatan Tunjungan pada 

tahun 2018 mencapai 63.137 orang. Berikut ditampilkan gambar peta wilayah 
Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang menjadi obyek studi ini : 

 
Gambar 4.1  Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waduk Greneng berada di Desa Tunjungan, dimana desa ini terdiri dari  4 

Dusun dan menempati lahan seluas 2970 Hektar. Letaknya di sebelah utara 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang, sebelah selatan Desa 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 

Sumber : Kecamatan Tunjungan Dalam Angka, 2018 
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Sembongejo, batas Barat dengan Desa Kedungrejo, batas Timur dengan 
Kecamatan Ngawen.    

 
Gambar 4.2  Peta Administrasi Wilayah Desa Tunjungan                                           

Kecamatan Tunjungan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pada gambar 4.3  dibawah ditampilkan peta kelerengan lahan Kecamatan 

Tunjungan Kabupaten Blora, peta ini mencerminkan kawasan konservasi (>= 45  
derajat), serta wilayah rawan bencana (longsor).   

 
Pada gambar diatas dapat lihat bahwa wilayah Kecamatan Tunjungan 

memiliki kelerengan yang bervariasi terutama, dimana lereng yang tertinggi berada 
dibagian utara sedangkan pada wilayah tengah sampai ke selatan cenderung datar. 
Letak waduk Greneng dapat di lihat mendapatkan sumber mata air dominan dari 
arah pegunungan utara, selain dari limpasan air hujan.   

 
Kemudian dibawah ditampilkan gambar peta penggunaan lahan (land use) 

eksisting pada Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Peta penggunaan lahan ini 
berguna untuk melihat kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, serta rencana 
pengembangan kawasan pariwisata waduk Greneng.  

 
Dapat dilihat pada gambar 4.4, bahwa dominasi penggunaan lahan adalah 

sebagai sawah tadah hujan, diikuti oleh tegalan dan padang rumput. Apabila dilihat 
lebih dekat pada sekitar Waduk Greneng penggunaan lahannya adalah tegalan, 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 
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padang rumput, hutan jati, perkebunan, pemukiman penduduk, serta sawah tadah 
hujan.  

 
Gambar 4.3  Peta Kelerengan Lahan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4  Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 
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Gambar 4.5  Peta Arahan Pola Ruang Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Berdasarkan gambar peta diatas dapat dilihat perbedaan antara kondisi 

eksisting dan rencana yang diharapkan, hal ini selanjutnya dapat dianalisa 
kemungkinan bisa untuk dikembangkannya obyek wisata Waduk Greneng atau tidak 
dilihat dari arahan pola ruangnya.  

 
 

4.2.2 Kondisi Alam dan Buatan Sekitar Waduk Greneng 

Desa Tunjungan terletak tidak jauh dari wilayah Kabupaten Blora kurang 
lebih 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Blora yaitu diantara batas sebelah 
timur Desa Kedungrejo sebelah selatan Desa Sambongrejo sebelah barat hutan 
KPH Blora sebelah utara hutan KPH Mantingan. Dan sebagai salah satu ibukota 
Kecamatan Tunjungan luas wilayah Desa Tunjungan adalah 29,70 Km2. Terdapat 
sebuah bendungan seluas 62 Ha yang menjadi ikon kepariwisataan Desa Tunjungan 
yang bernama Waduk Greneng. Dengan kawasan Waduk Greneng tersebut yang 
dikelilingi oleh hutan lahan KPS. Sehingga kawasan tersebut menjadi tempat yang 
eksotis untuk dijadikan tempat kunjungan wisata.  

 
Secara geografis Desa Tunjungan terletak antara 6.55’15’’ LS BT 111.22’7’’ 

dan memiliki empat dukuhan masing – masing mempunyai potensi daya tarik dan 
kearifan lokal yang berbeda – beda. Sehingga bisa dijadikan konsep pengembangan 
potensi Pariwisata Pedesaan. Kondisi ini secara tidak langsung akan membentuk 
dorongan bagi berbagai bidang seperti pertanian, pengolahan bahan makanan, 

Sumber : Perda Kab. Blora No. 18 Tahun 2011 
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konstruksi, konsultan, toko tail, bank lembaga keuangan, dan penyediaan jasa 
lainnya. Waduk dibangun pada masa penjajahan Belanda, dan belum pernah 
dilakukan pengerukan, sehingga terjadi pendangkalan sekitar 2 m dan mengalami 
penyusutan debit air 130.000 m2. 

 
Gambar 4.6  Foto Kelurahan Tunjungan, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan data Dishubparbudkominfo Kabupaten Blora, 2017 obyek 

wisata yang paling banyak dikunjungi di Kabupaten Blora pada tahun 2017 yaitu 
Bendungan (124.000 wisatawan), Pemandian (24.480 wisatawan), Makam (22.200 
wisatawan), Goa Tarawang (7.200 wisatawan), Loco Tour (2.400 wisatawan) dan 
yang terakhir Geologi (2.880 wisatawan).  

 
Waduk Greneng merupakan obyek wisata alam buatan yang memiliki luas 

45 Ha. Waduk ini berfungsi sebagai irigasi dan pembesaran ikan air tawar. Di lokasi 
ini juga dijumpai masyarakat setempat yang menjajakan ikan hasil tangkapannya. 
Daya Tarik dari Waduk Greneng adalah lokasi pemancingan dan pemandangan 
waduk yang berlatar belakang hutan jati KPH Mantingan sehingga memberikan 
kesan sejuk dan hijau.  

 
Kawasan seluas 45 Ha ini diisi oleh permukiman warga, lokasi 

penggembalaan sapi, sehingga sering ditemui sapi – sapi warga berenang 
beriringan menyeberangi waduk untuk pergi atau pulang ke permukiman. Banyak 
warga menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi waduk. Fasilitas penunjang 
kegiatan pariwisata belum tersedia di kawasan ini. 

 
Gambar 4.8 dibawah memperlihatkan kondisi ruas jalan yang rusak / penuh 

lubang, namun ada pula sebagian ruas jalan dalam kondisi baik dengan perkerasan 
beton ataupun aspal. Aksesibilitas menuju dan dari waduk ini mudah untuk ditempuh 

Sumber : Survei, 2019 
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dengan menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Akses menuju lokasi berupa 
jalan beraspal namun kondisi sebagian rusak serta belum ada kendaraan umum ke 
lokasi. Di sepanjang jalan masih minim dengan rambu – rambu, sehingga 
menyulitkan pengunjung terutama bagi mereka yang berasal dari luar Kabupaten 
Blora. Selain itu sarana prasarana fisik seperti air bersih masih sangat terbatas.  

 
Gambar 4.7  Foto Jalan Menuju Obyek Wisata Waduk Greneng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber : Dokumen Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Waduk Greneng Kabupaten 
Blora Tahun 2018 

 
 

Gambar 4.8  Foto Kondisi Jalan Menuju Obyek Wisata Waduk Greneng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
Dibawah ini ditampilkan gambar trip perjalanan dari pusat kota ke lokasi 

obyek wisata Waduk Greneng berdasarkan trip Google Map. Rute menuju Waduk 
Greneng dapat melewati dua jalur, yakni Jl. RA. Kartini dan Jl. Raya Tunjungan, 
namun dari pusat kota Blora menuju lokasi lebih cepat lewat Jl Raya Tunjungan 

Sumber : Survei Lapangan, 2019 
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dengan tempuh 13,4 Km dan memakan waktu kurang lebih 27 menit. Berikut 
ditampilkan gambar trip tersebut : 

 
Gambar 4.9  Trip Menuju Lokasi Objek Wisata Waduk Greneng Kecamatan 

Tunjungan Kabupaten Blora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Map 

Gambar 4.10  Kondisi Papan Petunjuk 
 

 

 

 

 

 

 

Papan nama yang kurang jelas dan hanya satu arah (dari purwodadi) saja 

Papan petunjuk merupakan salah satu prasarana penunjang bagi suatu 
objek wisata. Papan penunjuk inilah yang memberikan arah menuju kelokasi. Tanpa 
adanya papan petunjuk yang baik, maka pengunjung akan tersesat, dan bukan 
hanya itu saja, fungsi papan petunjuk arah juga bisa dijadikan media promosi karena 
bisa dimasukkan informasi yang menarik dan mudah dipahami bagi calon 
pengunjung.  
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Apabila kita hendak manuju lokasi Waduk Greneng, keberadaan papan 
petunjuk lokasi sangat minim/terbatas. Papan petunjuk lokasi yang berada pada 
jalan arteri/utama hanya terdapat satu saja, yakni jalan arah Semarang ke Blora, 
sedangkan sebaliknya dari arah Blora ke Semarang tidak ada. Papan petunjuk 
tersebut seharusnya sesuai dengan standar dari Peraturan Menteri Perhubungan 
No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Papan petunjuk yang berada 
pada jalan kolektor juga minim sekali. Amat disayangkan, seharusnya pada jalan ini 
informasi pariwisata dapat lebih di tingkatkan dan didetailkan lagi. Penempatan 
papan petunjuk wisata ini seharusnya ditempatkan pada lokasi yang strategis, 
mudah terbaca, tidak terhalang dan secara etika terlihat indah.    

