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RINGKASAN 
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Diberlakukannya otonomi daerah menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang 

lebih luas dalam pengelolaan sumber‐sumber pendapatan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu 

mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam hal keuangan, sehingga pemerintah darah 

dapat lebih optimal dalam mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan yang bersumber dari daerah 

dan sekaligus mengelolanya dengan lebih efisien. Terdapat banyak potensi sumberdaya lokal berupa aset 

yang dapat dioptimalkan untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah, salah satunya adalah tanah. 

Tanah adalah salah satu bentuk aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Setiap daerah memiliki keunikan 

tersendiri, tanah milik Pemerintah Daerah ada yang digunakan untuk kepentingan umum, salah satunya 

dapat digunakan sebagai Destinasi Pariwisata dari daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.  

Upaya optimalisasi aset terutama dalam hal pemaksimalan penggunaan aset yang berupa tanah 

atau bangunan yang telah di miliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten/ Kota yang ada 

di Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata khususnya yang berada di 

wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).  

Dalam rangka mendukung masterplan pengembangan pariwisata di masing- masing KSPN maka 

pemerintah Provinsi Jawa Tengah Melalui DPMPTSP berinisiatif untuk memberikan informasi tentang 

peluang investasi kepada calon investor, agar dapat dikelolakan pada pihak swasta yang berminat 

melakukan investasi pada sektor pariwisata dan industri atau jasa pendukung pariwisata.  

Pembangunan kepariwisataan nasional adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi 

pariwisata, Sedangkan sasaran pembangunan pariwisata nasional adalah peningkatan jumlah wisatawan 

baik mancanegara maupun dalam negeri, jumlah penerimaan devisa, dan peningkatan kontribusi pada 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dibidang pariwisata.  

Kondisi daerah tujuan wisata yang dikenal dengan 5A, yaitu Accessibility, Accommodation, 

Attraction, Activities dan Amenities. Investasi yang digunakan sebagai Fasilitas Penunjang (Accessibility, 

Accommodation, Attraction), sedangkan untuk pengembangan Destinasi yang sudah ada dilakukan 

dengan Activities dan Amenities. 

Terdapat fasilitas dalam pariwisata antara lain: fasilitas toko, warung, makan/restoran, jasa 

pariwisata, toko souvenir dan kerajinan, Fasilitas Informasi dan Pelayanan Pariwisata. Tidak hanya 

difokuskan pada sektor pariwisatanya saja, tetapi fasilitas umum penunjang pariwisata, seperti: sarana 

pendidikan, sarana ibadah, dan sarana kesehatan.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sejak diberlakukanya Undang‐Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian 

disempurnakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan 

UU Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada 

Pemerintah Daerah. Salah satu imbas dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diberlakukannya otonomi daerah menyebabkan 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumber‐sumber pendapatan 

daerah. Pemerintah Daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam hal 

keuangan, sehingga pemerintah darah dapat lebih optimal dalam mengambil kebijakan terkait dengan 

penerimaan yang bersumber dari daerah dan sekaligus mengelolanya dengan lebih efisien. Ada banyak 

potensi sumberdaya lokal berupa aset yang dapat dioptimalkan untuk mendatangkan pendapatan bagi 

daerah, salah satunya adalah tanah.  

Tanah adalah salah satu bentuk aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Peruntukan dari tanah milik 

Pemerintah Daerah ada yang digunakan untuk kepentingan umum, misalnya taman terbuka dan ada yang 

digunakan untuk fungsi pelaksanaan pemerintahan. Noorsyamsa (2007) dalam, menjelaskan bahwa aset milik 

daerah pada dasarnya memiliki dua fungsi yakni fungsi pelayanan dan fungsi budgeter. Fungsi pelayanan 

diartikan sebagai aset digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, sedangkan fungsi budgeter diartikan bahwa aset dapat menjadi sumber tambahan PAD melalui 

bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. 

Dalam pengelolaan aset tentunya ditemukan berbagai permasalahan. Noorsyamsa (2007), 

menyebutkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah pada umumnya disebabkan oleh 

beberapa hal yakni:  Belum ada inventarisasi seluruh aset yang ada; Inefisiensi dalam pemanfaatan aset; 

Landasan hukum yang belum terpadu dan menyeluruh; Tersebarnya lokasi dan hak penguasaannya; 

Koordinasi yang lemah; Pengawasan yang lemah; Beragam kepentingan dan distorsi lainnya; dan Mudahnya 

terjadi penjarahan aset.  

Salah satu solusi terkait penyelesaian permasalahan dalam manajemen aset di daerah adalah melalui 

proses optimasi aset. Sutrisno (2004) menjelaskan bahwa optimasi aset merupakan sebuah proses dalam 

manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan 

ekonomi yang dimiliki suatu aset.  Menurut Siregar dalam krisindarto (2012), menjelaskan bahwa optimasi 

pengelolaan aset terdiri dari tiga hal yakni Pemaksimalan ketersediaan aset; Pemaksimalan penggunaan aset; 

dan Meminimalisasikan biaya kepemilikan. 

Kajian ini lebih memfokuskan pada upaya optimalisasi aset terutama dalam hal pemaksimalan 

penggunaan aset yang berupa tanah atau bangunan yang telah di miliki oleh pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah atau Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengembangan sektor 

pariwisata khususnya yang berada di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).  



Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pariwisata 

 

6 

 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pariwisata saat ini sedang bergerak untuk dapat menjadi 

salah satu pemacu perekonomian daerah. Dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

Nasional maka Provinsi Jawa Tengah diuntungkan dengan adanya 4 lokasi KSPN yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka mendukung masterplan pengembangan pariwisata di masing- masing KSPN maka pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Melalui DPMPTSP berinisiatif untuk memberikan informasi tentang peluang investasi 

kepada calon investor yang berisi potensi pemanfaatan aset daerah dimana pemanfaatanya saat ini dinilai 

belum optimal, untuk dapat dikelolakan pada pihak swasta yang berminat melakukan investasi pada sektor 

pariwisata dan industri atau jasa pendukung pariwisata.  

 

1.2. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir  

1.2.1 Optimalisasi Aset Daerah  

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (thing) atau sesuatu barang 

(anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar 

(exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Demikian istilah properti 

seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real 

estate dan real property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang 

menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, real estate is the physical land and 

appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate bersifat tidak bergerak (immobile) dan berwujud 

(tangibel), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian 

dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia 

seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya. Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh 

pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga 

berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca 

keuangan daerah aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak 

daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat (Widayati,2010).  

Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus 

dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam 

pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah aset dapat 

menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari 

peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat.    

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa aset tanah merupakan salah satu 

sumber pendapatan asli daerah. Maka diharapkan dengan pengelolaan optimalisasi aset akan mendukung 

kemandirian keuangan daerah, dimana keuangan daerah mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Krisindarto, 

2012).  Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan atau manajemen terhadap aset tanah 

yang dimiliki agar lebih optimal dalam menghasilkan PAD bagi daerah.  



Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pariwisata 

 

7 

 

Lemer (Malayu S.P Hasibuan, 2005:3), manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan 

memanfaatkan modal publik, dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah efisien, efektif 

dan ekonomis. Penggunaan konsep manajemen aset karena konsep ini menjadi acuan atau pedoman dalam 

melakukan pengelolaan aset daerah. Manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan 

memanfaatkan modal publik. Melalui manajemen aset yang baik pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif 

dalam mengelola dan membuka peluang meningkatkan daerah dengan memanfaatkan secara optimal sumber 

daya yang dimiliki.  

Yang harus dipahami oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan 

aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah. Beberapa fakta di lapangan sampai 

menunjukkan bahwa aset daerah masih belum dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh agar 

mendatangkan hasil yang optimal, masih sebatas pada inventarisasi. Aset daerah masih dibukukan dengan 

arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi pemanfaatan 

terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah 

menunjukan nilai kegunaan (utilitas) yang masih rendah, hal ini terjadi karena dihampir seluruh pemerintah 

daerah belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset 

(Widayati, 2010).  

Hasil Studi Centre for Micro and Small Enterprise Dinamics (CEMSED) FEB UKSW tahun 2017 

tentang Pemetaan Potensi investasi Dan Peluang Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Aset Pemerintah 

yang telah disusun oleh CEMSED FEB UKSW pada tahun 2017 menghasikan kesimpulan bahwa kriteria aset 

berupa tanah harus memenuhi syarat clear & clean yaitu:  

1. Lokasi sesuai antara data dan fakta di lapangan;  

2. Peruntukan   berdasar regulasi sesuai dengan ketentuan pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW); 

3. Status penguasaan lokasi milik/pengampu aset sudah jelas dapat dilepas untuk dikelola investor; 

4. Pemanfaatan menghasilkan keuntungan dari aspek ekonomi dan social;  

5. Keputusan para pihak pemegang hak/kewenangan dan pimpinan daerah jelas dan tegas. 

1.2.2 Landasan Berpikir Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

Visi pembangunan kepariwisataan nasional terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata 

berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan 

rakyat. Untuk mencapai visi tersebut diterjemahkan dalam 4 misi pembangunan kepariwisataan nasional, 

salah satunya adalah Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkkan kemitraan usaha, dan 

bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 

menegaskan arah pembangunan kepariwisataan nasional yang menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan 

indikasi program kepariwisataan nasional dalam kurun waktu 2010-2025.  

Tujuan dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 

destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran 

efektif, efisien dan bertanggungjawab, mewujudkan Industri pariwisata yang mampu menggerakkan 
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perekonomian nasional dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola yang mampu 

mewujudkan industri pariwisata  yang mempu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran 

pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan sasaran pembangunan 

pariwisata nasional adalah peningkatan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri, jumlah 

penerimaan devisa, dan peningkatan kontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dibidang pariwisata. 

Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri 

pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.  Yang tergolong dalam Industri pariwisata meliputi struktur 

industri berupa hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan, sarana prasarana komunikasi, galeri dan 

toko cinderamata, aksesibilitas, paket perjalanan wisata, informasi dan sistem informasi.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

dilakukan dengan cara membagi wilayah pariwisata memuat tentang KSPN Dimana terdapat 50 KSPN. 

