
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Empiris 

Hasil penelitian terdahulu ini membahas penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya mengenai pengembangan pariwisata. Beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, Iffa Sofiana. “Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam 

Perspektif Local Genius (Studi pada Objek Wisata Telaga Ngebel di Kabupaten 

Ponorogo)”.
1
 Tulisan ini mengalisa pengembangan pariwisata Perspektif Local 

Genius antara lain pengembangan sarana dan prasarana, mempromosikan tempat 

wisata Telaga Ngebel kepada masyarakat, mengembangkan SDM, menetapkan 

jalur atau koridor wisata, menyediakan akses infrastruktur, dan menjaga 

lingkungan agar tetap asri. Selain itu, peneliti membahas potensi pariwisata di 

Kabupaten Ponorogo serta peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga. Tulisan ini menggunakan konsep admnistrasi publik, konsep 

administrasi pembangunan, teori pembangunan, konsep strategi dan 

pengembangan pariwisata. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.
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Kedua, Ainindyra Padmasari. “Strategi Pengembangan Kampung Wisata 

Kungkuk Berbasis Pendekatan Balanced Scorecard (Studi pada Pengelolaan 

Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”.
2
 

Tulisan ini menganalisa pengembangan KWK berbasis Pendekatan Balanced 

Scorecard  pada perspektif keuangan antara lain sumber keuangan dan 

penggunaan pendapatan, pada perspektif pelanggan antara lain atribut produk dan 

jasa dan hubungan dengan pelanggan, pada perspektif proses bisnis internal antara 

lain inovasi dan proses operasi, pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

antara lain pelatihan SDM dan kondisi pekerja. Selain itu, peneliti juga 

menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

Kampung Wisata Kungkuk. Penelitian menggunakan konsep administasi publik, 

konsep dimensi manajemen, konsep manajemen publik, konsep manajemen 

strategis, konsep strategi pengembangan pariwisata, konsep kampung wisata, 

perspektif Balanced Scorecard, konsep Force Field Analysis (FFA). Peneliti 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Ketiga, Mutiya Syahfudin. “Strategi Pengembangan Kawasan Wisata 

Madakaripura dalam Perspektif  Community Based Tourism (CBT) (Studi pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo)”.
3
 Tulisan ini 

mengalisa pengembangan kawasan Wisata Madakaripura di Kabupaten 

Probolinggo antara lain peningkatan aktifitas promosi wisata, pengembangan 
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objek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana, dan 

peningkatan peran serta masyarakat. Selain itu, tulisan ini membahas 

pengaplikasian perspektif Community Based Tourismpada pengembangan serta 

faktor pendukung dan penghambat pengembangan. Penelitian ini menggunakan 

konsep strategi, konsep pembangunan, konsep pengembangan pariwisata, dan 

perspektif Community Based Tourism (CBT). Peneliti menggunakan metode 

kualitatif deskriptif.  

Keempat, Tyas Puji Koesmarini. “Strategi Pengembangan Daerah Dalam 

Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)”.
4
 Tulisan ini menganalisa 

pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal adalah mengembangkan dan 

membangun pusat-pusat wisata unggulan, meningkatkan pemasaran pariwisata, 

meningkatkan mutu layanan melalui penyediaan sarana dan prasarana, 

meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang promosi pariwisata, 

dan meningkatkan jaringan transportasi dengan daerah lain. Penelitian 

menggunakan konsep antara lain konsep otonomi daerah, konsep manajemen 

strategi, konsep pariwisata, dan perspektif kearifan lokal. Peneliti menggunakan 

metode kualitatif.  

Kelima, Albertus Chandra Yudistira. “Strategi Pengembangan Kampung 

Wisata Kungkuk Desa Punten Dalam Perspektif Community Based Tourism 
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(Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)”. 
5
 Tulisan ini 

menganalisa pengembangan kawasan kampung wisata Kungkuk Desa Punten 

dalam pendekatan Community Based Tourism antara lain peningkatan promosi 

wisata, pengembangan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, dan 

pemberdayaan masyarakat dalam konsep Community Based Tourism. Selain itu, 

peneliti menganalisa kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan Kampung 

