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STRATEGI PEMASARAN WISATA ALAM UNTUK
MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KAWASAN

WISATA KABUPATEN KEDIRI

JENNY JOEHASTANTI

ABSTRAK

Perkembangan obyek wisata di Kabupaten Kediri harus diikuti dengan pengelolaan
yang baik serta pengenalan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Apabila
pengunjung obyek wisata meningkat, maka akan berdampak pada pendapatan yang
bertambah sehingga tidak kesulitan dalam menutup biaya-biaya yang digunakan untuk
operasional obyek wisata. Oleh karenanya sangat penting disusun sebuah strategi
pemasaran yang tepat, efektif dan efisien.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) menganalisis faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi pemasaran wisata di Kabupaten Kediri; dan (2) mengetahui dan
menganalisis strategi pemasaran wisata di Kabupaten Kediri.

Dari hasil jajak pendapat kepada wisatawan melalui angket yang diedarkan, rata-
rata responden menanggapi dengan positif, meskipun masih ada hal-hal yang dirasa
kurang antara lain pelayanan petugas yang kurang baik, akses jalan yang sulit dijangkau,
sarana prasarana umum yang kurang memadai dan kurang bersih.

Berdasarkan analisis SWOT pilihan strategi yang paling dominan, adalah strategi
SO (Strength Opportunities) : strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat
dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya yaitu: (1) Pemeliharaan dan
pengembangan akses jalan dari kawasan wisata satu ke kawasan wisata yang lain; (2)
Ditingkatkannya promosi paket wisata yang ada di Kabupaten Kediri melalui media
yang lebih luas; (3) Lebih sering digelar event-event di lokasi wisata untuk menarik
pengunjung; dan (4) Peningkatan sarana pendukung wisata, seperti sarana akomodasi,
rumah makan, dan kedai-kedai souvenir untuk wisatawan.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perkembangan obyek wisata di
Kabupaten Kediri sangat pesat baik dalam
kuantitas maupun kualitasnya. Musing-
musing obyek wisata mempunyai daya
tarik tersendiri, mulai dari pegunungan, air
terjun, bendungan sampai dengan kolam
renang beserta jenis-jenis mainan yang ada
di dalainnya.

Potensi tersebut dihadapkan pada suatu
tantangan yang menggembirakan pula,
yaitu pertumbuhan usaha dan ekonomi
pariwisata yang meningkat. Dengan

demikian perlu dipikirkan kebijaksanaan
yang tepat dalam perencanaan pariwisata
sebagai suatu industri. Kita ketahui bersama
bahwa pariwisata mcnjadi sektor yang
sangat potensial untuk dikembangkan
sebagai sektor andalan, karma berdampak
luas (multiple effect) dalam pembangunan
di berbagai sektor serta diyakini sebagai
sebuah industri masa depan yang marnpu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
ke arah yang lebill baik, dipercaya dapat
meningkatkan devisa negara dan sekaligus
memberikan kesempatan kerja bagi
masyarakat selempat.
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Perkembangan obyek wisata ini harus
diikuti dengan pengelolaan yang baik serta
pengenalan kepada masyarakat secara
efektif dan efisien. Apabila pengunjung
obyek wisata meningkat, maka akan
berdampak pada pendapatan yang
bertambah sehingga tidak kesulitan dalam
menutup biaya-biaya yang digunakan
untuk operasional obyek wisata. Oleh
karenanya sangat penting disusun sebuah
strategi pemasaran yang tepat, efektif dan
efisien.

Namun demikian, pengelolaan
pariwisata di berbagai daerah pada
kenyataannya masih belum dilakukan
secara optimal, oleh karma itu guna
mendukung pengelolaan pariwisata yang
lebih baik, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kediri mengemban
tugas yang tidak ringan, yaitu menyusun
strategi pengembangan pariwisata agar
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan
pariwisata. di Kabupaten Kediri khususnya.

Sejalan dengan diberlakukannya
otonomi daerah, memberikan kewenangan
pengaturan pariwisata seluas-luasnya
kepada daerah Kabupaten / Kota untuk
melakukan pembangunan pariwisata.
daerah. Namun dalam pelaksanaannya
masih baryak pembangunan fisik daya tarik
wisata dilakukan dengan cara
mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan
kelangsungan ekosistem yang ada serta
kurang memperhatikan peta kekuatan
pasar wisata.

