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Abstrak  

Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah pesisir pantai selatan mempunyai potensi yang besar dan wilayah 

yang strategis dalam pengembangan pariwisata. Pantai Dlodo salah satu kawasan yang strategis dan berpotensi besar 

dalam penataan dan perkembangan pariwisata Kabupaten Tulungaung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan 

rekomendasi penataan dan pengembangan kawasan wisata Pantai Dlodo sesuai dengan potensi, permasalahan, peluang 

dan ancamannya, sehingga diharapkan nantinya pantai ini kedepan menjadi salah satu kawasan wisata andalan 

Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan analisis mulai dari teknik 

pengumpulan data, pelaksanaan pekerjaan dan metode analisisnya. Teknik Analisis menggunakan Analisis kewilayahan, 

Analisis kepariwisataan (aspek produk dan pasar), Analisis demografi, Analisis sosial budaya, Analisis potensi peluang 

investasi pariwisata(Analisis fisik, tata ruang dan daya dukung lingkungan, Analisis kondisi sarana prasarana, Analisis 

SDM dan Kelembagaan. Hasil analisis didapatkan beberapa konsep penataan dan pengembangan kawasan pantai Dlodo 

Kabupaten Tulungagung  antara  lain  konsep umum pengembangan  kawasan,  konsep mitigasi bencana, konsep 

kelembagaan, konsep pengembangan sarana prasarana, konsep  sirkulasi, konsep pengembangan atraksi wisata, konsep 

branding kawasan, konsep  sumber pembiayaan dan investasi,  konsep partisipasi masyarakat sekitar wisata. 

Kata Kunci : Analisis kewilayahan, kawasan, pantai dlodo, penataan  

Abstract 

Tulungagung Regency as a southern coastal area has great potential and a strategic area in tourism 

development. Dlodo Beach is one of the strategic areas and has great potential structuring and developing tourism in 

Tulungaung Regency. The purpose of this study is to provide recommendations for the arrangement and development of 

the Dlodo Beach tourist area in accordance with the potential, problems, opportunities and threats, so that it is hoped 

that this beach will become one of the mainstay tourist areas of Tulungagung Regency in the future. This research method 

uses data collection and analysis ranging from data collection techniques, work implementation and analysis methods. 

The analysis technique uses regional analysis, tourism analysis (product and market aspects), demographic analysis, 

socio-cultural analysis, analysis of potential tourism investment opportunities (physical analysis, spatial planning and 

environmental carrying capacity, analysis of infrastructure conditions, human and institutional analysis. Results of the 

analysis. Some concepts of structuring and developing the Dlodo coastal area of Tulungagung Regency include the 

general concept of regional development, the concept of disaster mitigation, the institutional concept, the concept of 

infrastructure development, the concept of circulation, the concept of developing tourist attractions, the concept of 

regional branding, the concept of financing and investment sources, the concept of participation. community around 

tourism. 

Keywords : Territorial analysis, area, dlodo beach, arrangement 

 

PENDAHULUAN 

Pariwisata dewasa ini telah menjadi 

industri yang penting di dunia, sebagaimana 

dikemukakan oleh World Travel and Tourism 

Council (WTTC), yang dibuktikan oleh peranan 

industri pariwisata dalam penyediaan lapangan 

pekerjaan bagi     200 juta orang di seluruh dunia, 

atau dengan kata lain 8 % dari total lapangan 

pekerjaan yang atau 1 dari 12,4 jenis pekerjaan 

yang ada. Sebagai salah satu kawasan prioritas 

dalam percepatan pembangunan di Jawa Timur, 

kawasan selatan Tulungagung (Jalan Lintas 

Selatan) perlu mendapakan prioritas  

penanganan, mulai dari perencanaan sampai 

dengan pembangunannya.  

Potensi yang dimiliki wilayah selatan 

Tulungagung, yaitu bentang pantai kurang lebih 

63 km dengan lebih dari 46 pantai didalamnya, 

termasuk Pantai Dlodo. Mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa 

sektor pariwisata mempunyai arti penting bagi 

pembangunan daerah. Kepariwisataan 

mempunyai peran penting dalam pembangunan 

suatu daerah terutama dalam mendukung 

ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. 