Tedapat Jawa Tengah tedapat 4 wilayah KSPN yaitu 1. KSPN Borobudur, 2. KSPN Saingran, 3. KSPN 

Karimunjawa dan KSPN Dieng. Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut 

pemerinah Provinsi Jawa Tengah membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah (RIPARI). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2012–2027.  Visi dari RIPARI Jawa Tengah adalah “Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai 

Destinasi Pariwisata Utama”. Kemudian Misi, tujuan dan sasarannya mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2011. Secara khusus dalam membangun industri pariwisata visi yang ingin dicapai adalah 

industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan, bertangungjawab terhadap pelestarian 

lingkungan alam, sosial dan budaya. mengacu pada hal tersebut maka pemanfaatan aset daerah menjadi 

salah satu stategi yang dipilih.  pengembangan destinasi pariwisata adalah salah satu sektor yang diharapkan 

dapat menarik dan mengangkat sektor tersier (pendukung) untuk ikut berkembang. Dari gambaran di atas 

menunjukkan bahwa sektor tersier diharapkan dapat menjadi prioritas dalam menarik minat investasi.  

1.2.3 Pendekatan Pemetaan Potensi Investasi  

Melihat peran sektor pariwisata yang cukup besar dalam perekonomian maka sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang penting untuk dikembangkan. Dalam pengembangan sektor pariwisata 

tentunya tak bisa terlepas dari investasi. Dengan adanya kekayaan alam serta beragam budaya yang dimiliki 

dalam setiap kabupaten dalam wilayah KSPN, diharapkan dapat menarik minat para investor untuk 

menginvestasikan modal mereka pada sektor pariwisata. 

Guna mengembangkan sektor pariwisata maka perlu disusun skema pariwisata untuk dapat 

melakukan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang dikenal dengan 5A, yaitu Accessibility, 

Accommodation, Attraction, Activities dan Amenities seperti yang digambarkan pada gambar 2.5A juga dapat 

dijadikan pertimbangan bagi para investor sebelum melakukan investasi pada suatu daerah wisata, khusunya 

dalam hal ini KSPN yang ada di Jawa Tengah. 
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1. Accessibility 

Kemudahan akses untuk mengunjungi lokasi Daya Tarik Wisata (DTW), baik melalui jalur darat, laut 

maupun udara. Kondisi infrastruktur seperti kualitas jalan, serta kondisi sarana transportasi (kapal, 

pesawat, kereta api, bus dll) turut menjadi faktor penentu.   

2. Accommodation 

Kemudahan mendapatkan tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi 

persyaratan sanitasi, seperti: hotel, losmen, guest house, home stay dll. 

Gambar 1 Skema Pengembangan Pariwisata 

 

Sumber: mediabelajar.info 

3. Attraction 

Tersedianya atraksi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat setempat yang layak dan 

aman untuk dikunjungi maupun dilakukan oleh wisatawan. Seperti: seni adat daerah setempat, tempat 

bersejarah dll. 

4. Activities 

Tersedianya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan yang dapat dilakukan 

wisatawan dengan aman dan dapat dipantau keselamatannya. Seperti: mendaki gunung, berenang, 

menikmati pemandangan dll. 

5. Amenities 

Fasilitas penunjang wisata seperti bank, money changer, atm, toilet, restoran dll. 

Dalam studi ini pemetaan fasilitas penunjang yang berpeluang pada investasi lebih difokuskan pada 

accomodation, accessibility, dan amenity. Sedangkan untuk atraction dan activity akan menjadi bahan 

pertimbangan kedua jika dimungkinkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang sudah ada.   
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1.3 Tujuan  

Kajian ini memiliki 3 tujuan yaitu:  

1. Memetakan aset daerah yang berada pada wilayah KSPN di Jawa Tengah agar dapat dioptimalkan 

penggunaannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan investasi. 

2. Memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang memanfaatkan asset daerah 

yang berlokasi dalam lingkup KSPN yang terletak di Jawa Tengah.  

3. Menyediakan bahan materi promosi investasi pada asset daerah yang diharapkan dapat berdampak 

pada pariwisata di wilayah KSPN yang berada di Jawa Tengah.  

1.4 Tahapan Proses Analisis dan Teknik Analisis  

1.4.1 Rapat Koordinasi dan Masukan Narasumber 

Rapat koordinasi dan diskusi terfokus pada asset Pemerintah yang tidak terpakai dan lokasinya 

di dekat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam pertemuan ini dihadiri:  

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala dan Staf Bidang 

Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal (sebagai narasumber) 

2. Tim Peneliti dari CEMSED FEB UKSW (sebagai narasumber) 

3. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo  

4. DPMPTSP Kabupaten Magelang  

5. DPMPTSP dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara   

6. DPMPTSP Kabupaten Sragen  

7. Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah  

1.4.2 Metode Pengumpulan Data dan Informasi  

1. Metode pengumpulan data adalah dengan:  

a. Observasi Lapangan  

b. Indepth interview dan diskusi terfokus dengan SKPD terkait, yaitu Bidang Penanaman Modal 

pada Kantor/Badan Penamaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu dan Dinas Pariwisata.  

c. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memberikan arahan dan fokus pada kajian pengembangan investasi maka dalam 

melakukan penggalian data disusun pedoman pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan.  

2. Kunjungan Lapangan untuk observasi lokasi, Indepth Interview dan Diskusi Terfokus dengan 

DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Bagian Pengelola Aset Daerah, yang dilaksanakan dengan 

jadwal kegiatan sebagai berikut :  

a. Jadwal  

 Kabupaten Magelang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Maret 2018 

 Kabupaten Jepara dilaksanakan pada tanggal 9-10 April 2018 

 Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 

 Kabupaten Sragen dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018 
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b. Lokasi Kawasan Industri yang di kunjungi adalah:  

 Lokasi Aset di Kabupaten Magelang yang dikunjungi adalah Desa Majaksingi, Eks 

Gedung Transito dan KSPN Borobudur, 

 Lokasi Aset di Kabupaten Jepara yang dikunjungi adalah Eks Gudang Keramik, Kebun 

Kelapa,  

 Lokasi Aset di Kabupaten Wonosobo yang dikunjungi adalah Telaga Menjer, Pemandian 

Kalianget, Eks Kebun Pembibitan.  

 Lokasi Aset di Kabupaten Sragen yang dikunjungi adalah KSPN Sangiran & aset tanah 

gardu pandang, Kolam renang Kartika.  

1.4.3 Metodologi Penelitian  

Kajian masuk dalam kategori/jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data didapat 

melalui data primer dan data sekunder. Unit analisisnya adalah bidang aset pada Provinsi Jawa 

Tengah, penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan juga snowball sampling. 

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur, observasi dan 

dokumentasi. 

 

1.5. Output  

Adapun output yang diharapkan dari kajian ini adalah tersedianya informasi dari aset aset yang dimiliki 

beserta peluang investasi dalam rangka optimalisasi aset tersebut.   
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II. PROFIL KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DI JAWA TENGAH DAN 

KETERKAITAN DENGAN POTENSI ASET DAERAH 

 

Pada bab II dijelaskan kondisi KSPN berserta fasilitas pendukung pariwisata yang dihubungkan dengan 

aset-aset yang ada di daerah sekitarnya dalam lingkup wilayah kabupaten. Pada bagian berikut juga diberikan 

gambaran tentang peluang investasi yang mungkin muncul. Hasil pemetaan potensi dan peluang investasi 

berbasis aset yang dilakukan pada tahun 2018 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Pemetaan Potensi 

investasi Dan Peluang Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Asset Pemerintah yang telah disusun oleh 

CEMSED FEB UKSW pada tahun 2017.  

2.1. KSPN Borobudur Dan Identifikasi Aset Kabupaten Magelang  

KSPN Borobudur tepatnya berlokasi di Kabupaten Magelang. Destinasi utama dari KSPN ini adalah 

Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban Dunia, dengan jumlah kunjungan wisata 

yang tumbuh sebesar 5,4% dari tahun 2014 ke tahun 2015.  

 Tabel 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Candi Borobudur dan sekitarnya 

TAHUN JUMLAH (orang) PERTUMBUHAN 

2010 2,439,779   

2011 2,117,845 -13.2% 

2012 3,022,896 42.7% 

2013 3,366,168 11.4% 

2014 3,376,068 0.3% 

2015 3,558,690 5.4% 

   Sumber: Rencana Pengembangan KSPN Borobudur 

Dari tabel diatas menunjukkan selama 3 tahun ada kecenderungan meningkat maka fasilitas 

penunjang pariwisata perlu ditambahkan di Kabupaten Magelang. Sebagai salah satu destinasi pariwisata 

bertaraf internasional yang berada di Kabupaten Magelang maka diharapkan Kabupaten Magelang juga 

mendapatkan dampak Ekonomi berupa PAD yang bersumber dari adanya kunjungan wisata secara langsung, 

maupun penerimaan pajak dari aktivitas jasa dan industri penunjang pariwisata.  

Multiplier effect yang diharapkan dirasa masih kurang dirasakan Pemerintah Kabupaten Magelang, 

karena ada badan otorita Borobudur yang mengelola wilayah KSPN tersebut sehingga Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magelang tidak dapat turut berperan mengambil bagian dalam kebijakan maupun pengelolaan 

pendapatan. 

Oleh sebab itu dengan adanya lokasi aset yang akan ditawarkan kepada pihak swasta/investor 

diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Magelang. Berikut ini adalah gambaran lokasi aset dikaitkan 

dengan KSPN Borobudur.  