Menurut perspektif geografis wilayah,
Kabupaten Kediri berada pada posisi yang
strategis karena terletak di antara beberapa
daerah wisata yang sudah terkenal. Serta
didukung oleh kondisi infrastruktur seperti
jalan untuk menuju ke daerah Kabupaten
Kediri sangat representatif. Oleh sebab itu
intensitas pengembangannya ke depan di
samping memperhatikan perilaku pasar,
harus juga berorientasi pada kualitas dan

kelangsungan pioduk yang telah ada dengan
memperhatikan terjadinya perubahan trend
pasar yang sedang berkembangan.

Ditinjau dari atraksi potensi wisata,
Kabupaten Kediri mengalami perkembangan
kuantitas dan keragaman daya tarik wisata
yang telah menyebar di seluruh daerah
Kabupaten Kediri, antara. lain :

1. Kawasan wisata besuki air terjun Dolo
/ Irenggolo (± 30 km dari SI.G)

2. Kawasan wisata ziarah Puhsarang (±9
km dari SLG)

3. Taman wisata air Bendung Gerak (±9
km dari SLG)

4. Sendang Tirto Kamandanu (± 3 km dari
SLG)

5. Wisata Budaya Sri Aji Joyoboyo (± 3 km
dari SLG)

6. Monumen Simpang Lima Gumul
(SLG)

7. Candi Tegowangi (± 23 km dari SLG)
8. Candi Surowono (± 26 km dari SLG)
9. K.awasan Wisata Ubalan (± 11 km dari

SLG)
10.Wisata Gunung Kelud (± 40 km dari

SLG)
11.Wisata Arung Jeram K.onto (± 30 km

dari SLG).
Ditinjau dari ketersediaan layanan

aksesibilitas pariwisata, infrastruktur sarana
dan prasarana transportasi di dalam wilayah
Kabupaten Kediri telah berkembang dengan
pesat. Sebagaimana diketahui bahwa faktor
utama dalam dimensi pariwisata adalah
adanya “faktor perjalanan” sehingga
tersedianya sarana dan prasarana
transportasi balk menuju destinasi
Kabupaten Kediri maupun menuju ke
masing-masing daya tarik wisata adalah
sangat mutlak (Leiper, 1987).

Peningkatan kinerja jumlah kunjungan
dan pembelanjaan wisatawan nusantara
diperkirakan ada hubungannya dengan sisi
permintaan :
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- Adanya pergeseran minat dan
keinginan pasar wisatawanuntuk
melakukan bentuk aktifitas wisata
baru.

- Makin terbentuknya ekseptasi
wisatawan agar memperoleh
pengalaman baru.

- Ekseptasi coming for seeing and hear-
ing telah berubah menjadi coming for
beeing and doing karena akan
memberikan sesuatu pengalaman dan
pengetahuan yang aktual bagi
wisatawan yang dihubungkan dengan
ketersediaan jenis dan kualitas layanan
produk wisata sehingga dapat
menghasilkan tingkat ekspektasi dan
kepuasan wisatawan.

Pemaknaan filosofi tenting apa dan
bagainiana yang berhubungan dengan
unsur originalitas, otentisitas, kelangkaan
dan keunikan alam dengan segala isi dan
proses kehidupannya serta perilaku budaya
manusia akan menjadi amat penting bagi
pemenuhan perkembangan ekspektasi
wisatawan di masa mendatang.

Dengan memperhatikan hal-hal
tersebut, maka dapat diidentifikasi berbagai
hal yang menyangkut kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan ancaman
yang mungkin dapat terjadi dalam rangka
pemasaran pariwisata. Hal ini dapat
dijadikan sebagai dasar untuk menyusun
sebuah strategi dalam rangka pemasaran
wisata dalam kaitannya dengan
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka
sangat menarik untuk dilakukan penelitian
dengan tema Strategi Pemasaran Wisata
untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata-
wan di Kawasan Wisata Kabupaten Kediri,
dengan memperhatikan faktor internal dan
faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan Tatar belakang masalah

yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor internal dan eksternal apa saja
yang dapat mempengaruhi pemasaran
wisata di Kabupaten Kediri?

2. Strategi apa yang dapat diterapkan
dalam rangka pemasaran wisata di
Kabupaten Kediri ?

Tujuan Penelitian
Adapun titik tolak penelitian jenis

apapun selalu bersumber dari suatu masalah
dan bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan yang telah dirumuskan.
Tujuan yang terdapat pada penelitian ini
adalah:

1. Untuk menganalisis faktor internal dan
eksternal yang mempengaruld
pemasaran wisata di Kabupaten
Kediri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis
strategi pemasaran wisata di
Kabupaten Kediri.

METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan penelitian ini selama 3 bulan
mulai dari bulan Oktober 20011 sampai
dengan bulan Desember 2011.

Penelitian dilakukan di kawasan obyek
wisata Kabupaten Kediri, dengan pusat data
pada Dinas K.ebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kediri.

Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan

adalah metode survei. Data yang
dkumpulkan melalui :

(1)Analisa Dokumen,
(2)Observasi serta,
(3)Wawancara.
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Teknik Analisit Data
Teknik analisa data yang digunakan

adalah analisis SWOT. Dalam proses
pengambilan keputusan strategis selalu
berkaitan dengan pengembangan misi,
tujuan, stralegi dan kebijakan perusahaan.
Dengan demikian perencanaan strategis
harus menganalisa faktor-faktor strategis
pemasaran wisata (kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman) dalam kondisi yang
ada saat ini. Hal ini disebat dengan analisa
situasi dan model yang paling popular
untuk analisa situasi adalah SWOT.

Ada tiga tahapan kegiatan yang harus
dilakukan dalam analisa SWOT yaitu; (1)
Pengumpulan Data, (2) Analisa Data, (3)
Perumusan strategi.

Tahapan pokok tersebut dapat
dijabarkan prosesnya ke dalain enam
langkah yang pada akhirnya akin
menghasilkan sate atau Iebih goal strategi.
Langkah tersebut antara lain:

1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan
di lingkungan internal,

2. Identifikasi peluang dan ancaman di
lingkungan eksternal,

3. Penyusunan matrik faktor internal,
4. Penyusunan matrik faktor eksternal,
5. Tahap analisis,
6. Tahap penyusunan strategi.

HASIL PENELITIAN
Untuk tujuan evaluasi dan penyesuaian

internal, selanjutnya parameter pencapaian
tujuan Kawasan Wisata Gunung Kelud
diringkas menjadi 4 (Empat):

1 Pencapaian dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap
tahun;

2 Grafik peningkatan kunjungan
wisatawan dan keragaman wisatawan;

3 Peningkatan ekonomi masyarakat dan
penciptaan usaha dari peluang investasi
sekitar Obyek Wisata Gunung Kelud
dan masyarakat kediri; dan

(4)Peran dan dukungan masyarakat
sekitar kawasan Wisata Gunung
Kelud dan Kabupaten Kediri baik
secara langsung maupun tidak
langsung.

Selanjutnya, berdasarkan keempat pa-
rameter tersebut dilakukan pengamatan
terhadap sarana--prasarana, operasional,
dan wisatawan yang berkunjung ke
Kawasan Wisata Gunung Kelud. Faktor in-
ternal diartikan sebagai kekuatan dan
kelemahan internal organisasi. Sedangkan
faktor eksternal yang dimaksud adalah
peluang dan ancaman yang disajikan oleh
lingkungan di luar organisasi perusahaan.
Maka dalam analisa ini akan disajikan hasil
penyebaran angket kepada wisatawan yang
dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Asal Responden

Sumber : data primer diolah

Selanjutnya, untuk jumlah kunjungan
yang ke berapa dari wisawatan yang
menjadi responden dapat dilihat pada tabel
2. berikut ini :

Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Kunjungan Ulang Wisatawan

Sumber : data primer diolah
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Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Sumber Informasi Wisata

Sumber : data primer diolah

Selanjutnya, mengenai daya tarik
obyek wisata menurut responden dapat
dilihat pada tabel 4. berikut ini :

Tabel 4.
Distribusi Frekuensi tentang Daya Tarik Wisata

Sumber : data primer diolah

Tanggapan responden tentang
pelayanan petugas di obyek wisata dari hasil
kuesioner yang disebarkan dapat dilihat
pada tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 5.
Distribusi Frekuensi tentang Pelayanan Petugas

Sumber : data primer diolah

Tabel 6.
Distribusi Frekuensi tentang Akses Menuju Lokasi

Wisata

Sumber : data primer diolah

Tabel 7
 Distribusi Frekuensi tentang Jumlah dan Jenis Sajian /

Barang di Warung dan Kios di Obyek Wisata

Sumber : data primer diolah

Selanjutnya mengenai sarana dan
prasarana umum (kamar mandi/toilet,
musholla, taman, tempat duduk dan
bersantai, dll) di obyek wisata menurut
responden dapat dilihat pada tabel 8 berikut