Gambar 4.11  Foto Pintu Masuk Objek Wisata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada lokasi Waduk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Pemali – Juwana Dirjen SDA – Kemen PUPR Kondisi fasilitas seperti lampu 
penerangan jalan sekitar lokasi, jalan setapak, taman, nampak bersih, rapi dan 
terawat. Kondisi yang tertata rapi ini hasil pekerjaan rehabilitasi pada Tahun 2019 
oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan Air Pemali – Juwana, Kementerian PUPR 
dengan dana APBN 2018 senilai Rp. 9,972 Milyar. Berikut gambaran eksisting 
Waduk Greneng.  

Letter Sign pada Pintu Masuk 
Waduk Greneng 

Jalan Menuju Objek Cemoro Pitu  

Kantor dan Papan Informasi  Unit Pengelola Bendungan / Waduk Greneng 
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Gambar 4.12  Peta Satelit Tahun 2019 
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Gambar 4.13  Peta Digitasi Penggunaan Lahan Eksisting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlihat pada peta bahwadominasi penggunaan lahan sekitar waduk adalah merupakan hutan produksi tetap, milik 
Perhutani, sedangkan untuk lingkungan budidaya lainnya berupa pertanian lahan basah dan kering serta pemukiman.  
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Gambar 4.14  Peta Sempadan Dan RTH Waduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nampak pada peta bahwa sempadan waduk (50 m) yang sebenarnya dilarang untuk didirikan bangunan permanen, namun 
beberapa bangunan penduduk nampak sudah didirikan disana. 
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Gambar 4.15  Foto Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Waduk Greneng 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

Gambar 4.16  Foto Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Waduk Greneng 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taman yang tertata rapi pd lokasi waduk 
 

Jalan setapak pd lokasi Waduk Fasilitas Penerangan jalan  
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Gambar 4.17  Foto Objek Wisata Waduk Greneng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktifitas seputar waduk, selain secara teknis sebagai fungsi waduk, Waduk 
Greneng juga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk mencari nafkah seperti 
berjualan, mengelola perahu wisata, mengelola parkir dan atau untuk menyalurkan 
hobi seperti memancing, fotografi, dan lain sebagainya.   

Sarana Perahu Wisata 
 

Aktivitas di Pulau Cemoro Pitu Dermaga Menuju Pulau 
Cemoro Pitu 

Aktivitas di Waduk  Pemandangan Waduk 
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Gambar 4.18  Foto Papan Informasi Sekitar Waduk Greneng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Aspek sosial dan budaya 

Kecamatan Tunjungan, khususnya Desa Tunjungan mempunyai tradisi seni 
dan budaya yang masih dilestarikan. Seni budaya tersebut telah menjadi agenda 
desa masyarakat setempat, baik tahunan maupun pada bulan-bulan tertentu. Seni 
budaya tersebut seperti Barongan, Tayub, Marawis, wisata religi seperti Nyadran di 
makam setempat (Makam Mbah Tunjung dan Mbah Kuncir), ngalungi sapi, dan lain 
sebagainya.  

Foto Udara dari Sisi Selatan Foto Udara dari Sisi Utara 

Papan Informasi : Memuat larangan dan 
Informasi Terkait Waduk Greneng 
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Gambar 4.19  Seni dan Budaya Setempat 

 

 

 

 

 

 

 

Seni dan Budaya tersebut diatas sanatlah unik dan berciri khas, karena 
berbeda dengan kesenian tempat yang lain. Seperti upacara ngalungi sapi dimana 
populasi ternak sapi potong (Beef Cattle) di Kabupaten Blora adalah terbesar se-
Jawa Tengah, hal tersebut berdasarkan pada Data BPS Provinsi Jawa Tengah, per 
27 Agustus 2018, yaitu sebanyak 211559 ekor sapi. Terlepas dari angka tersebut 
acara tersebut diadakan sebagai wujud rasa syukur dan doa masyarakat agar hewn 
ternaknya tumbuh dan berkembang dengan baik.   

Kesenian yang ada di Desa Tunjungan tersebut biasanya seiring dengan 
adanya upacara adat seperti sedekah bumi, hajatan, sunatan, dan lain sebagainya. 
Kesenian yang ada di Desa Tunjungan ini bisa menjadi daya tarik yang berasal dari 
kawasan setempat.  

Tabel 4.2 Banyaknya Grup Kesenian Tradisional Kabupaten Blora         
Tahun 2018 

No. Kecamatan 
Klasik Rakyat Kreasi Orkes 

Karawitan Suarawati Terbang Kentrung Keroncong Melayu 
1.  Jati 17 3 12 0 2 15 
2. Randublatung 13 4 40 0 2 10 
3. Kradenan 13 5 36 0 2 9 
4. Kedungtuban 14 4 37 0 2 8 
5. Cepu 12 3 28 3 3 13 
6. Sambong 12 3 16 1 1 6 
7. Jiken 12 4 36 0 2 8 
8. Bogorejo 12 4 36 0 2 7 
9. Jepon 16 9 39 0 3 9 
10 Blora 4 12 49 0 3 17 
11. Banjarejo 14 5 42 1 2 10 
12. Tunjungan 4 1 35 1 2 1 
13. Japah 3 3 7 0 2 8 
14. Ngawen 2 5 49 0 1 7 
15. Kunduran 7 4 24 0 3 3 
16. Todanan 19 4 36 0 1 9 

 

 

Kesenian Barongan Kesenian Tayub 

Sumber :BPS, 2019 
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Tabel 4.3 Banyaknya Grup Kesenian/Teater Tradisional di Kabupaten Blora 
Tahun 2018 

No. Kecamatan 
Wayang 

Ketoprak Barong 
Orang Purwo Krucil Golek 

1.  Jati 0 3 0 2 2 22 
2. Randublatung 1 3 0 0 6 42 
3.  Kradenan 0 3 0 0 5 39 
4.  Kedungtuban 0 1 1 1 7 34 
5.  Cepu 0 1 2 2 6 24 
6.  Sambong 0 2 0 0 1 13 
7.  Jiken 0 4 1 1 6 38 
8.  Bogorejo 0 4 1 1 5 41 
9.  Jepon 1 6 1 1 6 45 
10. Blora 0 9 2 3 24 18 
11. Banjarejo 0 3 0 1 10 38 
12. Tunjungan 0 1 1 1 13 24 
13. Japah 0 2 0 0 5 8 
14. Ngawen 0 2 0 0 6 22 
15. Kunduran 0 1 1 0 2 11 
16. Todanan 0 2 0 0 5 42 

 

Even-even tersebut sebenarnya dapat bertambah lagi apabila ada agenda 
penyelenggaraan even Kabupaten seperti HUT Kab. Blora, even provinsi maupun 
nasional, serta even yang mengangkat tema-tema lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Aspek Ekonomi  

Dari beberapa penggunaan lahan diatas, yang paling dominan adalah 
perhutanan dan perkebunan. Perhutanan sebelah barat hutan KPH Blora sebelah 
utara hutan KPH Mantingan, sedangkan urutan kedua adalah perkebunan rakyat 
dengan jenis tanam campuran. Belakangan, perkebunan rakyat campuran ini 
menjadi obyek pariwisata disamping obyek wisata Waduk, seperti kebun buah 
Greneng, Agrowisata Kampung Durian Nglawungan serta ada pula pengembangan 
perikanan budidaya.  