Wisata Kungkuk. Penelitian menggunakan konsep administrasi publik, 

administrasi pembangunan, konsep perencanaan pembangunan, konsep 

pengembangan pariwisata, dan perspektif Community Based Tourism. Peneliti 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, 

terutama pada tiga hal. Pertama, penelitian ini fokus membahas strategi 

pengembangan ekowisata Taman Studi Lingkungan (TWSL) di Kota 

Probolinggo. Kedua, fokus penelitian ini pada wisata lingkungan. Ketiga, 

perspektif penelitian ini berbasis sustainable development.Secara ringkas dapat 

dicermati pada tabel 2.1 dibawah ini:  
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2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Hasil Penelitian Titik Pembeda 

1. Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata Dalam 

Perspektif Local 

Genius (Studi pada 

Objek Wisata 

Telaga Ngebel di 

Kabupaten 

Ponorogo). 

 

(Sofiana, 2012) 

 Potensi pariwisata di 

Kabupaten Ponorogo 

antara lain potensi wisata 

alam, wisata budaya, 

wisata minat khusus, dan 

wisata buatan. 

 Strategi pengembangan 

pariwisata Perspektif Local 

Genius antara lain 

pengembangan sarana dan 

prasarana, mempromosikan 

tempat wisata Telaga 

Ngebel kepada masyarakat, 

mengembangkan SDM, 

menetapkan jalur atau 

koridor wisata, 

menyediakan akses 

infrastruktur, dan menjaga 

lingkungan agar tetap asri. 

 Peran Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga antara lain 

menyediakan sarana dan 

prasarana, meningkatkan 

aktivitas dan promosi 

wisata, dan 

mengembangkan objek dan 

daya tarik wisata. 

 Konsep 

admnistrasi 

publik, konsep 

administrasi 

pembangunan, 

teori 

pembangunan. 

 Fokus penelitian 

ini pada wisata 

lingkungan. 

 Perspektif 

penelitian ini 

berbasis 

sustainable 

development.  

2. Strategi 

Pengembangan 

Kampung Wisata 

Kungkuk Berbasis 

Pendekatan 

Balanced 

Scorecard (Studi 

pada Pengelolaan 

Kampung Wisata 

Kungkuk, Desa 

Punten, 

Kecamatan 

Bumiaji, Kota 

Batu). 

 

 Strategi pengembangan 

KWK berbasis Pendekatan 

Balanced Scorecard  pada 

perspektif keuangan antara 

lain sumber keuangan dan 

penggunaan pendapatan, 

pada perspektif pelanggan 

antara lain atribut produk 

dan jasa dan hubungan 

dengan pelanggan, pada 

perspektif proses bisnis 

internal antara lain inovasi 

dan proses operasi, pada 

perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran antara lain 

 Konsep administasi 

publik, konsep 

dimensi manajemen, 

konsep manajemen 

publik, konsep 

manajemen 

strategis, konsep 

kampung wisata, 

perspektif Balanced 

Scorecard, konsep 

Force Field 

Analysis (FFA). 

 Fokus penelitian ini 

pada wisata 

lingkungan. 



 
 

(Padmasari, 2014) pelatihan SDM dan kondisi 

pekerja. 

 Faktor pendukung 

pengembangan antara lain 

perhatian Pemerintah Kota 

dan Pemerintah Pusat, 

adanya POKDARWIS dan 

pengelolaan KWK, kondisi 

alam dan budaya, kesadaran 

masyarakat. 

 Faktor penghambat 

pengembangan antara lain 

manajemen dalam 

mengelola KWK, 

kurangnya peran 

pemerintah desa, 

kemampuan SDM, 

kurangnya dana, kurangnya 

fasilitas wisata.  

 Perspektif penelitian 

ini berbasis 

sustainable 

development. 

3. Strategi 

Pengembangan 

Kawasan Wisata 

Madakaripura 

dalam Perspektif  

Community Based 

Tourism (CBT) 

(Studi pada Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Kabupaten 

Probolinggo). 

 

(Syahfudin, 2014) 

 

 Strategi pengembangan 

kawasan Wisata 

Madakaripura di Kabupaten 

Probolinggo antara lain 

peningkatan aktifitas 

promosi wisata, 

pengembangan objek dan 

daya tarik wisata, 

pengembangan sarana dan 

prasarana, dan peningkatan 

peran serta masyarakat. 