2.1.1. Lokasi Asset dengan KSPN Borobudur 

Berdasarkan informasi dari DPMTPSP Kabupaten Magelang teridentifikasi ada 6 aset yang berpotensi 

untuk ditawarkan kepada investor di Kabupaten Magelang, adapun tabel dari hasil identifikasi tersebut adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 2. Identifikasi Aset Daerah Kabupaten Magelang 

No Lokasi 
Jenis 
Aset 

Luas 
(m2) 

Kondisi Peruntukan 
Sesuai Tata 

Ruang 
Keterangan 

Saat ini 
Yang 

diharapkan 

1 2  3 4 5 6 7 

1 
Jalan Brigda Khudori 
Desa Deyangan Kec. 
Mertoyudan 

Tanah 60.535 Tanah tegalan 
Destinasi 
Wisata & 
Hotel 

Destinasi 
Wisata 

Dalam satu 
hamparan 3 
sertifikat 

2 
Jalan Brigda Khudori 
Desa Deyangan Kec. 
Mertoyudan 

Tanah 31.285 Tanah tegalan 
Destinasi 
Wisata & 
Hotel  

Destinasi 
wisata 

3 Desa Bumiharjo Tanah 6.860 Tanah tegalan 
Destinasi 
Wisata  

Destinasi 
wisata 

4 Desa Majaksingi Tanah 420 
Terminal Bumi 
Perkemahan 
Majaksingi 

Hotel  
Destinasi / 
Penunjang 
Pariwisata 

Tanah 
Pekarangan 
sudah sertifikat 

5 Desa Majaksingi Tanah 8.800 
Bumi 
perkemahan 

Hotel  
Destinasi / 
Penunjang 
Pariwisata 

6 Gedung Eks Transito 
Tanah & 

Bangunan 
1000 

Mess Eks 
Transito  

Hotel  
Penunjang 
Pariwisata 

Tanah 
Bersertifikat  

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang  

Dari 6 aset yang ada dapat di kelompokan menjadi lokasi aset di Kabupaten Magelang. Pertama 

lahan berada di Desa Deyangan terdiri dari 2 hamparan, hasil wawancara menyatakan bahwa peruntukan 

lahan yang berada pada sepanjang DAS tidak memungkinkan dibangun menjadi sebuah bangunan, sehingga 

destinasi wisata yang cocok hanyalah untuk wisata agro. Lokasi kedua adalah Desa Bumiharjo yang 

merupakan lahan perkebunan arah pengembangan adalah destinasi wisata yaitu wisata agro.  

Lokasi aset yang ada di Desa Majaksingi berupa lahan yang dua hamparan, saat ini digunakan untuk 

bumi perkemahan dan terminal, tempat parkir. Dua lokasi aset masih berada pada KSPN Borobudur, yaitu 

lokasi aset yang berada di Desa Deyangan dan Desa Majaksingi. Lokasi keempat berada di wilayah yang 

berhimpitan dengan Kota Magelang dan saat ini pengelolaannya ada di Dinas Tenaga Kerja dan belum dapat 

dilepaskan kepada pihak lain untuk status pengelolaanya. 

Jika divisualisasikan keterkaitan antara lokasi aset dengan KSPN Borobudur maka dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2. KSPN Borobudur dan Lokasi Aset 

 

Atas dasar pertimbangan keuntungan investasi maka lokasi yang layak untuk ditawarkan kepada 

investor dalam rangka mendukung KSPN adalah lokasi Aset yang berada di Desa Majaksingi.  

2.1.2. Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata KSPN Borobudur  

1. Aksesibilitas 

Posisi KSPN Borobudur dan sekitarnya terletak dalam kawasan segitiga JOGLOSEMAR (Jogja-

Solo-Semarang) dapat menunjukkan posisi KSPN Borobudur dalam segi aksesibilitas. KSPN Borobudur 

dapat diakses baik dari Kota Semarang dengan menggunakan berbagai moda darat, udara maupun laut. 

Jalan-jalan arteri yang menghubungan KSPN Borobudur dengan wilayah JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-

Semarang) adalah: 

 Jaringan arteri yang menghubungkan Kota Semarang-Kota Magelang-Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 Jaringan arteri Kota Semarang-Kota Surakarta 

Jaringan jalan kolektor yang menghubungkan KSPN Borobudur dengan wilayah JOGLOSEMAR dan 

Dieng adalah: 

 Jaringan jalan kolektor yang menghubungkan Boyolali-Ketep-Mungkid 

 Jaringan jalan kolektor yang menghubungkan Kota Salatiga-Kota Magelang-Kabupaten Magelang 

 Jaringan jalan kolektor yang menghubungkan Kabupaten Magelang-Kabupaten Purworejo-Kabupaten 

Wonosobo 

Desa Majaksingin :  Bumi 

Perkemahan dan Lahan 

Parkir Parkir  

Jalan Brigda 

Khudori Desa 

Deyangan Kec. 

Mertoyudan 

Desa 

Bumiharjo 

Eks Gg 

Transito 
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Angkutan jalan raya berupa pribadi dan umum. Pribadi berupa mobil dan sepeda motor sedangkan untuk 

umum berupa bus, angkutan desa, ataupun angkutan sewa seperti taksi. Terminal angkutan umum di 

wilayah JOGLOSEMAR meliputi terminal tipe A, B dan C.  

 Di Kota Semarang meliputi terminal Tipe A Mangkang dan Tipe B Terboyo 

 Di Kabupaten Semarang merupakan terminal Tipe B Bawen dan Ungaran 

 Di Kota Salatiga meliputi tipe A Tingkir 

 Di Kota Magelang Terminal Tipe A Tidar 

 Di Kabupaten magelang Terminal Tipe B Muntilan 

 Di Kabupaten Purworejo Terminal Tipe A Banyuurip 

 Di Kabupaten Temanggung Terminal Tipe B Temanggung 

 Di Kabupaten Wonosobo Terminal Tipe A Mondolo dan Terminal Tipe B Sawangan 

 Di Kota Surakata Terminal Tipe A Tirtonadi 

 Di Kabupaten Klaten Terminal Tipe A Klaten Tengah 

 Di Provinsi DIY Terminal Tipe A Giwangan, Dhaksinarga, Wates dan Terminal Tipe B Jombor, Imogiri. 

Kabupaten Magelang memiliki jalan sepanjang 891,95 km. Untuk menuju wilayah KSPN Borobudur 

terdapat 5 (lima) pintu masuk yaitu: 

1. Pintu Masuk 1 

Jalan masuk dari arah kota Semarang melalui Kecamatan Mungkid yang memiliki status jalan kolektor. 

Terdapat gapura yang menunjukan sebagai pintu masuk menuju Borobudur. Dari arah gapura hingga 

pertigaan Mendut, kondisi jalan yang sudah beraspal dengan lebar 6 (enam) meter. 

2. Pintu Masuk 2 

Merupakan Pintu masuk dari arah Semarang dan Yogyakarta melaui Kecamatan Mungkid dan masuk 

dalam koridor Palbapang dengan status jalan kolektor yang baik dan sudah beraspal dengan lebar 8 

(delapan) meter. 

3. Pintu Masuk 3 

Merupakan pintu masuk dari arah Yogyakarta dari arah kecamatan Muntilan. Status jalan lokal dengan 

kondisi baik beraspal dengan lebar 6 (enam) meter. 

4. Pintu Masuk 4 

Merupakan pintu masuk dari arah Kulonprogo dari arah Desa Blongkeng dengan status jalan kolektor 

dan kondisi jalan aspal baik dengan lebar 6 meter.  

5. Pintu Masuk 5 

Merupakan pintu masuk dari arah Kabupaten Purworejo yang memiliki jalan kolektor dan kondisi jalan 

baik beraspal dengan lebar 6 (enam) meter.  
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2. Akomodasi 

1. Hotel 

Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 terdapat 194 buah hotel berbintang dan 1.548 hotel non 

bintang. Total jumlah yang disediakan di Kabupaten Magelang sebanyak 36 Hotel dengan 840 kamar.  

2. Homestay 

Jumlah homestay di tingkat Kabupaten Magelang sebanyak 245 buah homestay dengan jumlah kamar 

sebanyak 540 kamar.  

3. Amenitas 

 Rumah makan/restoran 

Di Kabupaten Magelang terdapat 82 buah restoran/rumah makan. 

 Fasilitas Umum penunjang pariwisata 

Fasilitas umum yang dianggap sebagai pendukung kegiatan pariwisata adalah fasilitas kesehatan, 

pendidikan dan peribadatan. Untuk fasilitas Kesehatan di Kabupaten Magelang terdapat 5 buah rumah sakit, 

25 buah poliklinik, 29 buah puskesmas, 63 buah puskesmas bantu dan 77 buah apotek.  

Sedangkan untuk fasilitas Pendidikan di Kawasan Borobudur dan sekitarnya terdapat 319 TK/RA, 352 

SD/MI, 90 SMP/MTs, 31 SMA/MA, 29 SMK, dan 1 Akademi/Perguruan Tinggi. Untuk fasilitas peribadatan 

untuk masyarakat sebanyak 1.139 buah masjid, 1.929 buah mushola, 42 buah gereja dan 7 buah 

Kuil/Pura/Vihara. 

 

2.2. KSPN Sangiran Dan Aset Kabupaten Sragen  

KSPN Sangiran berada di Kabupaten Sragen dengan destinasi wisata adalah Museum Purbakala yang 

sudah ditata dengan baik karena ada dukungan dana dari UNESCO. Peningkatan jumlah wisatawan yang 

datang tercatat sebanyak 554.795 orang pada tahun 2015.  

Akan tetapi banyaknya pengunjung ke sangiran belum terlihat turut meningkatkan PAD Kabupaten 

Sragen secara langsung, dan juga memberikan multiplier effect bagi masyarakat di daerah sekitar museum 

tersebut.  

Pendapatan yang meningkat diperoleh hanya bagi tenaga kerja yang bekerja di sana, sedangkan 

retribusi karcis masuk dikelola oleh Balai Konservasi, bukan oleh pemerintah daerah. Berikut ini diberikan 

gambaran analisis keterkaitan antara potensi investasi dan pemanfaatan aset dengan lokasi KSPN Sangiran.  

2.2.1 Lokasi Aset Dengan KSPN Sangiran 

Berdasarkan informasi dari DPMTPSP Kabupaten Magelang teridentifikasi ada 2 (dua) aset yang 

berpotensi untuk ditawarkan kepada investor di Kabupaten Sragen, adapun tabel dari hasil identifikasi 

tersebut adalah sebagai berikut :  
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Tabel 3. Identifikasi Aset Daerah Kabupaten Sragen  

No Lokasi Jenis Aset 
Luas 
(ha) 

Kondisi Peruntukan 
Sesuai Tata 

Ruang 
Keterangan 

Saat ini 
Yang 

diharapkan 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Jambeyan & 
Betisrejo, Kec. 