 

Upacara adat Ngalungi Sapi 

Sumber :BPS, 2019 
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Gambar 4.20  Foto Kebun Buah Greneng dan Agrowisata Kampung Durian 
Nglawungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wisata Kebun milik dan dikelola oleh perorangan ini diharapkan menjadi 

daya tarik wisata kebun disamping wisata air yang ada. Objek wisata ini terletak di 
Dukuh Klapanan, sebelah timur dari Waduk Greneng, dengan menempati lahan 
seluas 26 Hektar. Kebun Buah ini sudah ditanami buah-buahan sepeti, kelengkeng, 
durian, pepaya, jambu kristal, alpukat kendil, srikaya, sawo, jeruk dan lainnya. Selain 
menyajikan buah-buahan, pengelola juga menyediakan kafetaria, toko souvenir, spot 
foto, taman bermain anak dan lainnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintu Masuk & Loket Kebun Buah Greneng Letter Sign Kebun Buah Greneng, dan teras 
teras pemandangan 

Kebun Buah Jambu Kristal  Kebun Buah Klengkeng Dataran Rendah  
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Agrowisata Kampung Durian Nglawungan terletak di Dukuh Nglawungan, 

tepatnya berada di sebelah Barat Waduk Greneng. Menyajikan beraneka macam 
jenis durian, namun buah tersebut tersedia pada musim-musim tertentu saja, 
biasanya pada sekitar bulan Januari. Kebun ini dikelola oleh Karang Taruna Dukuh 
Nglawungan yang bekerjasama dengan Perhutani KPH Blora, serta Disporabudpar 
Kabupaten Blora.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibawah (gambar 4.5) ditampilkan yaitu peta Rencana Pola Ruang yang 

bersumber pada peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Kecamatan 
Tunjungan Tahun 2011 – 2031. Terkait dengan studi ini, bahwa RTRW merupakan 
kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus 
dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi 
dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam 
Kabupaten Blora yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu 
perencanaan. 

 

 

Agrowisata kampung Durian Nglawungan Acara panen Buah durian di Dukuh 
Nglawung   

Wisata Agro Kebun Buah Grenengan Kebun Buah Grenengan 
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4.4 Aspek Kelembagaan dan Program  

 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang 
komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Blora mencapai tujuan dan 
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 
efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi 
inilah yang akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan 
transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.  

 
Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, 

tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, 
termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem 
manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. RPJM merupakan pnduan 
operasional yang wajib ditaati oleh seluruh OPD dalam mendukung visi dan misi 
pemerintahan. RPJM bersifat operasional karena terdapat indikator-indikator yang 
dengan target terukur yg harus dipenuhi oleh OPD.  

 
Strategi pembangunan jangka menengah terkait dengan kegiatan pariwisata 

berdasarkan RPJM Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 
berikut ini :  

Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora   
Tahun 2016 – 2021 Pada Aspek Pariwisata 

No.  
Sasaran Strategi 

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
koperasi serta kemandirian usaha mikro 
kecil dan menengah  

Meningkatkan pembinaan koperasi agar aktif 
dan sehat, dan memberdayakan UMKM agar 
memiliki kemandirian dan daya saing produk  

2. Meningkatnya kunjungan wisatawan di 
objek wisata unggulan daerah  

Mengembangkan dan melengkapi sarana dan 
prasarana objek wisata unggulan daerah dan 
menjalin kerjasama dalam promosi pariwisata  

3. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan 
kualitas pelayanan perizinan  

Meningkatkan penyediaan infrastruktur, 
mempermudah pelayanan perizinan dan 
penciptaan iklim investasi yang kondusif  

 
 
Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada kemudahan investasi dan 

optimalisasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Blora. Peningkatan ekonomi 
kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan UMKM, optimalisasi peran 
koperasi, serta pengembangan sentra sentra ekonomi kreatif. Pembangunan juga 
difokuskan pada pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata 
unggulan yang ada di Kabupaten Blora. 

 
 

Sumber : RPJM Kab. Blora 2016 - 2021 
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Adapun arah pengembangan wilayah Kecamatan Tunjungan sebagai 
wilayah perencanaan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 – 
2021 adalah sebagai berikut :  
a. Pengembangan pertanian dengan hasil pertanian meliputi padi, jagung, kedelai, 

kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon, ubi jalar dan cabai merah. Sayur – 
sayuran, buah – buahan, tanaman empon – empon, tanaman kapuk dan 
tanaman jarak pagar, ayam kampung dan sapi potong  

b. Pengembangan pertambangan mineral batu gamping, pasir kuarsa dan ball clay  
c. Pengembangan industri besar dan industri kecil dan mikro  
d. Pengembangan wisata alam  

 
Pariwisata termasuk dalam urusan pilihan, dimana Program-program 

pariwisata dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 ini terdiri : 
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah kunjungan wisata (orang), dengan target pada akhir RPJMD sebesar 
300.000 orang wisatawan; 

b. Presentase obyek wisata yang dipromosikan, dengan target pada akhir 
RPJMD sebanyak 100 % 

2. Program pengembangan destinasi wisata, dengan indikator kinerja : 
a. Jumlah Obyek wisata unggulan, dengan target sebesar, dengan target pada 

akhir RPJMD sebanyak 22 Obyek wisata; 
b. Jumlah Pokdarwis aktif, dengan target pada akhir RPJMD sejumlah 6 

Kelompok 
c. Jumlah Restoran, dengan target pada akhir RPJMD sejumlah 110 buah. 
d. Jumlah penginapan/hotel, dengan target pada akhir RPJMD sejumlah 45 

buah. 
3. Program pengembangan kemitraan pariwisata  

a. pemilihan duta wisata, dengan target pada akhir RPJMD sejumlah 14 peserta. 
 

Dari segi pemanfaatan ruang maka aspek kelembagaan dan program 
mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2037. Konsep dasar yang digunakan dalam 
penyusunan RTRW Kabupaten Blora ditujukan untuk mencapai tujuan 
pembangunan yaitu untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Blora 
sebagai wilayah pengembangan agroindustry dan agroforestry yang terpadu, serasi, 
selaras, seimbang dan berkelanjutan. Khususnya kawasan Waduk Greneng berada 
di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan berdasarkan RTRW akan dikembangkan 
sebagai kawasan wisata buatan.   
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4.5 Rencana Pembangunan dan Action Plan Pengembangan Objek Wisata 
Waduk Greneng  

Berdasarkan Recana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Waduk 
Greneng  Kab. Blora Tahun 2018, daya tarik / potensi yang bisa dikembangkan 
dapat dijabarkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 Potensi dan Rencana Pembangunan Obyek Wisata                         
Waduk Greneng 

No.  Daya Tarik / 
Potensi Jenisnya Rencana Pembangunan 

1. Industri Kreatif • Terminal Induk 
• Edukasi Pengolahan hasil 

Pertanian Karang Kembang 
• Pusat Oleh–Oleh (Pasar 

Tunjungan) 
• Go Green Greneng 
• Kerajinan Bambu 

• Paket Work Shop 
• Paket Live In 
• Paket Produk dan Desain 
• Paket Pengembangan 

Kemasan 

2. Potensi Alam • Cemara 7 
• Wisata Air Waduk Greneng 
• Kampung Agro Wisata Klapanan 
• Wana Wisata Nglawungan 

• Pengembangan Obyek 
Wisata 

• Pengembangan Tracking 
• Pengembangan 

Pemancingan 
• PengembanganVarietas 

Tanaman 
3. Potensi Budaya • Kampung Ternak Watu Lurung 

• Kampung Durian Nglawungan 
• Kesenian Lokal 
• Makanan Khas 

• Pengembangan Budidaya 
Ternak Lokal 

• Pengembangan Budidaya 
Durian Lokal 

• Pengembangan Kuliner 
Lokal 

• Pengembangan Kesenian 
• Pengembangan Rumah 

Singgah 

 
 
 
Apabila berdasarkan Recana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) 

tersebut, maka daya tarik wsiata yang bisa dikembangkan pada Waduk Greneng 
terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Industri Kreatif, Potensi Alam, dan Potensi Budaya.  

 
Pengembangan potensi tersebut tidak terlepas oleh tersedianya sumber daya 

alam maupun manusia di seputar Waduk Greneng. Potensi tersebut kemudian 
diklaifikasi berdasarkan jenis dan dijabarkan dalam rencana – rencana 
pembangunan yang akan dilaksanakan untuk menunjang keberadaan daya tarik / 
potensi tersebut.  Setelah ditentukan rencana pembangunan, maka dapat ditentukan 
penyediaan fasilitas untuk menunjang jenis-jenis klasifikasi objek wisata, serta dapat 
ditentukan pula jangka waktu kegiatan serta penanggung jawabnya dalam suatu 
kerangka action plan.    

Sumber : Dokumen Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Waduk Greneng 
Kabupaten Blora Tahun 2018 
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Tabel 4.6 Action Plan Pengembangan Pariwisata Waduk Greneng 

No. Daya Tarik / 
Potensi Jenisnya Rencana 

Pengembangan  Penyediaan Fasilitas Waktu Tanggung Jawab  

1. Industri Kreatif a. Terminal Induk 
b. Edukasi Pengolahan hasil 

Pertanian Karang Kembang 
c. Pusat Oleh–Oleh (Pasar 

Tunjungan) 
d. Go Green Greneng 
e. Kerajinan Bambu 

Paket Work Shop 

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.) 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Peningkatan dan pembangunan sarana penunjang (apotek, 
fas. Kesehatan, perbankan, dll.)  