 Pengaplikasian perspektif 

Community Based 

Tourismpada 

pengembangan antara lain 

pengikutsertaan anggota 

masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, 

adanya kepastian 

masyarakat lokal menerima 

manfaat dari kegiatan 

kepariwisataan, dan 

pendidikan kepariwisataan 

bagi masyarakat lokal. 

 Faktor pendukung 

pengembangan antara lain 

tujuan yang sama dan peran 

 Konsep 

pembangunan dan 

perspektif 

Community Based 

Tourism (CBT).  

 Fokus penelitian 

ini pada wisata 

lingkungan. 

 Perspektif 

penelitian ini 

berbasis 

sustainable 

development 



 
 

pemerintah dan masyarakat 

lokal. 

 Faktor penghambat 

pengembangan antara lain 

kualitas sumber daya 

manusia, sulitnya 

mengubah pola pikir 

masyarakat, kondisi alam 

yang tidak menentu, dan 

sarana dan prasarana yang 

kurang memadai.  

4. Strategi 

Pengembangan 

Daerah Dalam 

Mengembangkan 

Pariwisata 

Berbasis Kearifan 

Lokal (Studi di 

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Kabupaten 

Banyuwangi).  

 

(Koesmarini,2016) 

 Strategi pemerintah daerah 

dalam mengembangkan 

pariwisata berbasis kearifan 

lokal adalah 

mengembangkan dan 

membangun pusat-pusat 

wisata unggulan, 

meningkatkan pemasaran 

pariwisata, meningkatkan 

mutu layanan melalui 

penyediaan sarana dan 

prasarana, meningkatkan 

kerjasama dengan 

stakeholder dalam bidang 

promosi pariwisata, dan 

meningkatkan jaringan 

transportasi dengan daerah 

lain. 

 Konsep otonomi 

daerah, konsep 

manajemen 

strategi, konsep 

pariwisata, dan 

perspektif kearifan 

lokal. 

 Fokus penelitian 

ini pada wisata 

lingkungan. 

 Perspektif 

penelitian ini 

berbasis 

sustainable 

development 

5. Strategi 

Pengembangan 

Kampung Wisata 

Kungkuk Desa 

Punten Dalam 

Perspektif 

Community Based 

Tourism (Studi 

pada Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota 

Batu). 

 

(Yudistira, 2016) 

 Strategi pengembangan 

kawasan kampung wisata 

Kungkuk Desa Punten 

dalam pendekatan 

Community Based Tourism 

antara lain peningkatan 

promosi wisata, 

pengembangan daya tarik 

wisata, sarana dan 

prasarana pariwisata, dan 

pemberdayaan masyarakat 

dalam konsep Community 

Based Tourism. 

 Kelebihan dalam 

pengembangan antara lain 

kondisi alam,  perhatian 

Pemerintah Daerah, 

 Konsep 

administrasi 

publik, 

administrasi 

pembangunan, 

konsep 

perencanaan 

pembangunan, dan 

perspektif 

Community Based 

Tourism. 

 Fokus penelitian 

ini pada wisata 

lingkungan. 

 Perspektif 

penelitian ini 

berbasis 



 
 

terbentuknya 

POKDARWIS dan 

pengelola Kampung Wisata 

Kungkuk. 

 Kekurangan dalam 

pengembangan antara lain 

dana pengembangan 

pariwisata, fasilitas 

pariwisata, kemampuan 

masyarakat dalam 

manajemen pariwisata. 

sustainable 

development 

Sumber :Hasil olahan peneliti merujuk pada beberapa sumber, 2017. 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Strategi Pengembangan Pariwisata 

Menurut Stephanie K. Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai.
6
 

Hamel dan Prahalad juga menjelaskan strategi, sebagai berikut: 

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan 

demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan 

bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovsi pasar yang 

baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core 

competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis 

yang dilakukan”.
7
 

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud strategi adalah sutau cara atau tindakan yang dilakukan untuk 
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pembuatan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk perubahan yang dilakukan 

oleh seorang pemimpin atau pengambil kebijakan. 