Pariwisata dikembangkan melalui pembagian 

empat kawasan utama agar tercapainya 

keseimbangan dan pemerataan pengembangan 

kawasan wisata dan menyiapkan Kabupaten 
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Tulungagung sebagai destinasi wisata yang akan 

datang. 

Salah satu kawasan yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan adalah kawasan 

wisata Pantai Dlodo yang berada di wilayah 

Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir dan Desa 

Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban 

Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan pantai 

pada saat ini belum dikelola secara optimal. 

Dalam upaya lebih mengoptimalkan 

pengembangan dan pengelolaan pantai yang 

kedepan akan diprediksi sebagai salah satu 

pantai yang ramai dikunjungi wisatawan. 

 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Bidang 

Litbang Perencanaan Pembangunan 

mengadakan kegiatan kajian dengan judul 

Kajian Rencana Penataan dan Pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo, untuk mengarahkan 

pemanfaatan ruang di kawasan dimaksud, agar 
pengembangan kawasan dapat memberikan 

dampak optimal pada pengembangan kawasan 

juga sesuai dengan kaidah lingkungan kawasan 

serta memiliki estetika sebagai tempat tujuan 

wisata yang menarik. 

Adapun tujuan dari Kajian Rencana 

Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai 

Dlodo adalah memberikan rekomendasi 

penataan dan pengembangan kawasan wisata 

Pantai Dlodo sesuai dengan potensi, 

permasalahan, peluang dan ancamannya, 

sehingga diharapkan nantinya pantai ini kedepan 

menjadi salah satu kawasan wisata andalan 

Kabupaten Tulungagung. 
 

METODE 

Penelitian rencana penataan dan 

pengembangan kawasan pantai Dlodo 

Kabupaten Tulungagung menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data dan analisis 

mulai dari teknik pengumpulan data, 

pelaksanaan pekerjaan dan metode analisisnya.  

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan 

berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Dalam 

studi ini pengumpulan data dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh 

dengan jalan dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

dan langsung dari objek yang diteliti. 

Pengumpulan data primer dapat dilakukan baik 

dengan menggunakan alat bantu pengumpul 

data berupa kuesioner melalui observasi 

sebagaimana halnya dengan wawancara adalah 

termasuk cara pengumpulan data yang utama 

dalam pelaksanaan studi ini.   

Interview/Wawancara merupakan proses 

interaksi dan komunikasi antara pengumpul data 

dengan responden. Wawancara merupakan 

teknik mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung. 

Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

merupakan hasil pengumpulan orang atau 

instansi lain dalam bentuk publikasi. Dalam 

pekerjaan ini data sekunder yang dikumpulkan 

berupa: 

1. Kabupaten Dalam Angka (edisi terbaru) 

2. Kecamatan Dalam Angka (edisi terbaru) 

3. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), edisi terbaru 

4. Rencana Strategis Pembangunan atau RPJM  
5. Peta-peta 

6. Dokumen hasil-hasil penelitian yang relevan 

7. Leaflet, brosur dan booklet pariwisata, dll 

  Tahap Pelaksanaan Pekerjaan 

penyusunan Kajian Penataan dan 

Pengembangan Kawasan Pantai Dlodo  

Kabupaten Tulungagung dibangun berdasarkan 

beberapa tahapan pelaksanaan, meliputi 

beberapa aspek pelaksanaan, seperti :  

 Tahap Persiapan Pelaksanaan 

Pekerjaan Bagian tahapan pelaksanaan dan 

metode ini menguraikan tujuan, lingkup, sasaran 

serta metode yang digunakan pada setiap tahap 

pelaksanaan kegiatan studi, mulai dari tahap 

persiapan, hingga tahap penyusunan strategi dan 

program pengembangan. Adapun tahap-tahap 

pelaksanaan studi ini terdiri atas tahap persiapan 

(pra survey), tahap survei, tahap identifikasi dan 

inventarisasi data, tahap analisis dan rencana, 

serta tahap penyusunan strategi dan program 

pengembangan dan Tahap Observasi Lapangan 

dan Survey. Tahap Identifikasi dan inventarisasi 

data dilakukan sebagai kelanjutan dari 

penggalian data primer di lapangan, dan data-

data sekunder instansional. Dari sini dapat pula 

dilakukan identifikasi dan diinventarisasi 

potensi dan permasalahan di bidang 

kepariwisataan dengan tetap mengacu pada 

sektor-sektor lain yang terkait.  