2020 - 2023 • Pemerintah 
• Swasta 

3. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC (Tourism 
Information Center) dan perlengkapannya 

2020 - 2022 • Pemerintah/Swasta 

4. Kemitraan strategis pengembangan paket wisata bersama 
lintas regional & kabupaten/kota 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Swasta 

5. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 2020 - 2022 • Pemerintah/Swasta 

6. Pembangunan kios cinderamata 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

7. Pembangunan pusat jajanan kuliner 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

8. Pembangunan tempat ibadah 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

9. Pembangunan gapura identitas 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

10. Tempat parkir 2020 - 2022 • Pemerintah 
• Swasta 
• Masyarakat  

Paket Live In 

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.) 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Peningkatan dan pembangunan sarana penunjang (apotek, 
fas. Kesehatan, perbankan, dll.) 

2020 - 2023 • Pemerintah 
• Swasta 

3. Pemaketan wisata live in 2020 - 2022 • Pemerintah 
• Swasta 

4. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk masyarakat di 
sekitar Waduk Greneng 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 

5. Penyediaan akomodasi 2020 – 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

6. Penyediaan moda transportasi   2020 - 2022 • Pemerintah 
• Swasta 

Paket Produk dan 
Desain 

1. Membuat peraturan yang mempermudah perijinan bagi 
penanam modal di bidang pariwisata 

2020 - 2021 • Seluruh stakeholder 
pariwisata 

2. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk masyarakat di 
sekitar Waduk Greneng 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 
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3. Pelatihan dan pendidikan bidang kepariwisataan bagi staf 
bidang pariwisata Pemda, pelaku pariwisata / usaha jasa 
pariwisata, dan masyarakat lokal 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

Paket 
Pengembangan 

Kemasan 

1. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk masyarakat di 
sekitar Waduk Greneng 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 

2. Pengembangan paket wisata yang dapat menarik minat 
pengunjung 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Swasta 

3. Pemanfaatan media massa dan lembaga/institusi daerah, 
nasional dan internasional untuk image building 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Swasta 

4. Peningkatan perluasan distribusi informasi pemasaran 
melalui teknologi informasi 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Swasta 

5. Membentuk/mendirikan jalinan kerjasama Antara pengelola 
Waduk Greneng dengan Pemda, serta dengan pelaku usaha 
pariwisata yang lain 

2020 - 2023 • Pemerintah 
• Swasta 

6. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 2020 - 2023 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

7. Pelatihan dan pendidikan bidang kepariwisataan bagi staf 
bidang pariwisata Pemda, pelaku pariwisata / usaha jasa 
pariwisata, dan masyarakat lokal 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Potensi Alam a. Cemara 7 
b. Wisata Air Waduk Greneng 
c. Kampung Agro Wisata 

Klapanan 
d. Wana Wisata Nglawungan Pengembangan 

Pemancingan  

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.) 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Peningkatan dan pembangunan sarana penunjang (apotek, 
fas. Kesehatan, perbankan, dll.) 

2020 - 2023 • Pemerintah 
• Swasta 

3. Menggelar wisata kuliner berbasis ikan (warung lesehan, 
warung apung) 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

4. Pembangunan gapura identitas 2020 - 2021 • Pemerintah 
• Swasta 

Pengembangan 
Obyek Wisata 

 

1. Penyusunan rencana investasi sarana dan prasarana publik 
yang partisipatif 

2020 - 2021 • Pemerintah  

2. Mengembangkan skema/sistem dukungan bagi kelompok 
masyarakat lokal agar mampu mengingkatkan kapasitas 
pengelolaan Waduk Greneng 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 
 

3. Pembangunan menara pandang (viewing deck) 2020 - 2021 • Pemerintah  

4. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan 2020 - 2021 • Pemerintah  

5. Pembangunan gapura identitas 2020 - 2021 • Pemerintah  

6. Mendorong kelompok masyarakat lokal agar mampu 
mengelola DTW setempat 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 
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7. Mendorong keterlibatan pemerintah lokal / masyarakat 
setempat untuk perencanaan maupun implementasi fisik 
sarana dan prasarana publik 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 

8. Membuat peraturan yang mempermudah perijinan bagi 
penanam modal di bidang pariwisata 

2020 - 2021 • Seluruh stakeholder 
pariwisata 

9. Pembentukan forum komunikasi antar lembaga untuk 
membangun jaringan kerjasama 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

10. Penguatan organisasi kelembagaan di Waduk Greneng 2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

11. Penciptaan standar prosedur kerja dalam meningkatkan 
kinerja/peran kelembagaan yang ada di Waduk Greneng 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

12. Penyusunan mekanisme pemeliharaan hasil investasi yang 
jelas dan melibatkan masyarakat setempat 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

Pengembangan 
Tracking 

1. Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak/jalan 
dalam kawasan, boardwalk. 

2020 - 2022 • Pemerintah  

3. Potensi Budaya a. Kampung Ternak Watu 
Lurung 

b. Kampung Durian 
Nglawungan 

c. Kesenian Lokal 
d. Makanan Khas 

Wisata edukasi 
Budidaya Ternak 

Lokal 

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.) 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

3. Pembangunan tempat ibadah 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

4. Pembangunan gapura identitas 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

5. Tempat parkir. 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

Pengembangan 
Budidaya Durian 

Lokal 

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.). 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 
3. Pembangunan tempat ibadah 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

4. Pembangunan gapura identitas 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

5. Tempat parkir 2020 – 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

Pengembangan 
Kuliner Lokal 

1. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk masyarakat di 
sekitar Waduk Greneng 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 

Pengembangan 
Kesenian 

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.). 

2020 - 2022 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

2. Peningkatan dan pembangunan sarana penunjang (apotek, 2020 - 2023 • Pemerintah 
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fas. Kesehatan, perbankan, dll.) • Swasta 
3. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 
4. Pembangunan kios cenderamata 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 
5. Pembangunan tempat ibadah 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 
6. Pembangunan gapura identitas 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 
7. Tempat parkir 2020 – 2022 • Pemerintah/Swasta 

Pengembangan 
Rumah Singgah 

1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan 
listrik, air bersih, jalan dll.) 

2020 - 2023 • Pemerintah 
• Swasta 

2. Peningkatan dan pembangunan sarana penunjang (apotek, 
fas. Kesehatan, perbankan, dll.) 

2020 - 2023 • Pemerintah 
• Swasta 

3. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk masyarakat 
sekitar 

2020 - 2021 • Pemerintah 
• Masyarakat 

4. Pelatihan dan pendidikan bidang kepariwisataan bagi staf 
bidang pariwisata Pemda, pelaku pariwisata / usaha jasa 
pariwisata, dan masyarakat lokal 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

5. Mendorong keterlibatan pemerintah lokal / masyarakat 
setempat untuk perencanaan maupun implementasi fisik 
sarana dan prasarana publik 

2020 - 2025 • Pemerintah 
• Masyarakat 
• Swasta 

 
 
 
 

Sumber : Analisis, 2019 
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Keterangan Tabel 4.6 Action Plan Pengembangan Pariwisata Waduk Greneng :  

 
1. Peningkatan dan pembangunan prasarana umum (jaringan listrik, air 

bersih, jalan dll.); 
Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang 
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi 
sebagaimana semestinya. Peningkatan dan penyediaan prasarana umum 
diselenggarakan secara koordinatif, akomodatif serta aspiratif dimana 
pemerintah sebagai fasilitator dan pengambil keputusan. Koordinatif artinya 
bahwa pembangunan melibatkan banyak unsur seperti swasta, BUMD, lintas 
SKPD, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat umum, sehingga dilaksanakan 
dengan prinsip satu komando dan tidak terjadi tumpang tindih, dan terjadi 
miskomunikasi. Akomodatif, dimaksudkan pembangunan yang dilaksanakan 
menyesuaikan lingkungan dan kearifan lokal setempat, serta aspiratif yang 
artinya bahwa pembangunan prasarana umum berdasarkan usul dan kebutuhan 
dari masyarakat setempat maupun penunjang kegiatan wisata yang akan 
diselenggarakan.  

 
2. Peningkatan dan pembangunan sarana penunjang (apotek, fas. kesehatan, 

perbankan, tempat ibadah, sanitasi, tempat parkir, pusat jajan kuliner, 
moda transportasi, akomodasi, dll.); 
Sarana penunjang merupakan semua jenis sarana yang secara khusus 
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan 
wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Sarana 
penunjang yang menyangkut pelayanan wajib dasar merupakan tanggungjawab 
dari pemerintah, seperti fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, pasar dll, 
sedangkan yang menyangkut sarana penunjang lainnya dapat disediakan oleh 
pihak swasta atau masyarakat umum. Diharapkan dengan pembangunan sarana 
penunjang ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penjualan berbagai 
usaha makanan dan minuman bagi para pengunjung, cinderamata, stand 
kuliner, serta oleh-oleh, petugas penjaga parkir dan juga pemandu pada objek 
wisata.  
 

3. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC (Tourism Information Center) 
dan perlengkapannya; 
Pusat Informasi Pariwisata, adalah total bangunan (atau ruangan kantor), 
karyawan, peralatan teknis, pengetahuan dan informasi yang disediakan secara 
khusus oleh organisasi, terletak di area yang aktif (kota, kawasan wisata, 
daerah), memberikan pelayanan informasi secara komprehensif yang terkait 
dengan industri pariwisata. Lokasi yang dipilih sebagai tempat pusat informasi 
wisata ini pada titik kedatangan wisatawan, sehingga diharapkan aksesibilitas 
dalam mendapatkan informasi akan lebih efektif didapatkan. 
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4. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk masyarakat di sekitar Waduk 
Greneng; 
Pembentukan kelompok sadar wisata didasari oleh kebutuhan akan lembaga/ 
kelompok masyarakat sebagai pengelola objek wisata yang sebelumnya belum 
terbentuk di desa Tunjungan.  
 

Gambar 4.21  Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kemitraan strategis pengembangan paket wisata bersama lintas regional & 
kabupaten/kota; 
Kemitraan ini perlu dilakukan antara dua pihak atau lebih menjaga berkelanjutan 
antara dua atau lebih dimana keduanya saling mengidentifikasi, mendukung dan 
memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sebagai contoh, pemerintah melakukan 
kemitraan dengan industri pariwisata (misalnya jasa perjalanan wisata) dalam 
melakukan program pengembangan pariwisata. Bentuk kegiatan dalam 
kemitraan ini tentunya disesuaikan dengan tujuan dan target kegiatan yang 
diharapkan, misalnya kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dll 
 

6. Pengembangan paket wisata yang dapat menarik minat pengunjung 
Dengan tersedianya paket wisata, wisatawan mendapatkan kemudahan dalam 
mengakses kumpulan objek wisata dalam satu perjalanan yang dikemas dalam 
satu harga tertentu. Contoh pemaketan wisata : 
 

Analisis : Penyusun mengadaptasi dari pedoman kelompok sadar wisata (Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 2012) 

Pembina 

Penasehat 

Ketua 

Wakil ketua  
Sekretaris/Bendahara 

Seksi 
ketertiban 

dan 
keamanan 

Seksi 
Pengelolaa

n Objek 
Wisata 

Seksi Daya 
Tarik 

Wisata dan 
Kenangan 

Seksi 
Humas dan 

PSDM 

Seksi 
Pengembangan 

Usaha  

  Anggota 
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Jadwal Kegiatan 

08:00 Peserta berkumpul di TIC Greneng  

09.00 Peserta disambut kesenian dan kuliner lokal  

10.00 Menelusuri Waduk Greneng dengan  perahu wisata  

12.00 Berwisata Air di Tlatar Bermain di Cemoro Pitu 

13.00 Makan Siang & Istirahat 

14.00 Menelusuri Kebun Buah greneng 

16.00 Kampung Agro Wisata Klapanan 

17.00 Kampung Durian Nglawungan 

18.00 Peserta kembali ke TIC dan tour berakhir 

 
 

7. Membuat peraturan yang mempermudah perijinan bagi penanam modal di 
bidang pariwisata; 
Menciptakan perijinan yang ramah bagi dunia usaha merupakan salah satu cara 
untuk menarik investasi. Mempermudah perijinan dapat dilakukan dengan cara 
menghapus, menggabung, mensederhanakan/mengganti, melimpahkan ijin atau 
disingkat dengan prinsip (HGSL), seperti pada ruang lingkup izin pendirian 
badan usaha baru (TDP, IUI, SIUP, dll), izin bangunan usaha (IMB, 
siteplan/advice planning, ijin lokasi, dll), izin tempat usaha (HO, SKDU/P, dll).   
 

8. Pelatihan, pendidikan serta sertifikasi bidang kepariwisataan bagi staf 
bidang pariwisata Pemda, pelaku pariwisata / usaha jasa pariwisata, dan 
masyarakat lokal.  
Para stakeholder pariwisata sekitar objek wisata tidak secara instan dapat 
mengelola objek wisata dengan baik, maka dibutuhkan pendampingan. 
Pendampingan ini bisa dengan memfasilitasi dan juga membina masyarakatnya 
sehingga bisa menjadi mandiri. Peningkatan kemampuan SDM masyarakat 
sekitar objek wisata dengan mengadakan pelatihan terutama bidang pariwisata. 
Diperlukan program pelatihan untuk peningkatan SDM masyarakat sekitar objek 
wisata seperti: 
1. Program pelayanan prima usaha pariwisata 
2. Program pelatihan dan peningkatan seni budaya lokal 
3. Program penerapan teknologi peternakan/perkebunan 
4. Program pelatihan pengembangan usaha desa wisata 
5. Program pelatihan pengelolaan desa wisata 
6. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan bencana 

alam 
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Sedangkan sertifikasi bertujuan agar pelaku /stakeholder pariwisata memiliki 
kompetensi sesuai bidangnya,  
 

9. Pemanfaatan media massa, sosial serta lembaga/institusi daerah, nasional 
dan internasional untuk image building; 
Media massa dan sosial saat ini sangat berperan penting dalam 
memperkenalkan informasi sesuatu yang baru. Demikian pula media massa dan 
sosial dalam mempromosikan suatu objek menjadi destinasi wisata. Kawasan 
dan objek-objek wisata perlu diinformasikan kepada msyarakat luas baik dalam 
maupun luar negeri, disertai dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas 
pendukungnya. 
 

10. Peningkatan perluasan distribusi informasi pemasaran melalui teknologi 
informasi; 
Kemampuan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis (business 
process) maupun layanan masyarakat perlu dicermati dalam mendukung 
kegaitan yang peling utama dalam program pariwisata yaitu promosi. Teknologi 
web sebagai salah satu teknologi informasi web menarik untuk dimanfaatkan 
guna mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha sehari-hari, para 
pelaku usaha dibidang pariwisata. Web 3.0 juga memungkinkan dimanfaatkan 
dalam mendukung transaksi usaha bidang pariwisata disamping penyediaan 
informasi pariwisata. 
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan dan telah mendukung 
proses proses layanan publik termasuk bidang pariwisata. Saat ini terbukti 
website sudah digunakan sebagai media promosi produk wisata dan transaksi 
booking dan pembayarannya. 
 

11. Membentuk/mendirikan jalinan kerjasama Antara pengelola Waduk 
Greneng dengan Pemda, serta dengan pelaku usaha pariwisata yang lain 
Dengan adanya jalinan kerjasama ini maka, kembangun koordinasi antara 
pemerintah dan juga kelompok masyarakat dengan peningkatan kapasitas 
lembaga desa sekitar objek wisata. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang 
dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan, efektifitas dan responsifitas dari kinerja 
 

12. Menggelar wisata kuliner berbasis ikan (warung lesehan, warung apung) 
Melalui wisata kuliner berbasis ikan masyarakat diajak untuk gemar 
mengkonsumsi ikan. Kegiatan wisata kuliner berbasis ikan ini dibarengi dengan 
acara lomba memancing dan sekaligus sebagai sarana menyalurkan hobi bagi 
pemancing. Even ini dapat digelar rutin bersamaan dan turut menyemarakkan 
hari jadi Kabupaten Blora.   
 

13. Penyusunan rencana investasi sarana dan prasarana publik yang 
partisipatif 
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Penyusunan rencana investasi sarana dan prasarana publik ini bertujuan untuk 
mengumpulkan data realiasasi jumlah investasi di sektor pariwisata khususnya 
pada daya tarik wisata Waduk Greneng. Data ini tersebar dari tingkat provinsi 
sampai pada tingkat kelurahan.  Dengan terkumpulnya data rencana investasi 
sarana dan prasarana publik, maka dapat diketahui tingkat investasi di sektor 
pariwisata yang kemudian dapat melakukan upaya-upaya yang dapat ditempuh 
di masa yang akan datang untuk meningkatkannya.  
 

14. Mengembangkan skema/sistem dukungan bagi kelompok masyarakat lokal 
agar mampu mengingkatkan kapasitas pengelolaan Waduk Greneng; 
Melalui desa wisata dengan dilibatkannya masyarakat sebagai pengelola bukan 
hanya bertujuan untuk hanya memberdayakan masyarakat desa tetapi dalam 
rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dengan 
menjadikan desa sebagai tujuan wisata namun demi menjaga kelestarian 
lingkungan setempat dan juga pelestarian nilai-nilai budaya religi yang berlaku 
dimasyarakat. 
 

15. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan; 
Dengan dibangunnya panggung kesenian/pertunjukan serta tata panggung yang 
baik, pengunjung diharapkan dapat menikmati pertunjukan kesenian dengan 
fokus, akomodatif dan berkesan.  
 

16. Mendorong keterlibatan pemerintah lokal / masyarakat setempat untuk 
perencanaan maupun implementasi fisik sarana dan prasarana publik 
Partisipasi masyarakat selaku salah satu pemangku kepentingan adalah dalam 
posisinya sebagai subyek atau pelaku pembangunan, dimana masyarakat 
menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses 
perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan 
pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. 
Dalam fungsinya sebagai subjek atau pelaku masyarakat memiliki peran dan 
tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan 
kepariwisataan di wilayahnya. 
 

17. Pembentukan forum komunikasi antar lembaga untuk membangun 
jaringan kerjasama.  
Forum komunikasi disini merupakan forum tempat berkumpulnya para 
pemangku kepentingan pariwisata, dimana tidak menutup kemungkinan 
terjalinnya hubungan dan kerjasama/ kemitraan, baik di dalam maupun di luar 
berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok, serta sponsor dan 
masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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18. Penguatan organisasi kelembagaan di Waduk Greneng; 
Membangun koordinasi antara Pemerintah dan juga kelompok masyarakat 
dengan peningkatan kapasitas lembaga desa wisata. Peningkatan kapasitas 
kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan 
sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan, efektifitas dan 
responsifitas dari kinerja.  
 
 

19. Penciptaan standar prosedur kerja dalam meningkatkan kinerja/peran 
kelembagaan yang ada di Waduk Greneng; 
Standar prosedur kerja diciptakan untuk menjaga mutu/kualitas dan ketepatan 
waktu dari produk barang dan jasa yang akan diberikan kepada pengunjung 
objek wisata.  
 

20. Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak/jalan dalam 
kawasan, boardwalk. 
Jalan setapak dipergunakan sebagai akses pejalan kaki, diharapkan dengan 
keberadaannya memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan 
pengunjung objek wisata, serta memberikan nilai estetika yang menunjang 
peningkatan image objek wisata.  
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BAB V ANALISA KELAYAKAN FINANSIAL  
 
 
Analisa terhadap kelayakan finansial pengembangan Waduk Greneng tidak 

semua daya tarik wisata akan dihitung, namun hanya beberapa kegiatan yang sudah 
berjalan saja seperti Wisata Kampung Durian Nglawungan, Perkemahan Cemoro 
Pitu, pembangunan Jogging Track, serta peningkatan infrastruktur berupa jalan 
menuju objek wisata Waduk Greneng. 

 
Aspek finansial yaitu studi analisis terhadap suatu investasi layak atau tidak 

secara finansial dengan membandingkan antara biaya (cost) yang dikeluarkan 
terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai 
sekarang (present value) terhadap aliran kas (cash flow) di masa yang akan datang. 
Aspek finansial, meliputi faktor-faktor sebagai berikut : 

 
1. Dana yang diperlukan untuk investasi 
2. Sumber-sumber anggaran pembelanjaan yang akan dipergunakan.  
3. Biaya pengembangan lahan, biaya pengembangan bangunan, biaya pajak, dan 

harga jual tiket. 
4. Manfaat dan biaya (finansial) ; seperti ”rate of return on investment”, ”net present 

value”, ”internal rate of return”, ”profitability index” dan payback period”. Estimasi 
terhadap risiko proyek. Taksiran laba/rugi proyek tersebut, serta taksiran aliran 
kas yang dibutuhkan untuk menghitung profitabilitas finansial proyek tersebut. 

 
Sebelum melakukan analisis investasi, yang terlebih dahulu dilakukan adalah 

menghitung aliran kas proyek. Setelah diperoleh aliran kas proyek maka dilakukan 
analisis kriteria penilaian kelayakan investasi dengan metode Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan discounted Payback Period (dPP). 

 
1. Analisis Aliran kas (cash flow) 

Aliran kas proyek selama periode operasi adalah: 
a. Aliran kas keluar (cash out flow) terdiri dari biaya fisik selama masa operasi 

pembangunan yang meliputi biaya pemeliharaan, biaya operasional, biaya 
lainnya. 

b. Aliran kas masuk (cash in flow) meliputi pendapatan selama masa operasi 
bangunan yang meliputi sewa  dan retribusi. 

2. Net Present Value (NPV) 
Hal yang diperhatikan yaitu faktor nilai waktu dari uang dan selisih besar aliran 
kas masuk dan keluar. Aliran kas proyek (investasi) yang akan dikaji meliputi 
keseluruhan yaitu biaya pertama, operasi, produksi, pemeliharaan, dan lain-lain 
pengeluaran.  
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Rumus : 
 

 
 
 
 
Dimana : 
NPV   =  nilai sekarang neto 
(C)t    =  aliran kas masuk tahun ke-t 
(Co)t  =  aliran kas keluar tahun ke-t 
 n  =  umur unit usaha hasil investasi 
 i  =  arus pengembalian (rate of return) 
 t  =  waktu 
Indikasi : 
NPV   =   positif, usulan proyek dapat diterima, semakin tinggi angka NPV 

semakin baik 
NPV   =   negatif, usulan proyek ditolak 
NPV   =   0 berarti netral 
 

3. Internal Rate of Return (IRR) 
Pada metode NPV analisis dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu besar 
arus pengembalian atau diskonto (i), kemudian dihitung nilai sekarang neto (PV) 
dari aliran kas keluar dan masuk. Untuk IRR ditentukan dulu NPV = 0, kemudian 
dicari berapa besar arus pengembalian atau diskonto (i) agar hal tersebut terjadi. 
Rumus : 
 

 
 
 
Dimana : 
(C)t    =  aliran kas masuk tahun ke-t 
(Co)t  =  aliran kas keluar tahun ke-t 
 i  =  arus pengembalian (rate of return) 
 n  =  tahun 
 

Karena aliran kas proyek umumnya merupakan biaya pertama (Cf), maka 
persamaan di atas disederhanakan menjadi : 
 

 
 
 
Indikasi : 
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 IRR   >   arus pengembalian (i) yang diinginkan (required rate of return-RRR), 
proyek diterima. 

IRR  <    arus pengembalian (i) yang diinginkan (required rate of return-RRR), 
proyek ditolak. 

 
4. Payback Period 

Analisis payback period atau periode pengembalian ini dilakukan dengan 
memperhitungkan time value of money atau disebut discounted payback 
analysis, maka lamanya periode pengembalian dihitung dengan persamaan 
berikut : 
 

                    P =                             NCF (P/F, i, t) 
 
Dimana :  
P  =  investasi awal 
NCF  =  net cash flow/arus kas bersih dengan memperhitungkan time value 

of money. 
 
Indikasi : 
Kriteria ini memberikan indikasi atau petunjuk bahwa proyek dengan periode 
pengembalian lebih cepat akan lebih disukai. 
 

 
5.1. Analisis aliran kas  

Aliran kas (cash flow) merupakan konsekuensi yang ditimbulkan suatu 
kegiatan pada suatu periode akan keluar masuknya sejumlah uang, dimana kas 
keluar mencerminkan upaya-upaya yang di lakukan, sedangkan kas masuk 
menggambarkan prediksi dan harapan yang hendak didapatkan.  

 
5.1.1. Aliran Kas Keluar  

Aliaran kas keluar ini didapatkan melalui perhitungan analisa biaya investasi 
yang terdiri dari biaya konstruksi dan biaya operasional (tenaga, utilitas, 
pemeliharaan bangunan, dll), namun pada studi kali ini hanya akan dihitung biaya 
konstruksinya saja karena konsep pariwisata ini nantinya akan banyak melibatkan 
peran serta dari masyarakat sekitar khususnya operasional objek wisata.  

 
Total Biaya Konstuksi Pengembangan Waduk Greneng adalah sebesar Rp. 