Sambirejo 
(Kemuning) 

Tanah 5,5 Pemandian air 
panas Bayanan 
belum optimal 
karena sarana 

prasarana belum 
lengkap 

Pengembangan 
obyek wisata yang 

lengkap 

Destinasi Wisata Tanah 
Pekarangan 

sudah sertifikat 

2 Kroyo, 
Karangmalang 

Tanah & 
Kolam 

Renang 

0.56 Kolam Renang 
Kartika 

Water Park/ 
Water Boom 

Destinasi wisata Tanah 
Pekarangan 

sudah sertifikat 

3 Desa Krikilan, Kec 
Kalijambe 

Tanah & 
Bangunan 

0,077 Gardu Pandang, 
Homestay dan 

Parkir 

Homestay Penunjang 
Pariwisata 

Tanah 
Pekarangan 

sudah sertifikat 
 

Aset di Kabupaten Sragen yang dekat dengan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

(KSPN) hanya ada 1 (satu) yaitu di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe yang berupa tanah dan bangunan. 

Terdapat bangunan gardu pandang dan bangunan homestay pada lahan tersebut.  Luas lahan yang kurang 

memadai dan pengelolaan yang belum optimal masih menjadi hambatan untuk menawarkan aset di sekitar 

KSPN kepada Investor. Sedangkan aset yang lain berada jauh dari KSPN Sangiran. 

Aset yang berada di Jambeyan dan Betisrejo merupakan lahan dengan luas di atas 5,5 ha, sarana 

masih belum lengkap untuk dapat menarik wisatawan. Sehingga perlu untuk menarik minat investor dalam 

melengkapi sarana pendukung tersebut pada destinasi parisiwata di lahan sebesar 5,5, ha tersebut. Aset yang 

ketiga adalah hamparan tanah yang berada pada kolam renang. Lokasi di tengah ibu kota kabupaten yang 

belum optimal pengelolaanya. Pemerintah daerah menawarkan invesor untuk mengelola dan 

mengembangkan obyek tersebut menjadi water park/water boom, yang secara visual dapat digambarkan 

sebagai berikut :  
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Gambar 3. KSPN Sangiran dan Lokasi 

Aset

 

Atas dasar pertimbangan keuntungan investasi maka lokasi yang layak untuk ditawarkan kepada 

investor dalam rangka mendukung KSPN adalah lokasi aset yang berada di Kroyo, Kecamatan 

Karangmalang. Pertimbangan lain yang menjadikan lokasi ini dipilih adalah status penguasaan lahan yang 

sudah clear and clean. Walaupun tidak ada hubungan langsung dengan wilayah KSPN akan tetapi diharapkan 

investasi di bidang destinasi wisata pada kolam renang Kartika dapat menjadi alternatif kunjungan wisata di 

Sragen setelah Museum Sangiran.  

2.2.2 Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata KSPN Sangiran   

1. Aksesibilitas 

a. Konektivitas Darat 

 Jl. Raya Karanggede-Gemolong yang dapat dicapai melalui Tingkir Kota Salatiga 

 Jl. Raya Purwodadi-Solo yang dapat dilalui melalui Jalur Pantura dari arah Kudus 

 Jl. Raya Purwodadi-Solo wilayah Sragen yang dapat dicapai melalui Kota Surakarta 

Untuk terminal terdekat di Wilayah KSPN Sangiran terdekat adalah Terminal Gemolong dan 

Terminal Gondangrejo. Beberapa angkutan umum yang dapat digunakan adalah bus umum, travel, 

dan kereta api. Stasiun besar terdekat adalah Solo Balapan dan Purwosari yang berada di Kota 

Surakarta.  

b. Konektivitas Udara 

Transportasi udara terdekat menuju KSPN Sangiran adalah Bandara Internasional Adi Sumarmo dan 

dilanjut dengan transportasi darat. 

Desa Krikilan, 

Kecamatan Kalijambe 

Kroyo, 

Karangmalang 

Jambeyan & 

Betisrejo, Kec 

Sambirejo 

(Kemuning) 
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c. Konektivitas Laut 

Transportasi laut utama di Provinsi Jawa Tengah adalah Tanjung Emas yang berada di Kota 

Semarang, untuk menuju KSPN Sangiran membutuhkan beberapa transportasi darat setelah 

transportasi laut. 

d. Telekomunikasi, Informasi dan Teknologi 

Di Wilayah KSPN Sangiran dan sekitarnya, khususnya diwilayah situs Manusia Purba Sangiran, 

keberadaan jaringan telekomunikasi masih sangat terbatas. Tercatat hanya telepon yang 

menggunakan jaringan kabel PT. Telkom dan jaringan nirkabel Telkomsel yang dapat digunakan 

wilayah ini. 

2. Akomodasi 

Di dekat lokasi Museum Sangiran terdapat 3 buah homestay, 1 buah homestay yang terletak disebelah 

menara Pandang Sangiran. 

Jumlah hotel terbanyak di wilayah KSPN Sangiran dan sekitarnya adalah 154 buah di Kota Surakarta dan 

9 buah hotel di Kabupaten Sragen dan 51 hotel bintang dan non bintang di Kabupaten Karanganyar. 

3. Amenitas 

1. Jasa makanan dan minuman fasilitas rumah makan/restoran belum ada.  

2. Jasa perjalanan wisata, ada di luar Kabupaten Sragen   

3. Toko souvenir, kerajinan, dan showroom batik 

Toko souvenir, kerajinan, dan showroom batik yang mendukung KSPN Sangiran terdapat 25 buah 

yang lokasinya menyebar di Kabupaten Sragen 

4. Fasilitas Informasi dan Pelayanan Pariwisata 

Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata meliputi dinas pariwisata, kebudayaan, dan olahraga di 

kawasan utama daya tarik wisata (di Kabupaten Sragen, kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Grobogan). 

Kemudian juga terdapat juga Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagai pengelola 

Pemerintah setempat. Untuk melayani wisatawan mancanegara melalui fasilitas keimigrasian di Jawa 

Tengah. 

 

2.3 KSPN Karimunjawa Dan Aset Kabupaten Jepara  

KSPN Karimunjawa berada pada pulau tersendiri terpisah dari wilayah Kabupaten Jepara, walaupun 

secara administratif merupakan salah satu bagian dari kecamatan yang ada di Jepara. 

Pemerintah mengembangkan terus aksesibilitas dan prasarana di KSPN ini sehingga terjadi 

peningkatan jumlah wisatawan yang data di KSPN Karimunjawa. Berdasarkan dari data Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Jepara dari tahun 2008 sampai tahun 2014 rata-rata peningkatan tiap tahunnya 

sekitar 40%. 
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Jumlah pengunjung mengalami peningkatan drastis pada tahun 2011, yaitu sebanyak 22.587 

pengunjung. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah kunjungan juga meningkat cukup tinggi diatas 10.000 

pengunjung dalam satu tahun. 

2.3.1. Lokasi Aset dengan KSPN Karimunjawa  

Tidak terdapat aset pemerintah yang berada di wilayah KSPN Karimunjawa, sehingga tidak ada 

keterkaitan langsung dalam upaya peningkatan wisatawan maupun sarana penunjang pariwisata. 

Melihat kondisi geografis yang terpisah maka aset yang tersedia merupakan tanah yang berada di 

Kabupaten Jepara yang berseberangan dengan Kepulauan Karimunjawa. Beberapa aset teridentifikasi 

sebagai berikut:  

Tabel 4. Identifikasi Aset Daerah Kabupaten Jepara 

No Lokasi 
Jenis 
Aset 

Luas (ha) 
Kondisi Peruntukan 

Sesuai Tata 
Ruang 

Keterangan 
Saat ini 

Yang 
diharapkan 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Desa Suwawal, Pakis 
Aji, Kab Jepara 

Tanah 135 Lahan pertanian 
tadah hujan, 
Perkebunan 
Kelapa dan 

Randu: Kelapa 
Park 

Agribisnis, 
Wahana ATV, 
UTV flying fox, 
Outbond area 

Pariwisata clear & clean 

2 Desa Banyumanis, 
Kec. Donorojo, Jepara 

Tanah 18,226 RSUD Kelet 
Jepara 

Pengembanga/o
ptimalisasi 

Wisata Alam 
(homestay, 

outbond area 
area) 

RSU 
Parisiwata 
Agrobisnis 

Perlu 
konfirmasi 

3 Desa Banyumanis, 
Kec. Donorojo, Jepara 

Tanah 49,921 RSU Kusta Agrowisata RSU 
Parisiwata 
Agrobisnis 

Perlu 
konfirmasi 

4 Eks Pabrik Keramik Jl. 
Raya Mayong, Jepara 

Tanah 2,027 Eks. Pabrik 
Keramik Mayong 
Jepara, saat ini 

kondisinya 
kosong 

Tempat 
Penginapan: 
Hotel, Resort, 
Villa, Cottage 

Pariwisata atau 
Industri 

Perlu 
konfirmasi 

5 Pulau Panjang Tanah 19 Lokasi Wisata Wisata Edukasi Pariwisata clear & clean 

6 Tanah di Pantai 
Bandengan 

Tanah 16 Untuk Wisata 
tapi belum 

optimal 

Pengembanga/o
ptimalisasi 

Wisata Alam 
(homestay, 

outbond area 
area) 

Pariwisata clear & clean 

Sumber: Bagian Aset Pemda Kabupaten Jepara  

Aset di Kabupaten Jepara semua berupa tanah yang tidak terkelola secara optimal, kecuali di 

Kecamatan Pakis Aji yang berupa kebun kelapa dan randu. Saat ini sudah ada pengelolanya namun masih 

terus diupayakan untuk ditingkatkan penggunaannya agar dapat menghasilkan PAD yang lebih baik. 

Beberapa wahana permainan sudah tersedia di sana namun masih perlu dilakukan penambahan 

dengan menarik minat investor untuk berinvestasi.  
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Gambar 4. Peta Aset di Kabupaten Jepara dan KSPN Karimunjawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

berkompeten maka aset yang layak untuk ditawarkan kepada investor adalah aset yang berada di Lokasi 

Desa Suwawal, Pakis Aji, Kab Jepara, Pulau Panjang, eks pabrik keramik Jl. Raya Mayong, Jepara dan tanah 

di Pantai Bandengan.  