 Tahap Analisis, Visi-Misi dan Konsep 

Pengembangan dengan Analisis data pariwisata 

dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, jika 
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telah melakukan analisis terhadap aspek (standar 

minimal) yaitu Analisis kewilayahan, Analisis 

kepariwisataan (aspek produk dan pasar), 

Analisis demografi, Analisis sosial budaya, 

Analisis potensi peluang investasi 

pariwisata(Analisis fisik, tata ruang dan daya 

dukung lingkungan, Analisis kondisi sarana 

prasarana, Analisis SDM dan Kelembagaan    

Analisis bertujuan untuk menemukenali secara 

tepat permasalahan, potensi/ kekuatan, 

kelemahan / kendala, peluang / tantangan dan 

hambatan. Meskipun demikian, titik tekan 

analisis diletakkan pada analisis kepariwisataan 

(aspek produk dan pasar wisata), tata ruang dan 

wilayah dan analisis lingkungan.  
 

 
Gambar 1. Metode perencanaan 

Metode analisis 

 Dalam tahapan ini dilakukan analisis 

atas data-data yang telah dikumpulkan di 

samping juga analisis potensi yang ada beserta 

permasalahannya, sebagai dasar penyusunan 

rencana untuk dapat memenuhi beberapa 

tinjauan yang telah dijabarkan di atas. Pada 

umumnya analisis yang akan dilakukan meliputi 

analisis deskriptif, evaluatif dan development. 

Analisis    Aspek Fisik Kawasan 

Tahap analisa fisik kawasan, akan dibagi 

menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu terkait dengan 

analisis fisik dasar dan juga analisis fisik binaan. 

Analisis Fisik Dasar pada suatu kawasan atau 

wilayah, meliputi aspek fisik yang 

mempertimbangkan keadaan topografi, geologi, 

hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan 

(ketersediaan lahan dan air tanah, kemampuan 

tanah). Analisis kondisi fisik  ini menentukan 

apakah lahan tersebut sesuai atau tidak sesuai 

untuk pengembangan suatu kawasan pariwisata.  

Analisis Fisik Binaan dengan metode 

deskriptif untuk memberikan gambaran tentang 

kondisi sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk mendukung kegiatan pariwisata.Analisis 

Pemodelan Spasial Tsunami Inundation 

digunakan sebagai bentuk mitigasi dengan 

metode memodelkan kondisi eksisting sewaktu 

terjadinya tsunami, sehingga diketahui dampak 

dan sebagai masukan dalam penataan kawasan 

Pantai Dlodo kedepannya. Analisis Pemodelan 

Gelombang Pasang digunakan sebagai bentuk 
mitigasi dengan metode memodelkan kondisi 

eksisting sewaktu terjadinya gelombang pasang, 

sehingga diketahui dampak dan sebagai 

masukan dalam penataan kawasan Pantai Dlodo 

kedepannya. 

 Analisis Rute Optimal dilakukan 

dengan cara melakukan asumsi berdasarkan 

perjalanan yang ditempuh menggunakan 

transportasi dengan kecepatan tertentu yang 

didasarkan pada jalan eksisting untuk mencapai 

lokasi yang dituju.Sehingga dapat diketahui 

untuk jalur optimal menuju lokasi pariwisata 

sebagai komponen pendukung pengembangan 

pariwisata Pantai Dlodo kedepannya. Analisis 

Tapak digunakan untuk mengetahui kondisi 

kawasan jika diinterpretasikan pada model 

tapak, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penataan dan arahan yang akan digunakan pada 

lokasi perencanaan. 

Analisis Aspek Sosial Budaya dan 

Kependudukan 

Perencanaan yang disusun untuk 

penduduk tidak dapat lepas dari kondisi sosial 

budaya dan kependudukan. Analisis ini 

merupakan faktor utama untuk mengetahui ciri 

perkembangan suatu daerah terutama yang dapat 

mendukung perkembangan pariwisata.  

