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Tourism is so important for
Indonesian. Because tourism is affected
for the growth of Indonesian economy,
Methods of research use qualitative
methods data analysis by using SWOT

Pariwisata sangat penting
bagi Indonesia, karena pariwisata

Kali Talang is nature tourism
located in klaten east java. This tour has
facilities such as food stalls and
substation view. This tour is also
suitable for the location of holding
events such as dangdut concerts.
Society are aware of the tourism
potential in their area and work together
to manage, but there is no role of
government in managing.
Keywords :
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ekonomi Indonesia.Metode penelitian
menggunakan metode kualitatif dan
analisis data yang menggunakan analisis
SWOT,
Kali Talang adalah wisata alam yang
berada di klaten, Jawa Tengah. Wisata
ini memiliki fasilitas seperti warung
makan, dan gardu pandang, juga sangat
cocok untuk lokasi mengadakan event.
Masyarakat sadar akan potensi wisata di
daerah mereka dan bergotong royong
untuk mengelola, namun belum ada
peran dari pemerintah dalam mengelola.
Kata kunci : Kali Talang, Masyarakat,
Pemerintah.
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A. Latar Belakang

Dalam decade ini, perkembangan pariwisata sudah sedemikian
pesat dan terjadi suatu fenomena yang sangat global dengan melibatkan
jutaan manusia, baik dikalangan masyarakat, industri pariwisata maupun
kalangan pemerintah, dengan biaya yang cukup tinggi.
Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai
perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang
untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu
sendiri.

Di Negara maju kita mengetahui bahwa pariwisata sudah bukan hal
yang baru lagi bahkan orang melakukan suatu perjalanan merupakan
kebutuhan hidup setiap manusia. Namun demikian di Negara-negara
sedang berkembang atau yang sering di sebut Negara Dunia Ketiga
pariwisata baru dalam taraf perkembangan. Pengembangan pariwisata di
dunia ketiga lebih beroientasi kepariwisata alternative dan pariwisata eko,
kita merasakan bahwa dari tahun ketahun jumlah wisatawan internasional
terutama yang mengunjungi Indonesia terus meningkat sehingga kita di
hadapkan pada persoalan untuk menata destinasi-destinasi wisata sehingga
banyak diminati wisatawan.

Seperti halnya obyek wisata Kali Talang yang terletak di desa
Balerante kecamatan Kemalang kabupaten Klaten Jawa Tengah, wisata ini
memiliki keunikan yang sangat menarik dan sangat berpotensi menjadi
destinasi unggulan di Jawa Tengah.
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Oleh karena ini penulis memilih tempat ini, karena penulis yakin
akan perkembangan dari destinasi ini kedepannya yang akan berkembang
dengan baik jika dikelola dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah
dan masyarakat sekitar. Dalam pembuatan artikel laporan ilmiah ini
penulis mengambil judul “PENGELOLAAN KALI TALANG SEBAGAI
DAYA TARIK WISATA BARU DI KEMALANG KLATEN JAWA
TENGAH”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah mengenai obyek wisata,
maka ada rumusan masalah dalam artikel penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana strategi pengelolaan Obyek Wisata Kali Talang agar menjadi
destinasi wisata yang menarik dan diminati wisatawan?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di
Kali Talang Kemalang Klaten?
3. Bagaimana peran Pemerintah dalam pengelolaan Obyek Wisata Kali
Talang yang masih baru ini?

C. Batasan Masalah
Dalam penelitian agar fokus pada tujuan penelitian maka
diperlukan batasan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah yang
telah dibuat. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam
pengembangan obyek wisata di Kali Talang sehingga menjadi destinasi
unggulan di Klaten, Jawa Tengah.
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D. Manfaat danTujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini bedasarkan rumusan
masalah yang telah dibuat adalah sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi persyaratan akademis yaitu dalam menyelesaikan
pendidikan program strata satu jurusan hospitality.
2. Untuk lebih mengenalkan daya tarik wisata alam yang eksotis dan membuat
wisatawan tertarik untuk datang.
3. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata.
4. Untuk mengetahui bagaimana strategi untuk mengembangkan obyek wisata
di suatu kawasan.
5. Untuk mengindentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengembangan
obyek wisata Kali Talang.

Penulisan Artikel Ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaaat bagi
berbagai pihak, antara lain :
1. BagiPenulis
a. Penulis dapat menerapkan teori yang selama ini diajarkan oleh dosen
pembimbing selama perkuliahan berlangsung dalam penulisan

artikel

ini.
b. Untuk menambah wawasan dalam mengelola potensi wisata yang
baru.
c. Dapat mengetahui bagaimana cara mengelola dan mengembangkan
potensi Kali Talang.
2. Bagi STIPRAM
a. Mampu memberikan pengetahuan dan sebagai referensi yang menambah
pustaka ilmiah pariwisata,terutama bagi mahasiswa.
b. Untuk membentuk mahasiswa menjadi professional dan mampu berkerja
keras dalam mengelola pariwisata.
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3. BagiPengunjung
a. Lebih mengenali tempat untuk mengagumi keindahan alam yang di
minati di suatu kawasan wisata.
b. Pengunjung lebih bangga dengan obyek wisata yang unik dan menarik.
c. Mengenal dan mengetahui keadaan Kali Talang sebagai destinasi wisata
yang eksotis.

4. BagiPemerintah
a. Pemerintah semakin mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di
daerah sehingga pariwisata daerah tersebut lebih maju dan berkembang
sehingga mendapatkan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.
b. Pemerintah dapat mencapai target kunjungan wisatawan daerah
kabupaten.
c. Membantu dalam mempromosikan wisata-wisata yang menjadi unggulan
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
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