Tabel 8.
Distribusi Frekuensi tentang Sarana dan Prasarana

Umum di Obyek Wisata

Sumber : data primer diolah

Tabel 9.
Distribusi Frekuensi tentang Tingkat Kepuasan

Berkunjung di Obyek Wisata

Sumber : data primer diolah
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Tabel 10.
Distribusi Frekuensi tentang Keinginan Berkunjung

Kembali ke Obyek Wisata di Masa Yang Akan Datang

Sumber : data primer diolah

Pada akhir kuesioner yang disebarkan
kepada para wisatawan yang dijadikan
sebagai responden, muncul beberapa saran
yang dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk pemasaran dan
pengembangan pariwisata di masa yang
akan datang. Saran-saran tersebut dapat
terangkum sebagai berikut :

Perbaikan pelayanan dari petugas-
petugas obyek wisata, terlebih jika
diadakan event-event besar;
Sangat kurangnya transportasi lokal
dan pelayanan transportasi yang lama;
Penambahan jumlah dan
pemeliharaan sarana toilet, terutama
pada saat ada event-event besar;
Tidak adanya makanan khas dan jenis
makanan khas yang kurang variatif;
Kios/warung yang kurang bersih,
perlu corner khusus kios sehingga lebih
terorganisir;
Kurangnya papan informasi di
Kawasan Wisata Gunung Kelud, dan
papan informasi yang ada kurang
jelas, eyecatching dan kurang efektif;
Lahan parkir yang kurang saat ada
event besar;
Peningkatan kebersihan;
Perbaikan akses jalan;
Lokasi musholla yang berada di atas
menjadi ketidaknyamanan pengguna;
Disamping pengembangan perlu
mempertahankan konservasi alam,
tidak hanya pembangunan

Sumber air panas dibangun dengan
mereferensi Wisata Air Panas Padusan
- Pacet;
Perlu dibuatkan souvenir shop;
Penambahan area outbound;
Penambahan brosur-brosur informasi;
Membuat event pendukung Wisata
Gunung kelud yang lebih berkwalitas;
Pengembangan obyek wisata dengan
memperbanyak referensi.

Analisis SWOT
Berikut ini hal-hal yang menjadi

kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman bagi pemasaran pariwisata di
Kabupaten Kediri :

1. Gunung Kelud
Faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi pengembangan
pariwisata Gunung kelud meliputi :
a. Kekuatan

1) Munculnya anak Gunung Kelud
yang fenomenal

2) Udara yang segar, bersih dan
sejuk

3) Jalan menuju Gunung Kelud
sudah bagus

4) Melewati perkebunan Nanas,
Cengkih dan Kopi yang indah

5) Berdekatan dengan obyek wisata
Candi Penataran dan makam
Bung Karno di Blitar

6) Menarik untukk diteliti
7) Terdapat sarana dan prasarana

pendukung yang memadai : fly-
ing fox, akses ke sungai belerang,
gardu pandang, area panjat
tebing

8) Lestarinya upacara adat sesaji
Gunung Kelud yang menarik
banyak wisatawan

b. Kelemahan
1) Jauh dari pusat kota
2) Camping area di luar zona satu

(radius 5 km)



67

3) Jam berkunjung dibatasi
4) Dilarang mendekati anak

Gunung Kelud
5) Status Gunung Kelud yang aktif

(berbahaya)
6) Sarana dan prasarana tidak bisa

permanen
c. Peluang

1) Sudah tersedia sarana
penginapan

2) Sudah tersedia rest area
3) Sebagai wisata agro /

perkebunan
4) Sebagai salah satu tujuan paket

wisata Gunung berapi:
Tangkuban Perahu-Merapi-
Kelud-Bromo-Ijen

5) Akan dibangun Amphi Theather
dan museum vulkanologi (baru
ada 2 di Indonesia : Gunung Ketp
dan Gunung Agung) sebagai
pusat informasi dan pendidikan
vulkanologi Gunung Kelud

d. Ancaman
1) Aktivitas Gunung Kelud yang

cukup tinggi
2) Adanya obyek wisata gunung

berapi saingan

2. Ubalan
Faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi pengembangan
pariwisata Ubalan meliputi :
a. Kekuatan

1) Jalan menuju Ubalan sudah
bagus

2) Fasilitas pendukung yang bagus;
kolam renang, kolam perahu,
sepeda air, play-ground, kolam
panging dan camp area.