Pengembangan potensi pariwisata daerah yang dilakukan dengan baik dapat 

menjadi salah satu kunci untuk mendatangkan wisatawan agar berkunjung dan 

menikmati pariwisata yang sudah ada. Dalam potensi pariwisata daerah tersebut 

tentu memiliki daya tarik tersendiri di setiap destinasi pariwisatanya. Dengan daya 

tarik wisata itulah yang ditampilkan kepada wisatawan agar melihat keunikan 

beserta keanekaragaman budaya, kekayaan alam, dan hasil buatan manusia yang 

dapat dijadikan sasaran kunjungan para wisatawan. 

Adanya pengembangan daya tarik wisata yang dilakukan secara terus menerus 

akan memberikan dampak positif bagi seluruh aspek yang ada didalam sektor 

pariwisata. Dampak tersebut antara lain daerah wisata akan lebih banyak dikenal 

orang, mengurangi angka pengangguran, serta menjalankan perekonomian 

penduduk sekitar daerah wisata yang membuka usaha kerajinan khas daerah 

wisata. Menurut Akheurst dalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata menjelaskan 

strategi untuk pengembangan pariwisata merupakan cara untuk menetapkan 

sebuah tujuan serta pedoman sebagai dasar untuk bertindak, dengan cara 

melakukan identifikasi dan menetapkan sebuah tujuan, memilih prioritas terbaik, 

menempatkan posisi dalam konteks masyarakat, membangun koordinasi dengan 

pemerintah daerah lainnya, organisasi wisata nasional, pemerintah daerah, serta 

sektor swasta dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang telah 

disepati, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan untuk mengawasi serta 



 
 

mengevaluasi program-program yang sudah ada tersebut.
8
 Sebagus apapun 

potensi pariwisata yang ada, tidak akan berguna bilamana tidak dikembangkan 

dengan baik. Maka dari itu pengembangan pariwisata sangatlah penting dilakukan 

mengingat dampak yang akan dirasakan sangatlah baik bagi kawasan pariwisata 

tersebut. 

2.2.2 Teori Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah harus bisa mencakup 

seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Pembangunan yang dimaksud adalah 

pembangunan yang tidak hanya menguntungkan beberapa kelompok warga saja, 

namun menguntungkan seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya, harus 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pembangunan 

yang dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. Hal itu 

dikarenakan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan begitu, 

setiap daerah perlu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang dapat 

berdampak pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga generasi 

yang akan datang masih dapat menikmatinya.  

Pembangunan berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai 

pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan 

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
9
 

Pengolahan potensi daerah yang digunakan untuk pembangunan harus dilakukan 

dengan bijaksana serta memperhatikan kaidah yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
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Hal itu dikarenakan agar generasi mendatang dapat merasakan hasil dari 

pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Menurut Sugandhy dan Hakim pembangunan berkelanjutan berwawasan 

lingkungan adalah tindakan sadar serta terencana yang menggabungkan 

lingkungan hidup dengan pembangunan agar dapat menjamin kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10

 

Dengan demikian, perlu adanya tindakan rasional serta bijaksana dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus diikuti 

dengan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat dikatan sebagai pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembangunan berkelanjutan adalah perilaku secara sadar dalam pelaksanaan 

pembangunan yang memadukan pengolahan lingkungan agar dapat memenuhi 

kebutuhan generasi mendatang. 

2.2.2.1 Aspek Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga syarat yaitu terlanjutkan secara 

ekologi, ekonomi, dan sosial. Pembangunan dikatakan gagal apabila salah satu 

dari aspek tersebut tidak terpenuhi.
11
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a. Aspek Sosial  

Pada aspek sosial akan memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya 

alam dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial bagi para pemangku 

kepentingan(stakeholders) yang lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas 

daripada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Aspek sosial bisa dikatakan 

tercapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi dan berjalan sesuai dengan 

rencana. Gabungan dari kohesi sosial, moralitas, disiplin, hukum, kepercayaan, 

kelembagaan, pengembangan, dan identitas budaya merupakan bagian penting 

dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk dikuantifikasi, tapi penting untuk 

diperhatikan. Hal itu karena ajaran agama serta nilai sosial sangat penting bagi 

keberlanjutan sistem sosial. 

b. Aspek Lingkungan 

Aspek lingkungan merupakan aspek yang sangat dibutuhkan untuk 

kelangsungan hidup manusia. Sehingga, segala kegiatan pemanfaatan sumber 

daya alam harus tetap berpedoman pada pelestarian lingkungan hidup. Dengan 

begitu setiap manusia harus menerapkan pelestarian lingkungan serta 

mengakomodir limbah yang dihasilkan oleh aktivitasnya. Selain itu, dalam 

memanfaatkan sumber daya alam harus bersikap rasional dan bijaksana 

mengingat terdapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang akan 

habis bila dimanfaatkan terus menurus dan berujung punah atau habis. 