41.197.571.640 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima 
Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan perincian 
biaya sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi 

NO. URAIAN SAT HARGA KET 

A JALAN          
I Pembuatan Jalan Baru         

1  Fleksibel   lebar   7,00 m km Rp   12.500.000.000    
2  Rigid   lebar   7,00 m km Rp   15.530.800.000    

             
II Peningkatan Jalan          

1  Fleksibel   lebar  6,00 m km Rp     5.211.500.000    
2  Fleksibel   lebar  7,00 m km Rp     5.621.200.000    

             
1  Rigid lebar  6,00 m km Rp     8.459.300.000    
2  Rigid lebar  7,00 m km Rp     9.251.900.000    

             
   - Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis  km Rp     5.908.000.000   lebar 4 - 6,00 M  
   - Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis  km Rp     6.316.700.000   lebar 5 - 6,00 M  
   - Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis  km Rp     6.604.600.000   lebar 5 - 7,00 M  
   - Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis  km Rp     7.013.300.000   lebar 6 - 7,00 M  
             
III. Pembuatan          

1  Beton FC 20 m3 Rp            1.915.000    
2  Beton FC 15 m3 Rp            1.725.000    

3  
Beton FC 
45 Tipe A (62 Kg) m3 Rp            3.605.000    

             
IV.  Jembatan  lebar  9,00 m m' Rp          32.300.000    

             
B CIPTA KARYA         

1  Toilet / KMWC Unit Rp          60.000.000    
2  Septictank & Resapan Unit Rp            7.000.000    
3  Penanda / Gerbang Unit Rp          45.000.000    

             
4  Jl.Paving lebar 1,50 m m' Rp               310.000    
5  Jl.Paving Lebar 2,00 m m' Rp               415.000    
6  Sal.U 20  m' Rp               200.000    
7  Sal.U 30  m' Rp               230.000    

             
8  Bang Gedung Sederhana m2 Rp            2.536.000    
9   Bang Temporer  0,3 HSBGN m2 Rp               760.800    
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Tabel 5.2 Biaya Konstruksi  

No.    Uraian Vol. Sat. Harga Sat Jumlah Harga Biaya Total 

I. JL. AKSES  dari jalan 
Purwodadi Blora              

38.134.050.000  

1.   Peningkatan Jalan Aspal 
(lebar 6,00 m) 6,7 km 5.211.500.000  34.917.050.000    

2.   Sal.U30 kiri kanan 13,4 km 460.000.000  3.082.000.000    
3.   Penanda/gerbang  3 unit 45.000.000  135.000.000    
              
              

II. KAMPUNG  DURIAN         
         
394.141.000  

1.   Jalan Paving (2,00 m) 331 m' 415.000  137.365.000    
2.   Saluran U.20 (satu sisi) 331 m' 200.000  66.200.000    

3. 
  

Bibit Durian Biaya 
Penanaman 500 pohon 250.000  125.000.000    

4.   Sumur  5 unit 5.000.000  25.000.000    
5.   Bangunan Pengelola 16 m2 2.536.000  40.576.000    

              

III. 
KE BUMI  PERKEMAHAN 
CEMORO PITU         

      
1.631.880.640  

1.   Jalan Paving (2,00 m) 
     
1.300  m' 415.000  539.500.000    

2.   Jembatan (lebar 3,00 m) 70 m' 11.000.000  770.000.000    
3.   KM/WC 4 unit 60.000.000  240.000.000    
4.   Septictank & resapan 2 unit 7.000.000  14.000.000    
5.   Pembersihan Lapangan 5.000  m2 10.250  51.250.000    

6.   Instalasi Air Bersih 500 m'              25.000  
        
12.500.000    

7.   Instalasi Listrik 1 unit 4.630.640  4.630.640    
              

IV JOGING  TRACK         
      
1.037.500.000  

    Jl.Paving 2,00 m 2.500  m' 415.000  1.037.500.000    
                
    Jumlah Biaya   41.197.571.640  
    A. Dibulatkan   41.200.000.000  
    B. Biaya Studi,DED & Pengawasan (3,5% A) 1.442.000.000  
    C. Biaya Overhead (10% dari A)  4.120.000.000  
    D. Finance Cost (1% dari A)  412.000.000  

    
Total Biaya 
Investasi    47.174.000.000  

    Total Biaya Investasi + PPN 10 %  51.294.000.000  
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5.1.2. Aliran kas masuk  
Pendapatan yang diharapkan dapat menjadi pemasukan selama masa 

berjalannya kegiatan dapat dirinci sebagai berikut : 
  

Tabel 5.3 Asumsi Satuan Pendapatan 

JENIS PENGENAAN  TARIF KETERANGAN  

Kampung Durian    

A. Parkir :   Perda No. 23 Tahun 2017 ttg Retribusi tempat 
parkir khusus 

a. Bus  3000 Hari  

b. Mobil 2000 Hari  

c. Motor 2000 Hari  

B. Sewa Kios    Perda No. 7 Tahun 2010 ttg Retribusi pelayanan 
pasar  

Kelas III 10000 m2/Hari Perbub No. 6 th 2017 ttg perubahan tarif tempat 
rekreasi dan olah raga 

C. Kebersihan  200000 Per 
kegiatan  

Perbub No. 10 tahun 2018, Perub. Tarif etribusi 
pelayanan persampahan 

   (Usaha keramaian umum bersifat insidentil dan 
komersil) 

    

Bumi Perkemahan Cemoro 
Pitu  

   

A. Parkir :   Perda No. 23 Tahun 2017 ttg Retribusi tempat 
parkir khusus 

a. Bus  5000 Hari   

b. Mobil 2000 Hari   

c. Motor 1000 Hari   
    

B. Retribusi     

a. Kebersihan  50000 Per 
kegiatan  

Perbub No. 10 tahun 2018, Perub. Tarif etribusi 
pelayanan persampahan 

b. WC 1000 Sekali 
masuk 

(kebersihan  Usaha keramaian umum bersifat 
non komersil)  

    

C. Sewa Kios     

Kelas III 10000 m2/Hari Perbub No. 6 th 2017 ttg perubahan tarif tempat 
rekreasi dan olah raga 

    

Joging Track Cemoro Pitu     

Tiket masuk  5000 Sekali 
masuk 

Perbub No. 6 th 2017 ttg perubahan tarif tempat 
rekreasi dan olah raga 
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Tabel 5.4 Estimasi Pendapatan Per Tahun 

No.  JENIS PENGENAAN  TARIF KAPASITAS 
(UNIT/LUAS) 

POTENSI 
PERBULAN 

PENDAPATAN / 
BULAN 

PENDAPATAN / 
TAHUN 

 Kampung Durian        
1. Parkir :        Rp   5.309.400.000  
 a. Bus  3000 Hari 5 Unit 30  Rp          450.000   Rp           5.400.000  
 b. Mobil 2000 Hari 75 Unit 280  Rp     42.000.000   Rp       504.000.000  
 c. Motor 2000 Hari 200 Unit 800  Rp   320.000.000   Rp    3.840.000.000  
2.  Sewa Kios         
 c. Kelas III 10000 m2/Hari 80 m2 15  Rp    12.000.000   Rp       144.000.000  
3.  Kebersihan  200000 Per kegiatan  20 Penyewa 17  Rp    68.000.000   Rp       816.000.000  
         

 Bumi Perkemahan 
Cemoro Pitu  

       

1.  Parkir :        Rp   1.317.600.000  
 a. Bus  5000 Hari  10 Unit 2  Rp          100.000   Rp           1.200.000  
 b. Mobil 2000 Hari  80 Unit 160  Rp    25.600.000   Rp       307.200.000  
 c. Motor 1000 Hari  200 Unit 400  Rp    80.000.000   Rp       960.000.000  
2.  Retribusi         
 a. Kebersihan  50000 Per kegiatan  1  2  Rp          100.000   Rp           1.200.000  
 b. WC 1000 Sekali masuk   1000  Rp      1.000.000   Rp         12.000.000  
3.  Sewa Kios         
 c. Kelas III 10000 m2/Hari 400  300  Rp      3.000.000   Rp         36.000.000  
         

 Joging Track Cemoro 
Pitu  

       Rp         42.000.000  
 Tiket masuk  5000 Sekali masuk   700  Rp      3.500.000   Rp         42.000.000  
         

        TOTAL 
PENDAPATAN            6.669.000.000  
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5.2. Analisis Net Present Value  

ASUMSI UMUM 
 

1. Tingkat suku bunga = 12% 
2. Modal sendiri tanpa hutang bank 
3. Pada tahun pertama dilakukan pembiayaan kegiatan DED dan Pengawasan 
4. Pembangunan (konstruksi) dilakukan selama 2 tahun mulai tahun ke-2 
5. Mulai beroperasi pada tahun ke-3. 
6. Perhitungan kelayakan sampai dengan 50 tahun 

 
Maka dapat ditentukan,  

 
Ct  = 6.669.000.000 
C0  = 51.294.000.000 
r  = 12% 

 
Tabel 5.5 Perhitungan NPV 

TAHUN KE CASH INCOME NPV 

0 (51.294.000.000) (97.092.214.286) 
1 6669000000 (45.339.535.714) 
2 6669000000 (46.664.398.718) 
3 6669000000 (35.276.187.272) 
4 6669000000 (31.037.917.207) 
5 6669000000 (27.253.747.507) 
6 6669000000 (23.875.024.559) 
7 6669000000 (20.858.307.642) 
8 6669000000 (18.164.810.395) 
9 6669000000 (15.759.902.138) 