 

Analisis Sektor Pariwisata 

Analisis Potensi dan Masalah (Fotomapping) 

Salah satu teknik pengkajian potensi dan 

permasalahan dari suatu wilayah adalah dengan 

Kompilasi Data dan 
Interpretasi Data Awal 

Data 
Sekunde

Data 
Primer 

Wawancara Survei Lapangan 

KAJIAN RENCANA PENATAAN 
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN 

PANTAI DLODO KABUPATEN 
TULUNGAGUNG 

Peningkatan 
Kompetensi 
Stakeholders 
Pariwisata 

SWOT 
Analysis 

Perumusan Visi dan Misi 
Pengembangan Pariwisata 

Penyusunan Konsep, 
Strategi dan Program 

Pengembangan 

Identifikasi Potensi dan 
Permasalahan 

Analisis Pengembangan 
Pariwisata 
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menggunakan teknik fotomapping. 

Fotomapping ini adalah salah satu bentuk 

analisa yang menampilkan tentang potensi dan 

kendala yang terdapat pada sektor pariwisata 

dengan menggunakan foto. Foto tersebut 

dilengkapi dengan peta di mana fungsi dari foto 

tersebut adalah alat yang memetakan apa yang 

ingin ditunjukkan yang biasanya berupa potensi 

dan kendala suatu wilayah yang direncanakan. 

Metode Strength, Weakness,  Opportunity 

and  Threat (SWOT)  

Analisis SWOT adalah analisis untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi kawasan, yaitu untuk melihat Strength 

(kekuatan), Weakness (kelemahan), 

Opportunity (kesempatan) dan Threathen 

(ancaman), dan menginventarisasi faktor-faktor 

tersebut dalam strategi perencanaan tata ruang 

kawasan yang dipakai sebagai dasar untuk 

menentukan langkah-langkah perbaikan yang 
diperlukan dalam pengembangan selanjutnya.  

Keempat faktor tersebut masing-masing 

dianalisis yang ditinjau dari beberapa variabel 

yaitu dari sumber daya alam, sumber daya 

buatan, sosial dan budaya masyaratak serta 

faktor lain promosi, yang akan mempengaruhi 

pengembangan. Kemudian dilakukan penilaian 

untuk mengetahui posisi obyek pada kuadran 

SWOT. Dari penilaian tersebut diketahui 

koordinat pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga 

diketahui posisinya Kuadran I (Growth), 

kuadran II (Stability), Kuadran III (Survival), 

dan kuadran IV (Diversification). 

 

Gambar 2  Posisi Kawasan Dalam Metode SWOT 

Sebelumnya perlu diketahui dulu faktor 

eksternal EFAS  (Eksternal Strategic Faktors 

Analysis Summary) dan faktor internal IFAS 

(Internal Strategic Faktors Analysis Summary) 

untuk menyusun matriks SWOT. 

Analisis Linkage System 

Dalam bidang pariwisata, penggunaan 

linkage system berperan sebagai kunci terhadap 

segala kegiatan yang ada. Forward linkage yang 

nampak adalah bagaimana keterkaitan antara 

objek yang satu terhadap objek yang lain dalam 

kawasan, dihubungkan dengan bagaimana pola 

arah pertumbuhan kota dan arah pergerakan 

masyarakat. Backward linkage lebih 

mendekatkan pada objek-objek pariwisata yang 

ada.   

 

Gambar 3. Konsep Linkage System 

Analisis Kemitraan Pariwisata 

Analisis kemitraan dilakukan dengan 

menggunakan analisis Partisipatif. Analisis ini 

bertujuan Untuk menganalisis dampak sosial 

dari pengembangan kawasan digunakan metode 

analisis partisipatif  yang melakukan kajian  

terhadap pihak-pihak yang menjadi obyek 

ataupun terkena dampak dari pelaksanaan 

rencana yang akan disusun. 

Analisis Kebutuhan 

Analisa kebutuhan didasarkan pada 

kebutuhan dalam pengembangan Pantai Dlodo 

Kabupaten Tulungagung didasarkan pada 

standar yang ada, konsep pengembangan ke 

depan serta kondisi eksisting kawasan sehingga 

pengembangan kawasan dapat lebih optimal. 