2.3.2 Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata KSPN Karimunjawa  

1. Aksesibilitas 

 Konektivitas Darat, Moda dan Sistem Transpoertasi 

Untuk mencapai Pulau Karimunjawa, dapat diakses melalui transportasi darat dari beberapa 

kota/kabupaten, diantaranya Kota Semarang dan Kabupaten Jepara. Untuk Kota Semarang, dapat 

diakses melalui Terminal Mangkang dan Terminal Terboyo kemudian dilanjutkan ke Terminal Jepara. 

Dari Terminal Jepara, dapat dilanjutkan lagi dengan transportasi laut, yaitu dengan Pelabuhan Kartini 

Jepara 

Sedangkan untuk konektivitas darat di KSPN Karimunjawa, khususnya di Pulau Karimun, 

transportasi darat sangat erat terkait dengan keberadaan jaringan jalan penghubung antar kawasan 

yang terdapat di setiap pulau. Jaringan jalan khususnya yang berada di Pulau Karimunjawa rata-rata 

sudah diperkeras baik dengan aspal maupun perkerasan lain, namun di pulau lainnya seperti di Desa 

Parang dan Desa Nyamuk masih terdapat jalan yang berupa jalan setapak tanah. Perkerasan sudah 

dilakukan pada beberapa jalan utama yang belum teraspal. 

 

  

Eks Pabrik Keramik 

Mayong 

Pulau Panjang   

Kebun Kelapa & Randu 

Desa Suwawal , Pakisaji 

Pantai Bandengan 

Donorojo 
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 Konektivitas Udara, Moda dan Sistem Transportasi 

Guna mencapai Kecamatan Karimunjawa juga dapat dilakukan melalui transportasi udara. 

Transportasi udara tersebut dapat ditempuh dari Bandara Ahmad Yani Kota Semarang hingga Bandara 

Dewandharu di Pulau Kemojan. 

PT. Airfast Indonesia yang menjadi operator penerbangan perintis yang melayani rute 

penerbangan Karimunjawa-Semarang dan sebaliknya, mengoperasikan pesawat terbang jenis Twin 

Otter DHAC 300 dengan kapasitas daya angkut 8 penumpang. Adapun jadwal penerbangan dalam 

sepekan adalah empat kali, yaitu selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berikut gambaran jenis prasarana 

transportasi udara yang ada di wilayah Karimunjawa. Selain itu, transportasi udara juga disediakan oleh 

PT. Wisata Laut Permai, (pengelola Kura-Kura Resort) dengan pesawat jenis CASA 212 dari Bandara 

Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Dewandaru di Pulau Kemujan dengan waktu tempuh kurang 

lebih 30 menit. Selain itu pesawat reguler yang melayani penerbangan dari dan ke Karimunjawa adalah 

Susi Air yang menyediakan 10 kursi di setiap penerbangan. 

 Konektivitas Sungai, danau dan Laut, Moda dan Sistem Transportasi 

Pelabuhan Tanjung Emas berada di Kota Semarang merupakan pelabuhan utama penumpang di 

Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Emas juga merupakan salah satu pelabuhan terbesar di 

Indonesia. Sebagai pintu Gerbang Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan salah 

satu pintu masuk potensial bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara serta merupakan 

akses pencapaian via jalur laut maupun menuju wilayah KSPN Karimunjawa disekitarnya. 

KMP Siginjai berangkat dari Pelabuhan Kartini Jepara dilayani oleh 3 kali seminggu dengan 

jadwal keberangkatan pukul 08.00 WIB dengan rute Jepara ke Karimunjawa: setiap hari Senin, Rabu, 

Sabtu, dan Karimun ke Jepara: Setiap hari Minggu, Selasa dan Kamis dengan perjalanan 4 jam dengan 

kondisi gelombang normal. Penyeberangan juga dilakukan sewaktu-waktu dengan kapal nelayan 

dengan waktu yang lama dan tarif sewa kapal tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal. 

Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini melayani perjalanan Semarang-Karimunjawa dengan waktu 

tempuh yang lebih singkat yaitu 2,5 jam dari Pelabuhan Tanjung Emas. Jadwal Keberangkatan yaitu 

setiap hari setiap Pukul 11.00 WIB, rute Semarang ke Karimunjawa setiap hari Kamis dan setiap hari 

Jumat untuk rute Karimunjawa - Semarang. 

Kapal Express bahari mulai beroperasi pada Bulan Maret 2012 dengan waktu tempuh 2 jam 

dengan rute Jepara-Karimunjawa setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Sedangkan untuk 

rute Karimunjawa - Jepara dilayani setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, Minggu.  

 Konektivitas Telekomunikasi, Informasi Dan Teknologi 

Prasarana telekomunikasi di Pulau Karimunjawa cukup lengkap, bentuk alat komunikasi 

terbanyak berupa telepon pribadi dengan memanfaatkan jaringan nirkabel. Namun tidak semua provider 

sudah tersedia, hanya provider tertentu yang telah melayani kecamatan ini seperti Telkomsel dan 

Indosat. Sebaran dan jumlah saran komunikasi di Pulau Karimunjawa masih cukup tertinggal dan belum 

maju. Untuk desa yang belum dimasuki sarana komunikasi seperti Desa Kemojan, Parang, dan 
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Nyamuk, demikian pula untuk sarana transportasi seperti mobil, sepeda motor, sepeda dan gerobak. 

Kelangkaan bahan bakar minyak sangat mempengaruhi ketersediaan sarana transportasi di 

Karimunjawa. 

2. Akomodasi 

Fasilitas akomodasi di Kecamatan Karimunjawa diantaranya berupa homestay, pondok wisata, dan 

hotel. Saat ini terdapat 15 hotel dan 78 penginapan di kawasan perencanaan. 

3. Amenitas 

1. Fasilitas Pariwisata 

Fasilitas pariwisata yang terdapat di Karimunjawa memiliki keterbatasan dalam pengembangannya 

mengingat Karimunjawa adalah kawasan Konservasi yang memberi batasan pada zona-zona tertentu 

untuk pembangunan dan pengembangan. 

a. Fasilitas toko, warung, makan/restoran 

Jumlah toko dan restoran/rumah makan terbanyak di Desa Karimunjawa yaitu sebanyak 28 toko, 36 

warung, 6 unit restoran, dan 15 rumah makan. 

b. Jasa pariwisata 

Jumlah biro perjalanan wisata yang terdapat di Kabupaten Jepara adalah sebanyak 8 biro 

perjalanan. 

c. Toko Souvenir dan Kerajinan 

Toko souvenir dan kerajinan tidak hanya terdapat di wilayah Karimunjawa saja, namun juga terdapat 

di Pantai dan pelabuhan Kartini kabupaten Jepara sebagai pintu utama masuk ke Karimunjawa 

d. Fasilitas Informasi dan Pelayanan Pariwisata 

Fasilitas Informasi dan pelayanan pariwisata meliputi dinas pariwisata dan kebudayaan, kemudian 

terdapat juga Balai TN Karimunjawa sebagai pengelola Taman Nasional Karimunjawa dan 

pemerintah setempat. Untuk wisatawan mancanegara melalui fasilitas pelayanan Keimigrasian Jawa 

Tengah. 

2. Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata 

a. Sarana Peribadatan 

Di Kecamatan Karimunjawa tercatat 14 buah Masjid, 36 buah Mushola dan 2 Gereja 

b. Sarana Kesehatan 

Pada tahun 2016 terdapat 3 puskesmas, 1 BKIA, 7 orang bidan, 12 orang paramedis, 1 apotek dan 

12 orang tabib di Kecamatan Karimunjawa. 

c. Sarana Perekonomian  

Pada tahun 2015 terdapat 1 buah pasar, 41 toko, 72 warung, 1 KUD, dan 2 koperasi simpan pinjam. 

d. Fasilitas Perbankan 

Lokasi fasilitas perbankan dilengkapi dengan ATM, lokasi bank terletak di Kecamatan Karimunjawa 

sebagai pusat kota yang terletak di alun-alun Karimunjawa sehingga mudah dijangkau oleh 

wisatawan. 
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3. Prasarana Umum Pendukung Pariwisata 

a. Jaringan Kelistrikan 

Karimunjawa sebagai wilayah kepulauan yang jauh dari Ibukota Jepara masih belum terlayani 

jaringan listrik PLN. Sumber energi listrik berasal dari non PLN yaitu PLTD (Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel). 

b. Jaringan Telekomunikasi 

c. Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih PDAM belum masuk ke Karimunjawa karena keterbatasan dana dan sumber 

daya Pemerintah Kabupaten Jepara. 

d. Jaringan Drainase 

Masih banyak jalan di Kecamatan Karimunjawa yang tidak dilengkapi dengan saluran drainase 

sehingga dapat menimbulkan genangan air yang dapat merusak jalan. 

e. Jaringan Persampahan 

 

2.4. KSPN Dieng Dan Aset Kabupaten Wonosobo  

KSPN Dieng tepatnya berlokasi di Kabupaten Wonosobo, yang walaupun secara administratif dataran 

tinggi dieng sebagian merupakan wilayah Kabupaten Banjarnegara. Destinasi utama dari KSPN ini ada 

bermacam-macam diantaranya destinasi Candi Arjuna yang merupakan peninggalan sejarah, Wisata 

fenomena alam dan panorama yang sangat menarik. Dengan Jumlah kunjungan wisata yang terus meningkat 

maka fasiltias penunjang pariwisata perlu ditambahkan di Kabupaten Wonosobo.  Berikut ini adalah data yang 

menunjukkan peningkatan tersebut:  

Tabel 5. Peningkatan Jumlah Wisatawan di KSPN Dieng 

TAHUN JUMLAH (orang) PERTUMBUHAN 

2011                      402,669    

2012                       579,157  43.8% 

2013                      667,520  15.3% 

2014                     898,609  34.6% 

2015                    1,218,558  35.6% 
 

KSPN Dieng dianggap memiliki potensi investasi dikarenakan terdapat aktivitas pariwisawa yang 

memiliki keunikan, keaslian budaya tradisional yang dapat menarik kunjungan wisatawan: ritual adat potong 

rambut gimbal, keindahan bentang alam: pegunungan, air terjun dan danau/telaga, fenomena alam: kawah 

dan mata air, peninggalan sejarah/budaya: Candi, dapat dimanfaatkan menjadi obyek wisata yang potensial. 