10 6669000000 (13.612.662.624) 
11 6669000000 (11.695.484.485) 
12 6669000000 (9.983.718.290) 
13 6669000000 (8.455.355.616) 
14 6669000000 (7.090.746.086) 
15 6669000000 (5.872.344.720) 
16 6669000000 (4.784.486.357) 
17 6669000000 (3.813.184.247) 
18 6669000000 (2.945.950.221) 
19 6669000000 (2.171.634.126) 
20 6669000000 (1.480.280.469) 
21 6669000000 (863.000.419) 
22 6669000000 (311.857.517) 
23 6669000000 180.234.360  
24 6669000000 619.602.107  
25 6669000000 1.011.894.738  
26 6669000000 1.362.156.016  
27 6669000000 1.674.889.300  
28 6669000000 1.954.115.447  
29 6669000000 2.203.424.506  
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30 6669000000 2.426.021.880  
31 6669000000 2.624.769.536  
32 6669000000 2.802.222.800  
33 6669000000 2.960.663.214  
34 6669000000 3.102.127.870  
35 6669000000 3.228.435.598  
36 6669000000 3.341.210.355  
37 6669000000 3.441.902.103  
38 6669000000 3.531.805.449  
39 6669000000 3.612.076.294  
40 6669000000 3.683.746.691  
41 6669000000 3.747.738.117  
42 6669000000 3.804.873.319  
43 6669000000 3.855.886.892  
44 6669000000 3.901.434.725  
45 6669000000 3.942.102.433  
46 6669000000 3.978.412.886  
47 6669000000 4.010.832.934  
48 6669000000 4.039.779.406  
49 6669000000 4.065.624.469  
50 6669000000 4.088.700.419  

 
NPV pada tahun ke 50 sudah bernilai positif, artinya bahwa usulan proyek 

dapat diterima, dimana semakin tinggi angka NPV semakin baik. Sebenarnya pada 
tahun ke 23 nilainya sudah melebihi angka (nol) hal ini diartikan bahwa kegiatan 
pariwisata di Waduk Greneng sudah menghasilkan keuntungan. 

 
5.3. Analisis Internal Rate of Return (IRR) 

Berdasarkan data tabel 5.5 maka dapat dihitung IRR menggunakan ms excell 
dimana hasilnya adalah angka 13%, dimana IRR > arus pengembalian (i) yang 
diinginkan (required rate of return-RRR sebesar 12 %), maka dalam hal ini proyek 
diterima. 

 
5.4. Analisis Payback Period 

 
Tabel 5.6 Perhitungan Payback Period 

TAHUN 
KE CASH INCOME PAYBACK PERIOD 

0 (51.294.000.000)  
1 6669000000 (44.625.000.000) 
2 6669000000 (37.956.000.000) 
3 6669000000 (31.287.000.000) 
4 6669000000 (24.618.000.000) 
5 6669000000 (17.949.000.000) 
6 6669000000 (11.280.000.000) 
7 6669000000 (4.611.000.000) 
8 6669000000 2.058.000.000  
9 6669000000 8.727.000.000  

10 6669000000 15.396.000.000  
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Berdasarkan perhitungan payback period, maka dapat dilihat pada tabel 

diatas, bahwa nilai investasi akan kembali pada tahun ke 8. Semakin pendek waktu 
pengembalian investasi, maka akan semakin cepat perputaran usaha yang akan 
dijalankan, dalam hal ini pengelolaan PAD oleh Pemerintah Kabupaten Blora.  
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BAB VI KESIMPULAN  
 
 
Berdasarkan data dan analisa, maka dapat disimpulkan kelayakan 

pengembangan Waduk Greneng sebagai berikut : 
 

1. Berdasarkan Pada Aspek Fisik Dan Geografis, Waduk Greneng memiliki daya 
tarik yang layak untuk dikembangkan menjadi wisata yang berbasis alam. 
Dengan catatan dalam menyusun rencana struktur tata ruang kepariwisataan 
dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan lebih 
mengedepankan aspek pelestarian serta mitigasi bencana kawasan waduk.  
 

2. Berdasarkan Pada Aspek Sosial Dan Budaya, pengembangan Waduk Greneng 
sangat layak dengan potensi yang dimiliki, ketersediaan SDM, adat, seni budaya 
sangat mendukung, situasi kondusif dan lain sebagainya. Namun, untuk 
pengembangan wisata Waduk Greneng harus dibarengi dengan :  

a. Penguatan dan peningkatan kualitas SDM pada instansi Pembina pariwisata 
sebagai prioritas utama  

b. Peningkatan kualitas pelayanan jasa usaha pariwisata melalui peningkatan 
kualitas SDM yang diarahkan untuk mempersiapkan dan menghasilkn SDM 
yang profesional dan kompeten.  

c. Meningkatkan kapasitas keterlibatan masyarakat sekitar dan atraksi wisata 
dalam manajemen pengelolaan serta meningkatkan kemampuan 
megidentifikasi dan memanfaatka peluang di bidang pariwisata.  

d. Pembinaan SDM sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah dengan 
tujuan menumbuhkan kebanggaan terhadap daerahnya.  

 
3. Berdasarkan Pada Aspek Ekonomi, suasana yang masih alami, tertata dan rapi  

disandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan hiburan, maka Waduk 
Greneng dapat dikembangkan dengan berbagai atraksi wisata yang menarik, 
sehingga layak untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata Kabupaten Blora 
untuk mendukung ekonomi dengan syarat :  

a. Menetapkan asas keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata Waduk 
Greneng  

b. Pengembangan Waduk Greneng yang mengedepankan kelestarian baik 
kelestarian alam, adat istiadat, maupun budaya daerah.  

c. Perencanaan pembangunan Waduk Greneng sepenuhnya merupakan tugas 
dan wewenang pemerintah daerah sebagai pembina, pemberi kemudahan, 
pendorong, dan pengendali usaha bariwisata dengan memperhatikan potensi 
serta aspirasi masyarakat dan swasta.  

d. Perkembangan Waduk Greneng dan event – event pariwisata masih harus 
didukung oleh pemerintah daerah yaitu penyediaan prasarana pariwisata, 
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sedangkan penyediaan sarana merupakan tanggungjawab swasta dan 
masyarakat.  

e. Pengembangan pemasaran dan promosi diarahkan kepada koordinasi antar 
instansi, dan dilakukan perencanaan dan monitoring yang matang.  

f. Langkah-langkah pemasaran dan promosi pariwisata secara terpadu dan 
terarah dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama – sama dengan 
pengusaha pariwisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.  

g. Menjalin kerjasama regional dalam pemasaran dengan kabupaten sekitarnya 
(PAKUJEMBARA).  

 
4. Berdasarkan Pada Aspek Kelembagaan Dan Program, apabila ditinjau dari 

kebijakan beserta program-program pemerintah, maka dapat dikatakan banyak 
yang mendukung, mulai dari RPJMD, RTRW serta RIPOW dan tidak ada yang 
bertentangan atas pengembangan pariwisata Waduk Greneng. Pengembangan 
wisata Waduk Greneng ditinjau dari aspek ini adalah layak untuk dikembangkan. 
Namun pengembangan wisata Waduk Greneng harus dilakukan dengan catatan 
sebagai berikut :  

a. Pengembangan pariwisata harus bersifat lintas sektoral dan multi disiplin 
sehingga menuntut koordinasi antar lembaga / instansi dan asosiasi yang 
langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pariwisata, dan terjalin 
dalam bentuk jaringan antar lembaga agar terdapat koordinasi yang cukup 
rapi antar institusi yang ada, serta terjalin kerjasama yang saling 
menguntungkan.  

b. Pengaturan kelembagaan diarahkan bagi kemudahan birokrasi melalui 
penyederhanaan perijinan, peningkatan efisiensi dan efektifitas.  

c. Penguatan masing – masing lembaga yang berhubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan kegiatan pariwisata.  

 
5. Berdasarkan pada kelayakan secara financial, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut ini :  
Berdasarkan penetapan pembangunan beberapa objek wisata yang telah ada di 
wilayah Waduk Greneng, maka timbul perhitungan arus kas keluar dan masuk. 
Perhitungan tersebut diketahui : 
a. Biaya Konstruksi sebesar Rp. 51.294.000.000,- 
b. Pendapatan Pertahun Rp. 6.669.000.000,- 
c. Dengan perhitungan suku bunga 12%, perhitungan kelayakan 50 Tahun, 

maka;  
• NPV pada tahun ke 50 bernilai positif, artinya bahwa usulan proyek 

dapat diterima  
• IRR didapatkan angka 13 %, melebihi rate 12%, yang artinya bahwa 

proyek diterima, serta  
• Payback Period, ditunjukkan pada tahun ke - 8  
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