Analisis Kelayakan Investasi 

Menurut Suad dan Suwarsono (2008:16) 

Investasi adalah untuk memaksimumkan nilai 

pasar dan modal sendiri. Untuk menilai sebuah 

kelayakan dalam melakukan investasi, maka 

dilakukan analisa kelayakan investasi yang 

dalam hal pekerjaan Kajian Rencana Penataan 

dan Pengembangan Kawasan Pantai Dlodo, 

menggunakan metode Pay Back Period (PBP). 

Metode Pay Back Period (PBP) 
Metode Payback Period mengukur 

kecepatan pengembalian investasi. Oleh sebab 

itu, satuan ukuran yang dihasilkan bukan dalam 

(+ ) Internal

(KEKUATAN)

(+ ) Eksternal

(KESEMPATAN)

(-) Internal

(KELEMAHAN)

(-) Eksternal

(ANCAMAN)

KuadranKuadran
II

Rapid Rapid 

GrowthGrowth

StabelStabel

GrowthGrowth

AgresifAgresif

MainteMainte--

nancenance

Selective Selective 

MainteMainte--

nancenance

Turn Turn 

AroundAround

GuirelleGuirelle
ConcenConcen--

trictric

CongloConglo--

meratemerate

KuadranKuadran
IIIIII

KuadranKuadran
IIII

KuadranKuadran
IVIV
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bentuk persentase ataupun rupiah, melainkan 

waktu. Jika nilai PBP lebih cepat atau singkat 

dari yang disyaratkan, artinya investasi memiliki 

kelayakan. Sebaliknya, apabila nilai PBP lebih 

lambat atau lama berarti mengindikasikan tidak 

layaknya suatu investasi. Adapun formula untuk 

menghitung nilai PBP sebagai berikut.  

Jika arus kas per tahun sama jumlahnya  

PBP = (investasi awal/arus kas) x 1 tahun. 

Jika arus kas per tahun berbeda jumlahnya  

 PBP = n + (a – b/c – b) x 1 tahun 

Keterangan 

n = tahun terakhir di mana jumlah arus kas 

belum bisa menutup investasi awal 

a = jumlah investasi awal 

b = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n 

c = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n+1 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa yang digunakan dalam Kajian 

Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai 

Dlodo Kabupaten Tulungagung adalah analisa 

kebijakan, positioning kawasan, analisis delinasi 

kawasan, analisa makro, analisa mikro, analisa 

partisipatif, analisa kelayakan invesatasi, dan 

analisa SWOT. 

Analisa kebijakan 

Analisa kebijakan terhadap kawasan 

perencanaan didasarkan pada kebijakan-

kebijakan terkait pariwisata dan kebijakan lain 

terkait dengan Kajian Rencana Penataan dan 

Pengembangan Kawasan Pantai Dlodo sebagai 

kawasan wisata. Kebijakan-kebijakan yang 

diambil merupakan kebijakan terkait dengan 

pemanfaatan kawasan hutan dan kebijakan 

internal dalam pengembangan pariwisata 

kawasan Pantai Dlodo sendiri.     

 Kebijakan   Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung 

dengan kesimpulan Pengembangan kawasan 

wisata pantai Dlodo tidak dibolehkan melebihi 

luasan PKS yang telah ditentukan. Selain itu 

proses perizinan dalam pemanfaatan kawasan 

hutan lindung menjadi kawasan wisata alam 

yang nantinya menjadi tugas dalam 

kelembagaan pengelolaan untuk mendapatkan 

izin yang dimaksud . Kebijakan  Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Standar Usaha Taman Rekreasi   

Berisikan terkait standar usaha taman rekreasi 

yang berarti beberapa variabel terkait dipenuhi 

untuk mengoptimalkan pengembangan 

kawasan.   