Sebagaimana diketahui bahwa Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu destinasi pariwisata bertaraf 

nasional dan bahkan internasional yang berdampak positif pada pemasukan PAD yang bersumber dari 

adanya kunjungan wisata secara langsung, maupaun penerimaan pajak dari aktivitas jasa dan industri 

penunjang pariwisata. Multiplier effect yang diharapkan dirasa sudah sangat dirasakan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo, karena pemerintah kabupaten dapat turut berperan mengambil bagian dalam kebijakan dan 

pengelolaan pendapatan. 
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Oleh sebab itu dengan adanya lokasi aset yang akan ditawarkan kepada pihak swasta/investor 

diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Wonosobo. Berikut ini adalah gambaran lokasi aset dikaitakan 

dengan KSPN Dieng.  

2.4.1. Lokasi Aset Dengan KSPN Dieng 

Dalam rangka mendorong pengembangan KSPN maka salah satu upaya meningkatkan daya tarik 

wisata dan daya tarik daerah pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha untuk meningkatkan fasilias industri 

pariwisata dengan menawarkan berbeapa aset untuk ditawarkan kepada investor:  

• Terdapat dua lokasi aset yang berada di wilayah KSPN: Lahan Tuk Bimo Lukar & Pendopo dan lahan Eks 

Dieng Jaya yang berlokasi di depan dan samping Telaga Warna 

• Tiga aset yang lain diharapkan dapat mendukung kunjungan wisata di Wonosobo dengan tujuan menjadi 

daya Tarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di Wonosobo.  

Tabel 6. Identifikasi Aset Daerah Kabupaten Wonosobo 

No Lokasi 
Jenis 
Aset 

Luas 
(ha) 

Kondisi Peruntukan 
Sesuai Tata 

Ruang 
Keterangan 

Saat ini Yang diharapkan 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Tuk bimo lukar Tanah 0.3 Kebun Optimalisasi untuk 
pengembangan 

destinasi pariwisata 

Pariwisata Clear & Clean 

2 Pendopo Eks 
Dieng Jaya 

Tanah 0.8 Eks Pendopo 
Dieng Jaya 

Pendopo 
syailendra, Atraksi 

pertunjukan 

Pariwisata Clear & Clean 

3 Telaga Menjer Tanah 0.62 Parkir, Taman Optimalisasi untuk 
pengembangan 

destinasi pariwisata 
: Atraksi Air, Kereta 

Gantung 

Pariwisata Clear & Clean 

4 Pemandian 
Kalianget 

Tanah & 
Bangunan 

5 Pemandian, 
Orbarium, GOR 

Penginapan, Rest 
Area, Food Court, 

Wahana  
Permainan 

Pariwisata Clear & Clean 

5 Kebun Ngasinan Tanah 8 Kebun  Bibit & 
Sawah 

Wisata Agro Pariwisata dan 
Perkebunan 

Clear & Clean 

Sumber: Bagian Aset DPPKAD Kabupaten Wonosobo 

Status pengusahaan lahan adalah milik pemerintah daerah dan pada saat ini tidak dalam pengelolaan 

pihak manapun. Sehingga dapat langsung dikelola oleh pihak swasta sepanjang perjanjian penggunaan 

sudah disepakati antara pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dengan investor. Dari tabel diatas maka 

dapat dijelaskan secara visual lokasi aset yang berada dan dapat mendukung perkebangan pariwisata di 

Kabupaten Wonosobo, khusunya KSPN Dieng adalah sebagai berikut:  
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Gambar 5. Lokasi Aset Daerah dalam wilayah KSPN Dieng 

 

Dari lima lokasi yang ada di Kabupaten Wonosobo semuanya layak untuk disampaikan kepada calon 

investor agar dapat dikelolakan dengan lebih optimal. Bahkan untuk empat aset yang dimiliki berada di 

kawasan pariwisata sudah memilik Detail Enginering Desain (DED).  

2.4.2 Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata KSPN Dieng   

1. Aksesibilitas 

a. Kondisi Konektivitas Darat, moda dan Sistem Transportasi 

Kawasan Dieng berada diwilayah berbukit dengan jalan menanjak, menurun dan berkelok. Kebanyakan 

perjalanan menuju dieng melalui Kabupaten Wonosobo. Untuk kawasan Dieng diarahkan agar 

transportasi modern tidak berkembang disana namun diarahkan ke transportasi yang tradisional atau 

ramah lingkungan agar Dieng tetap asri.  

 Jalur Akses Wisata dari Wonosobo 

Transportasi sudah cukup ramai, tersedia beberapa kendaraan umum seperti bus atau angkutan 

travel.  

 Jalur Akses Wisata dari Semarang 

Dari terminal Bus Terboyo terdapat bus yang melayani trayek Semarang-Purwokerto melalui 

Wonosobo. 

 Jalur Akses Wisata dari Surakarta 

Terdapat beberapa perusahaan angkutan umum bus yang melayani trayek jalur akses di terminal 

Tirtonadi jurusan Solo-Purwokerto melalui Wonosobo 

 

Aset di Telaga 

Menjer  

Aset di Tuk 

Bimo Lukar 

Aset Pendopo 

Eks Dieng Jaya 

Pemandian 

Kalianget 

Eks Kebun Bibit/ 

Kebun Gnasinan 
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 Jalur Akses Wisata dari Magelang 

Di jalur ini akan ditemukan bus, terdapat rute alternatif yang dapat mempersingkat waktu dengan 

Bus trayek magelang-Wonosobo 

 Jalur Akses Wisata dari Purworejo 

Jalan cukup menanjang dan tajam, tidak ada bis yang melayani trayek ini. 

 Jalur Akses Wisata dari Yogyakarta 

Dapat diakses dengan bus jurusan Magelang lalu naik ke jurusan Wonosobo 

 Jalur Akses Wisata dari Purwokerto 

Banyak trayek Bus yang melayani jalur ini 

 Jalur Akses Wisata dari Kebumen 

Bus ditemukan sangat mudah dengan jurusan Kebumen-Wonosobo. 

 Jalur Akses Wisata dari JABODETABEK 

Dapat menggunakan akses jalur trayek Jabodetabek-Wonosobo. 

 Jalur Akses Wisata dari Cilacap 

Terdapat dua jalur akses yaitu banjarnegara atau Wonosobo 

Transportasi wisata kawasan Dieng dapat berupa andong atau kuda. 

b. Kondisi Konektivitas Udara 

Dapat diakses melalui beberapa bandara yaitu: 

 Adi Sumarmo dengan jarak 206 KM 

 Adi Sucipto dengan jarak 162 KM 

 Ahmad Yani dengan jarak 174 KM 

 Soekarno Hatta dengan jarak 470 KM 

2. Akomodasi 

Ada banyak varian akomodasi penginapan yang bisa digunakan untuk beristirahat di Dieng atau mengikuti 

paket wisata ke Dieng. Di kawasan Dieng terdapat 3 buah Losmen dan 2 Homestay. Untuk kelas 

Homestay mulai darai harga Rp 150.000 hingga Rp 500.000 perkamar/malam. Ada juga Homestay yang 

disewakan 1 rumah. 

3. Amenitas 

1. Rumah Makan 

Terdapat 9 unit Warung Makan. Biasanya restoran yang ditemukan adalah makanan lokal. Satu porsi 

rata-rata di warung makan/restoran berkisar antara Rp 35.000-Rp 50.000. Untuk rumah makan di 

daerah lembah Dieng masih terbilang terbatas. 

2. Pusat Informasi Turis 

Sudah ada di TIC Dinas Pariwisata Wonosobo dan Banjarnegara 

3. Pusat Cinderamata 

Berada di Kecamatan Kejajar 
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4. Pusat Kesehatan 

Untuk kawasan Dieng hanya terdapat puskesmas, Rumah Sakit di Wonosobo dan Banjarnegara 

5. Perbankan 

Untuk kawasan Dieng hanya terdapat satu mesin ATM BRI, sedangkan Wonosobo dan Banjarnegara 

sudah tersedia lengkap 

6. Sarana Komunikasi 

Wartel (terbatas) di Kawasan Dieng, sedangkan Wonosobo dan Banjarnegara sudah tersedia 

lengkap.  

7. Pos Keamanan 

Pos Polisi hanya ada di Kawasan Dieng, sedangkan Wonosobo dan Banjarnegara. sudah tersedia 

lengkap.  

8. Hasil Pertanian 

Kebanyakan hasil pertanian di kawasan Wisata Dieng berupa kentang, kacang koro, purwoceng dan 

carica 

9. Jaringan Energi Listrik 

Sebagian wilayah sudah menikmati sarana listrik yang tersedia, tapi presentasi baru mencapai 68%. 

Kawasan Dieng memiliki kandungan panas bumi dimana dalam perut bumi kawasan ini terdapat 

potensi energi panas bumi yang sangat besar.  

10. Jaringan Air Bersih 

Sebagian besar berasal dari sumur artesis yang dibuat oleh masyarakat. Jaringan PDAM belum 

menjangkau kawasan ini.  

11. Jaringan Drainase 

Sistem jaringan drainase masih buruk sehingga sering terjadi banjir. Tetapi telah ada sistem saluran 

drainase, yang terbagi atas saluran drainase tersier, drainase sekunder dan drainase primer. Dari 

pengamatan karena tipe rumah penduduk saling berdempetan maka kebanyakan tidak memiliki 

saluran drainase.  

12. Jaringan Air Limbah 

Jaringan sanitasi sudah cukup memadai yang ditandai dengan adanya jamban di setiap rumah, dan 

beberapa sarana toilet umum di lokasi obyek wisata yang masih belum baik.  