 

 



 
 

c. Aspek Ekonomi 

Aspek ekonomi merupakan tindakan mempertahankan sumber daya alam 

agar selalu terjaga meski sedang dalam pemanfaatan. Berbagai sumber daya yang 

ada tetapi para pakar ekonomi memilih memperhatikan sumber daya alam seperti 

sumber daya hutan, air dan udara. Hal itu dikarenakan masih memadai 

keberadaannya. Selama ini, masalah yang dihadapi yaitu ongkos ekonomi 

lingkungan yang sudah harus diperhatikan karena menyangkut kerusakan 

lingkungan. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam menangani 

permasalahan ini. 

2.3 Kerangka Konseptual 

Secara sederhana kerangka konseptual digunakan untuk memudahkan 

pembaca dan peneliti dalam memahami alur permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini berfokus pada pengembangan 

pariwisata bangunan bersejarah dan buatan yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah. Fokus permasalahan tersebut dianalisis menggunakan teori 

pembangunan berkelanjutan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberi 

rekomendasi penyelesaian permasalahan kepada Pemerintah daerah maupun 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo. 

  



 
 

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018.

Latar Belakang Penelitian : 

1. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam otonomi 

daerah. 

2. Ekowisata pertama yang berbasis studi lingkungan di Kota Probolinggo. 

3. Adanya perubahan ruang yang berawal dari tempat prostitusi berubah 

menjadi RTH dan berubah menjadi TWSL. 

4. Adanya permasalahan dalam pengembangan TWSL. 

Strategi Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) berbasis 

sustainable development. 

 Faktor pendukung: 

- Perhatian dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam pemberian dana untuk pengembangan. 

- Perhatian dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam kemandirian mendapatkan pendapatan. 

- Adanya dukungan dari BKSDA dalam ijin pertukaran satwa maupun tanaman langka. 

- Perhatian dari pihak ketiga seperti swasta dan komunitas satwa dalam pemberian dana dan 

mempromosikan TWSL. 

Faktor penghambat: 

- Kurangnya kerjasama dengan dinas lain. 

- Kurang optimalnya beberapa sarana dan prasarana yang ada. 

- Kurang maksimalnya dana untuk pengembangan TWSL. 

Keputusan Menteri 

Kehutanan 

Republik 

Indonesia tahun 

2010 tentang 

pemberian izin 

sebagai lembaga 

konservasi UPT. 

IPLH, BLH Kota 

Probolinggo 

 
Teori Pembangunan Berkelanjutan (Asdak, 2010) mencakup 3 aspek: 

Aspek sosial: 

- Memperbaiki moral 

masyarakat sekitar. 

- Pelatihan kerja mantan 

pekerja seks. 

- Pembelajaran 

pendidikan lingkungan 

hidup. 

- Peran serta masyarakat 

sekitar pada awal 

berdirinya TWSL. 

- Kerjasama antar 

pemerintah, swasta, 

masyarakat. 

Aspek Lingkungan: 

- Penambahan oksigen dan 

penyerapan polusi pada 

RTH 

- Pengolahan sampah 

menjadi kompos, gas 

metan, dan spot foto. 

- Pembuangan limbah 

waterboom untuk 

rencana jangka panjang. 

- Alih fungsi lahan 

pertanian untuk rencana 

jangka panjang. 

 

Aspek Ekonomi: 

- Mengadakan event, 

perawatan, peningkatan, 

penambahan sarana 

prasarana, dan promosi 

pariwisata. 

- Peningkatan jumlah 

pengunjung  dan 

peningkatan pendapatan 

pada TWSL.  

- Penyerapan tenaga kerja. 

- Kenaikan pendapatan 

masyarakat yang memiliki 

usaha. 



 
 

 