3) Mata air jernih di tengah hutan
lindung

4) Satu-satunya wisata dengan
kolan renang segala umur di
Kabupaten Kediri

b. Kelemahan
1) Budaya bersih yang kurang

berkembang
2) Lumayan jauh dari pusat kota

c. Peluang
1) Seringnya didatangkan artis-

artis lokal dan ibukota makin
menarik wisatawan

2) Posisi yang terletak antara jalan
lingkar luar Pare-Plosoklaten
yang menghubungkan
Surabaya – Kediri – Blitar

d. Ancaman
1) Munculnya waterpark /

waterboom modern di
Kertosono, Mojokerto

2) Adanya obyek wisata sejenis di
pusat kota : Pagora, Tirtoyoso

3. Kawasan Wisata Besuki
Faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi pengembangan
pariwisata Bendungan Gerak meliputi
a. Kekuatan

1) Air terjun Dolo yang bersusun
tiga

2) Akses jalan juga bagus, sudah
bisa dicapai kendaraan roda 4
sampai di depan loket

3) Satu jalur dengan Irenggolo
yang berada di kawasan yang
sama

b. Kelemahan
1) Lokasi yang cukup jauh dari

pusat kota
2) Kondisi lereng yang belum stabil

sehingga sering terjadi tanah
longsor

3) Sarana dan prasarana wisata
yang belum memadai

4) Karena di ketinggian 1300m dpl,
sering terjadi kabut/hujan yang
mengganggu wisatawan yang
akan berkunjung
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c. Peluang
1) Rencana jalur perintis dari Kediri

– Ponorogo memungkinkan
meningkatnya kunjungan
wisatawan

2) Udara yang cukup bersih
menjadi peluang bagi bisnis
penginapan resort

3) D i m u u n g k i n k a n
berkembangnya wanawisata
berupa outbond dan
perkemahan

d. Ancaman
1) Ancaman dari obyek wisata

serupa (air terjun Sedudo –
Nganjuk dan Coban Rondo
Malang)

Dari analisis faktor internal dan
eksternal pada masing-masing obyek wisata
tersebut, akan dirangkum menjadi faktor-
faktor yang lebih umum dan selanjutnya
akan disusun strategi dengan menggunakan
analisis SWOT.

Adapun pembahasan analisis data hasil
penelitian SWOT analisis sebagai berikut:

Matrik IFAS dan EFAS
Hasil analisis Internal Faktor Analisis

Summary (IFAS) sebagai berikut :
a. Strength (Kekuatan)

1) Masing-masing obyek wisata
memiliki ciri khas alam tersendiri,
mulai dari pegunungan,
perhutanan hingga tepi sungai

2) Memiliki akses jalan yang memadai
3) Tersedianya sarana dan prasarana

pendukung seperti, permainan
anak-anak dan penginapan

4) Dukungan warga sekitar terhadap
perkembangan obyek wisata cukup
baik

b. Weaknesses (Kelamahan)
1) Walaupun jalan sudah bagus, akan

tetapi lokasi yang jauh dari pusat
kota membutuhkan perjalanan
yang agak lama

2) Kondisi alam yang tidak
bersahabat karena lokasi berada di
pegunungan

3) Belum terwujudnya budaya bersih
di lokasi wisata, menjadikan
suasana kurang nyaman

4) Keamanan di lokasi wisata yang
kurang terjamin, karena ada lokasi
di kawasan wisata yang sepi dan
sering terjadi tindak kejahatan

Tabel 11.
 IFAS (Internal Factor Analysis Summary)
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Dari analisis pada tabel di atas (IFAS)
faktor kekuatan (S) mempunyai nilai
kekuatan 1,50 sedang faktor kelemahan
(W) 0,80, hal ini berarti bahwa dalam
rangka upaya pemasaran pariwisata di
Kabupaten Kediri masih mempunyai
kekuatan lebih baik daripada kelamahan
yang ada, seperti halnya pada IFAS, maka
pada faktor-faktor strategis eksternal
(EFAS) juga dilakukan identifikasi yang
hasilnya sebagai berikut :
 Analisis lingkungan eksternal:

a) Opportunities (peluang)
1. Adanya rencana pengembangan

akses jalan yang menghubungkan
dengan kabupaten lain

2. Adanya lokasi-lokasi wisata lain
yang dapat dijadikan sebagai
paket perjalanan wisata

3. Sering mendatangkan artis-artis
lokal maupun nasional untuk
menarik pengunjung datang ke
kawasan wisata

4. Penambahan souvenir shop sebagai
ciri khas obyek wisata untuk
dijadikan oleh-oleh atau kenang-
kenangan

b) Treaths (ancaman)
1. Keberadaan kawasan wisata sejenis

di daerah-daerah terdekat, seperti
Nganjuk, Blitar, Tulungagung.