13. Jaringan Persampahan 

Di kawasan ini terdapat dua sistem dalam penangan sampah yaitu terpusat di Tempat Pembuangan 

Sampah Akhir (TPA) dan komposting di beberapa desa.  
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III. PELUANG INVESTASI BERDASARKAN ASET DAERAH  

 

Berdasarkan hasil observasi, terhadap kondisi eksisting aset yang teridentifikasi dan wawancara 

dengan pihak terkait, serta keterkaitan antara lokasi aset dengan KSP maka teridentifikasi ada 11 lokasi aset 

yang berpotensi untuk ditawarkan menjadi peluang investasi.  

3.1. Kabupaten Magelang  

Diskripsi lokasi berpeluang investasi di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:  

3.1.1 Desa Majaksingi 

Lahan di Lokasi aset di Desa Majaksingi berada kurang lebih satu Kilometer dari lokasi Candi 

Borobudur. Tepatnya berdekatan dengan salah satu resort bertaraf internasional yaitu Aman Jiwo. Lahan 

tersebut terdiri dari 2 hamparan yang saat ini, hamparna pertama seluas 0,042 ha dipakai sebagai terminal 

dan tempat parkir dengan topografi landai, sedangkan hamparan kedua seluas 0,88 ha dengan merupakan 

lahan dengan tingkat kelerengan kurang lebih 30º yang saat ini digunakan sebagai tempat untuk bumi 

perkemahan, akan tetapi kurang banyak diminati karena belum dikelola secara optimal. Kelebihan dari lahan 

ini adalah panorama yang sangat bagus menghadap pada lokasi Candi Borobudur dan kualitas udara yang 

sangat baik. Kelemahan dari lokasi ini adalah aksesibilitas jalan menuju lokasi yang masih hanya dapat 

dijangkau dengan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 hanya sampai di lokasi terminal/tempat parkir.  

Kelebihan lain yang dimiliki adalah obyek wisata yang cukup baik ada di sekitar lokasi tersebut selain Candi 

Borobudur, yaitu punthuk setumbu, dan jalur pendakian pengunungan menoreh. Dari tempat parkir masih ada 

jarak kurang lebih tiga ratus meter untuk dapat sampai ke lahan bumi perkemahan.  

Konsep yang ditawarkan untuk pengembangan adalah untuk pengembangan dan pendirian kawasan 

hotel/resort. Investor diberikan peluang untuk berinvestasi untuk pengembangan serta pengelolaan 

peristirahatan berupa hotel/resort yang membutuhkan suasana alam. Total luas lahan yang tersedia adalah 

0,892 ha. Kebutuhan Investasi untuk pembangunan tersebut diperkirakan sebesar 41,7 miliar dilaksanakan 

selama kurun waktu dua tahun.  Dengan asusmsi investasi sebesar 41,7 miliar Payback Period akan terjadi 

dalam waktu dua tahun satu bulan, sehingga secara ekonomis menghasilkan potensi net present value 

sebesar Rp. 21,4 T dan internal rate return 36,08%.  
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Gambar 6. Kondisi Eksisting Lahan di Desa Majaksingi  

  

View yang ditawarkan dari lahan Desa Majaksingi   

  

  

Lahan Desa Majaksingi   
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3.2. Kabupaten Sragen  

Diskripsi lokasi berpeluang investasi di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:  

3.2.1. Kroyo, Kecamatan Karangmalang / Kolam Renang Kartika  

Kolam Renang Kartika saat berada di tengah kota dari Kabupaten Sragen lahan yang tersedia seluas 

0.56 ha, yang saat ini masih digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk obyek wisata 

kolam renang. Akses menuju lokasi sangat memadai dan sumber air untuk kolam dipasok dari PDAM 

Kabupaten Sragen.  

Konsep yang ditawarkan untuk pengembangan adalah untuk: water park atau water boom. Total luas 

lahan yang tersedia adalah 0,6 ha. Dengan asumsi investasi sebesar 22 miliar, maka terjadi payback periode 

sekitar tahun ketiga dan keempat, net present value sebesar 44,86 miliar dan internal rate revenue sebesar 

24,76 %. 

Gambar 7. Kondisi Eksisting Lahan Kolam Renang Kartika   

  

Kondisi Kolam rengan Kartika    

  

Lahan Pengembangan Kolam renang Kartika   
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3.3. Kabupaten Jepara  

Diskripsi lokasi berpeluang investasi di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:  

3.3.1. Desa Suwawal, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara 

Aset di Desa Suwawal, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara berupa tanah dengan luasan 135 ha, 

terbagi menjadi dua hamparan terpisahkan dengan jalan kabupaten yang menuju bumi perkemahan Pakisaji. 

Saat ini telah ada beberapa wahana permainan dan hiburan yang menempati areal seluas kurang lebih 2000 

m2. Sebagian besar areal tersebut ditanami kelapa, randu dan jagung. Oleh pemerintah daerah diharapkan 

dapat ditingkatkan fungsi lahannya / optimalisasi untuk kegiatan pariwisata serta jasa pendukungnya. Setelah 

surutnya industri mebel maka pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu andalan sumber PAD bagi 

Kabupaten Jepara.  

Konsep yang ditawarkan untuk pengembangan adalah untuk: resort, rumah makan, dan wahana 

outbond area seperti atv, flying fox dan lain-lain.  Kajian tentang kelayakan usaha belum dilakukan akan tetapi 

merujuk pada kondisi eksisting maka investasi untuk resort, rumah makan dan wahana outbond area 

diprediksi layak secara bisnis karena sudah ada fasilitas atau kegiatan usaha tersebut di wilayah Kelapa Park.  

Gambar 8. kondisi eksisting lokasi aset (Kelapa Park). 

Gambaran Lahan  Rumah Makan yang sudah ada  

  

Infrastuktur Jalan menuju lokasi Wahana  Outbond area Yang sudah ada  

  

 

3.3.2 Mayong, Jepara 

Aset di Jl Raya Jepara – Kudus tepatnya di Mayong merupakan lokasi Eks Pabrik Keramik. Lahan 

yang tersedia berupa tanah dengan luasan dua hektar, terbagi menjadi dua hamparan terpisahkan dengan 

jalan Provinsi yang menghubungkan Jepara dengan Mayong, masing-masing dengan luasan satu hektar.   
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Eks Pabrik Keramik Mayong merupakan bagunan yang sudah tidak dipergunakan lagi, dibagi menjadi dua 

bagian yaitu eks gudang dan pabrik dan eks perumahan tenaga kerjanya. Oleh pemerintah daerah diharapkan 

dapat ditingkatkan fungsi lahannya/optimalisasi untuk kegiatan pariwisata serta jasa pendukungnya. Setelah 

surutnya industri mebel maka pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu andalan sumber PAD bagi 

Kabupaten Jepara.  

Konsep yang ditawarkan untuk pengembangan adalah untuk: rumah makan, hotel, resort dan convetion hall. 

Kajian tentang kelayakan usaha belum dilakukan untuk melihat kelayakan peluang investasinya.  

Kondisi Eksiting Eks Pabrik Keramik Mayong adalah sebagai berikut:  

Gambar 9.Kondisi Eksiting Eks Pabrik Keramik Mayong. 

Lokasi Perumahan  Lokasi Pabrik Tampak Depan  

  

Lokasi Eks Pabrik Tampak Depan Lokasi Eks Pabrik Bagian Tengah 

  

 

3.3.3. Pulau Panjang 

Pulau Panjang berada di Sebelah timur kabupaten Jepara yang berada kurang lebih 20 menit 

perjalanan menggunakan kapal nelayan/ khusus wisata. Pulau panjang memiliki fungsi konservasi, terutama 

terkait dengan perlindungan ekosistem di sekitarnya. Ekosistem berupa bakau dan berbagai jenis flaura 

(berbagai jenis tumbuhan) dan fauna (burung). Oleh sebab itu atraksi wisata yang dikembangkan harus 

memperhatikan daya tampung lingkungan dan daya tampung wisatawan. Sehingga pengembangan wisata di 

Pulau Panjang tetap dapat terus berjalan dan ekosistem tetap terjaga.  
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Perhitungan ekonomi pengembangan investasi destinasi pariwisata pulau panjang sebesar Rp. 

22,255 milyar dengan net present value sebesar Rp.85,6 milyar investasi akan kembali selama 25 tahun.  

Investor diundang untuk mengoptimalkan dengan mengelola destinasi pariwisata tersebut melalui 

pembangunan dan penataan tanpa harus menghilangkan keanekaragaman dan keunikan hayati yang ada di 

Pulau Panjang.   

Gambar 10. Kodisi Eksiting Pulau Panjang Jepara. 

Dermaga Pulau Panjang Tampak Depan Pulau Panjang dilihat dari arah Jepara 

  

Dermaga Pulau Panjang  Kondisi eksisting wisata di Pulau Panjang  

  

 

Ilustrasi  landscape pengembangan Pulau Panjang 
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3.3.4. Tanah di Pantai Bandengan  

Lokasi tanah di Pantai Bandengan merupakan salah satu lokasi aset yang akan ditawarkan kepada 

investor dengan luas sekitar 16 hektar. Berada di dekat pantai Bandengan yang merupakan salah satu 

destinasi wisata di Kabupaten Jepara. Sudah ada empat hotel berkelas internasional dan beberapa hotel yang 

diminati wisatawan lokal di sekitar Pantai Bandengan.  

Investor diundang untuk menanamkan modalnya di lokasi aset daerah melalui pembuatan obyek 

wisata pantai buatan atau pendukung pariwisata (pusat oleh-oleh/tempat penginapan) dengan destinasi 

wisata pantai bandengan yang menjadi daya tarik wisata di Bandengan 

Gambar 11. Kondisi Eksiting Bandengan Jepara. 

Lokasi Tanah Pantai Bandengan   

  

 

Infrastruktur yang tersedia 

 

 

3.3.5. Aset Lahan di Karimunjawa  

Berdasarkan informasi dari petugas KSPN Balai Karimunjawa terdapat beberapa aset yang dapat 

ditawarkan kepada investor untuk dikelola menjadi obyek wisata dan hotel dan berlokasi di wilayah KSPN.  