2. Dukungan masyarakat sekitar
kawasan wisata, khususnya dalam
hal keamanan masih kurang

3. Lokasi wisata pegunungan sangat
rentan dengan timbulnya bencana
alam

4. Gangguan keamanan dan
kenyamanan di obyek wisata.

Tabel
12 Eksternal Faktor Analysis Summary (EFAS)
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Analisis tabel diatas (EFAS)
menunjukkan bahwa untuk faktor peluang
(O) nilai skornya 1,50 sedang faktor-faktor
ancaman (T) 0,80. Ini berarti bahwa dalam
rangka upaya pemasaran pariwisata
Kabupaten Kediri masih ada peluang.

Dengan tersusunnya matrik IFAS dan
EFAS tersebut dapat menghasilkan nilai skor
pada masing-masing faktor internal dan
eksternal sebagai berikut:

- Faktor kekuatan (S) = 1,50
- Faktor kelemnahan (W) = 0,80
- Faktor peluang (O) = 1,50
- Faktor ancaman (T) = 0,80

Dari nilai faktor-faktor tersebut dapat
digambarkan dalam rumusan matrix
SWOT sebagai berikut:

Tabel 13
Rumusan Matrix SWOT
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Matrik SWOT
Tabel 14

Hasil Analisis Matrix SWOT
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Kesimpulan
Strategi yang diambil atas dasar hasil

analisis SWOT yaitu Strategi SO adalah
Strategi menggunakan kekuatan internal
untuk memanfaatkan peluang-peluang
eksternal yang sebesar-besarnya yaitu:

1. Pemeliharaan dan pengembangan
akses jalan dari kawasan wisata satu
ke kawasan wisata yang lain
Pembangunan infrastruktur jalan
sangat penting bagi para wisatawan
yang ingin menikmati indahnya alam
di lokasi wisata. Meskipun medan
jalan menuju obyek wisata agak sulit
dijangkau, namun apabila kualitas
jalannya bagus akan menjadi
tantangan tersendiri bagi wisatawan.
Sebaliknya, jika akses jalan menuju
obyek wisata banyak yang rusak dan
berlubang, pengunjung akan menjadi
bosan.

2. Ditingkatkannya promosi paket wisata
yang ada di Kabupaten Kediri melalui
media yang lebih luas
Pengenalan obyek wisata dapat
dilakukan dengan berbagai cara,
antara lain melalui media cetak dan
media elektronika. Semakin luas me-
dia promosi yang digunakan,
kemungkinan meningkatnya
pengunjung juga semakin terbuka
lebar. Misalnya melalui televisi yang
bertaraf nasional.

3. Lebih sering digelar event-event di
lokasi wisata untuk menarik
pengunjung
Event-event yang dapat mengundang
masyarakat untuk hadir di lokasi
wisata juga penting untuk dilakukan.
Dengan adanya event, biasanya
masyarakat lebih tertarik untuk
datang. Kedatangan masyarakat ini
selain untuk menonton event yang
digelar juga sekaligus ingin menikmati
obyek wisata yang dijadikan sebagai

lokasi event. Setelah pengunjung
pernah mengetahui atau melihat
obyek wisata tersebut, harapannya di
masa yang akan datang kembali lagi
berkunjung dengan mengajak teman
ataupun keluarganya. Sehingga
jumlah kunjungan semakin
meningkat.

4. Peningkatan sarana pendukung wisata,
seperti sarana akomodasi, rumah
makan, kedai-kedai souvenir untuk
wisatawan.
Souvenir sebagai oleh-oleh dan kenang-
kenangan dari suatu obyek wisata
menjadi daya tarik tersendiri bagi
wisatawan. Souvenir yang mempunyai
ciri khas akan menjadi kebanggaan
bagi wisatawan untuk diberikan atau
dipamerkan kepada orang-orang
terdekatnya.
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