Akan tetapi karena keterbatasan informasi dan biaya maka tim peneliti tidak dapat mengunjungi lokasi aset 

yang dimaksud.  
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3.4. Kabupaten Wonosobo  

Diskripsi lokasi berpeluang investasi di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:  

3.4.1. Lahan Di Tuk Bimo Lukar  

Lahan di Lokasi Tuk Bimo Lukar merupakan lahan di dataran tinggi Dieng tepatnya dekat pertigaan 

masuk desa Dieng yang terdapat sumber mata air yang berasal dari Gunung Prau yang merupakan hulu 

sungai dari Sungai Serayu. Tuk Bimo Lukar ini adalah Mata air Suci bagi umat Hindu Kuno Dieng. Tapi 

sekarang ini objek wisata tersebut belum dikelola secara optimal. Objek wisata ini tempat nya sekarang 

banyak ditumbuhi lumut serta belum ada upaya untuk pembenahan terhadap objek wisata ini. Tuk Bimo Lukar 

ini dianggap mata air kehidupan penginggalan nenek moyang masyarakat dataran tinggi Dieng. Lahan berupa 

kebun dengan luas 0,3 ha berada di sekitar KSPN Dieng.  Lahan tersebut merupakan aset daerah yang dapat 

dioptimalkan untuk pengembangan destinasi wisata. Tuk Bimo Lukar juga dapat diposisikan sebagai lokasi 

wisata yang merupakan pintu masuk kawasan dieng.  

Konsep yang ditawarkan untuk pengembangan adalah untuk: Pesanggrahan.  Investor diberikan 

peluang untuk berinvestasi dan diarahkan untuk pengembangan serta pengelolaan tempat ritual keagamaan 

yang membutuhkan suasana alam dan sekaligus penataan lokasi Tuk Bimo Lukar menjadi Taman Tuk Bimo 

Lukar. Luas lahan yang tersedia adalah 0,3 ha. Kebutuhan Investasi untuk pembangunan tersebut 

diperkirakan sebesar 1,5 miliar.  

Gambar 12. Konsep Pengembangan Tuk Bimo Lukar 

  

Rancangan Tampak Depan   

  

Rancangan Tampak dari Atas  

https://www.youtube.com/watch?v=2Tu3eN4m3eU
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Kondisi Eksisting  

 

 

 

3.4.2. Pendopo Taman Syeillendra  

Aset Daerah berupa lahan yang berlokasi di KSPN Dieng berupa lahan dan bangunan pendopo “Eks 

Dieng Jaya”. Lahan hamparan dengan luas 0,8 ha saat ini digunakan sebagian untuk area parkir dan pada 

acara tertentu pendopo tersebut tempat pementasan seni pertunjukan.  

Konsep yang ditawarkan adalah menjadi Zona Kreatif Masyarakat. Lahan dapat dioptimalkan menjadi 

lokasi ekspose tentang kesenian daerah, sejarah Dieng dan kearifan lokal dengan nama “Pendopo Taman 

Syeilendra”. Investor diundang untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan dengan dibangun menjadi: 

galeri kesenian, pengelolaan konsep kampung Dieng, galeri yang mengekspose sejarah Dieng dan 

pengelolaan parkir.  Untuk pembanguna fisik sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) yang sudah 

disusun kira-kira diperlukan biaya investasi sebesar 2,8 miliar.   

Gambar 13. Konsep Pengembangan Taman Syeilendra   

  

Rancangan Tampak Depan   

  

Rancangan Tampak dari Atas  
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3.4.3. Lahan Telaga Menjer 

Telaga Menjer terletak di Kecamatan Garung yang berjarak sekitar delapan kilometer dari pusat Kota 

Wonosobo. Rute yang di lalui yaitu hampir sama dengan rute menuju ke Dieng. Dari alun-alun Wonosbo 

menuju ke arah utara mengikuti arah jalan Dieng. Sesampai di pasar Garung yang berjarak sekitar tujuh 

kilometer dari alun-alun Wonosobo terdapat gapura yang bertuliskan PLTA Garung yang berada di kiri jalan 

sekitar pasar. Selanjutnya ikuti jalan dari gapura tersebut hingga terlihat Telaga Menjer yang berada di kiri 

jalan. 

Pada saat ini lahan berupa hamparan tanah yang dimanfaatkan untuk arena parkir dan wisata yang 

berada pada salah satu sisi akses menjuju ke Tenaga Menjer. Telaga Menjer tidak terkait langsung dengan 

KSPN Dieng, akan tetapi dapat terkoneksi menjadi satu paket wisata dengan KSPN Dieng. Air pada Telaga 

Menjer yang merupakan salah satu bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dimanfaatkan juga untuk 

PLTA, oleh sebab itu akses jalan menuju Telaga Menjer ramai dilalui karena yang pada saat ini ada pengelola 

PLTA di sekitar Telaga Menjer yaitu: Indonesia Power.  

Optimalisasi lahan dan Investasi diarahkan untuk untuk pengembangan wisata air jetski, gantole, 

rumah makan. Luas lahan yang tersedia seluas 0,62 ha.  Peluang investasi adalah untuk pengembangan 

wahana wisata berupa kereta gantung dari Telaga Menjer ke kawasan dieng, wisata air jetski dan gantole.  

Kebutuhan investasi untuk penataan lahan (belum mempertimbangkan fasilitas kereta gantung dan jetski) 

diperikan mencapai 1,9 miliar.  

Gambar 14. Konsep teknis untuk Pengembangan Telaga Menjer dan kondisi eksisting 
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Kondisi Eksisting Asset   

 

3.4.4. Pemandian Kalianget 

Pemandian Kalianget berada di Wilayah perkotaan dari Kabupaten Wonosobo. Jalan menuju lokasi 

merupakan jalan satu arah menuju dataran tinggi Dieng. Pemandian Kalianget merupakan pemandian air 

panas yang sudah terkenal di Wonosobo. Terletak di jalan raya Wonosobo - Dieng km. 3, Desa Kalianget, 

Kabupaten Wonosobo, pemandian ini cukup mudah dijangkau. Dari pusat kota Wonosobo jaraknya hanya 

sekitar 3 kilometer, persis berada di tepi jalur utama menuju Dieng. Sesampainya di kompleks pemandian 

Kalianget pengunjung akan disambut dengan area parkir yang cukup luas. Pemandian ini memanfaatkan 

sumber mata air panas alami yang mengandung belerang. Akan tetapi saat ini pengelolaan belum optimal 

baik dari segi prasaran dan sarana penunjang parisiwata. Walaupun sebenarnya kunjungan wisata cukup 

besar untuk destinasi wisata ini.  

Saat ini lokasi digunakan untuk Pemandian, Orbarium dan GOR. Dengan luas lahan 5 Ha.   Investor 

diundang untuk berinvestasi dan diarahkan untuk berinvestasi pada bidang usaha yang terkait dengan industri 

pariwisata, yaitu : Penginapan (hotel/cottage), foodcourt, Rest Area, dan Wahana Outbond area, dll.   

Kebutuhan Investasi untuk pengembangan industri pariwisata yang berlokasi di Kalianget kurang lebih 

sebesar 1,4 miliar (belum termasuk pendirian hotel/cottage).  

Gambar 15. Konsep teknis untuk Pengembangan Kalianget dan kondisi eksisting 

  

Rancangan Pengembangan   
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Kondisi Eksisting Lokasi Lahan  

3.4.5. Kebun Ngasinan 

Lokasi lahan Kebun Eks Balai Benih Ngasinan tepatnya berada Jalan Raya Ngasinan di seberang 

SPBU Ngasinan. Kebun Ngasinan sebelumnya dikontrak untuk lokasi pembibitan dan saat ini sudah selesai 

kontraknya. Saat ini dimanfaatkan hanya untuk kebun dan sawah.  

Luas lahan yang tersedia adalah 8 Ha. Investasi diarahkan untuk : Agro Wisata Edukasi, Hotel/ penginapan, 

Kebun buah dan sayur 

Gambar 16. Kondisi Eksisting Lahan dan Akses Jalan 

  

Lokasi Kebun Ngasinan Tampak Depan 

 

Lokasi di dalam kebun Ngasinan 
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IV. KESIMPULAN  

 

1. Tidak semua aset daerah yang layak untuk ditawarkan kepada investor berkaitan langsung dengan 

dan berada dekat dengan empat wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Jawa 

Tengah.   

2. Kabupaten Wonosobo yang berlokasi di wilayah KSPN adalah Pendopo taman Syailendra di 

Kabupaten Wonosobo. Aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengembangan destinasi 

pariwisata dan jasa pendukungnya. Sedangkan aset yang lain di Kabupaten Wonosobo dimanfaatkan 

untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke KSPN Dieng untuk tinggal lebih lama di Kabupaten 

Wonosobo, karena lokasi aset berada sangat strategis yaitu pada jalur menuju KSPN Dieng.  

3. Kabupaten Magelang memiliki aset daerah berupa tanah yang terdapat wilayah KSPN Borobudur 

yaitu lahan di Desa Majaksingi yang dapat digunakan untuk jasa pendukung pariwisata yaitu resort/ 

hotel.  

4. Lokas Aset yang berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sragen dapat ditawarkan kepada 

investor menjadi pendukung KSPN Karimunjawa. Ada aset yang berada di karimunjawa akan tetapi 

belum dapat dilakukan survey dan observasi ke lapangan.  

5. Lokasi aset yang berada di Kabupaten Sragen hanya ada satu yang layak ditawarkan kepada investor 

dan berada di luar wilayah KSPN Sangiran. Aset yang dimaksud adalah pengembangan investasi 

yang mengoptimalkan kolam renang kartika yang dapat kembangkan menjadi water park/water boom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pariwisata 

 

42 

 

Daftar Pustaka 

 

Krisindarto, Agung. 2012. Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Pembangunan 

Wilayah dan Kota. Biro Penerbit Planologi Undip. Semarang.  

Siregar, Doli. D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia. 

Hasibuan, Melayu S.P. 2005. Manajemen sumber daya manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi aksara 

Buku data dan analisis: Ppekerjaan rencan induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

(KSPN) Dieng dan Sekitarnya  

Laporan dan Data Analisis Penyusunan Rencana Indusk dan Rencana Detial KSPN Sangiran dan sekitarnya 

Laporan Data dan Analisis Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Borobudur dan Sekitarnya 

Laporan Data dan Analisis Penyusunan Rencana Induk dan Renccana Detai KSPN Karimunjawa dan 

Sekitarnya  

 