 Kebijakan  RTRW Kabupaten 

Tulungagung 2012-2032 adalah dukungan 

kebijakan terkait pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Tulungagung dengan 

dimasukkannya pariwisata sebagai tujuan 

penataan ruang dan kawasan 

strategis.Pengembangan Kawasan pantai Dlodo 

harus disesuaikan dengan bentang alam yang 

sudah ada dengan ditambahkan sarana prasarana 

pendukung kawasan wisata dan tidak terlepas 

dari arahan pengembangan sebagai pantai yang 
berhutan bakau dan juga mempertimbangkan 

aspek peningkatan ekonomi kawasan yang 

menitikberatkan pada pemanfaatan bakau dan 

terumbu karang.   Kebijakan Rencana Induk 

Pariwisata Daerah Kabupaten Tulungagung 

2017-2037 dukungan kebijakan terkait 

pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Tulungagung disusunnya RIPPDA sebagai 

acuan pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Tulungagung.Tema dan arah pengembangan 

menjadi acuan dalam pengembangan Kawasan 

Pantai Dlodo ke depan dengan 

mempertimbangkan karakteristik eksisting 

kawasan.  

RPJMD Kabupaten Tulungagung 

mengenai  Pengembangan Kawasan pantai 

Dlodo harus disesuaikan dengan bentang alam 

yang sudah ada dengan ditambahkan sarana 

prasarana pendukung sesuai dengan arahan dari 

dokumen RPJMD. Peraturan PERMENDAGRI 

No. 96 Tahun 2017 Mekanisme kerjasa antar 

desa yang memuat terkait tahap pelaksanaan, 

persiapan, pelaporan dam pengawasan Dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk konsep dan 

arahan aspek kelembagaan pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo kedepannya. 
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Positioning Kawasan 

Analisis ini untuk mengetahui 

kondisi/posisi kawasan terhadap kawasan lain yang 

sejenis. Maksud dari adanya analisa ini untuk 

mengkolaborasi/mengkonsolidasi atraksi sehingga 

antara kawasan wisata yang satu dengan yang lain 

dapat saling melengkapi. 

        
Gambar 4. Positioning Kawasan Terhadap Lokasi 

Strategis di Kabupaten Tulungagung 

Sumber: Hasil Analisa,2021 

Analisis delinasi kawasan 

Dalam analisa kali ini adalah mengenai 

deliniasi atau batasan yang akan digunakan dalam 

perkerjaan Kajian Penataan dan Pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo. Menurut Permen ATR/BPN 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Kabupaten.  

 
Gambar 5. Eksisting kawasan Pantai Dlodo 

Untuk luasan dari deliniasi luasan dari 

deliniasi perencanaan Kawasan Pantai Dlodo 

memiliki luasan kurang lebih seluas 57,92 hektar 

yang meliputi 2 (dua) desa yaitu Desa Rejosari 

dan Desa Panggungkalak serta 2 (dua) kecamatan 

yaitu Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan 

Pucanglabang. Untuk lebih jelas terkait dengan 

deliniasi kawasan perencanaan Kawasan Pantai 

Dlodo 

4.  Analisa Makro 

salah satu alat analisa yang disediakan 

dalam tool Network Analysist yaitu Route 

Analysist yang berfungsi untuk mennetukan rute 

optimal antara dua objek atau lebih yang 

dihubungkan jaringan transportasi. Rute optimal 

ini biasa berdasarkan jarak tempuh atau waktu 

tempuh terkecil. Sehinga nantinya bisa dijadikan 

referensi untuk megoptimalkan akses menuju 

Kawasan Pantai Dlodo dan sebagai referensi 

untuk perbaikan akses yang paling optimal untuk 

menuju Kawasan Pantai Dlodo. 

Hasil analisa diatas, tidak termasuk 

dengan kondisi jalan yang dapat menghambat 

waktu perjalanan, sehingga oleh karena itu 

analisis ini digunakan untuk penentuan rute  

tercepat sehingga sebagai dasar untuk 

pembenahan aksesbilitas secara makro untuk 

menuju Kawasan Pantai Dlodo. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Peta dibawah, terkait 

dengan rute optimal untuk menuju Kawasan 

Pantai Dlodo:  

 
(a)     (b) 

  
(c)    (d) 

Gambar 6. (a) Rute Optimal Perbatasan Sebelah Timur, 

(b) Rute Optimal Dari Pusat Kota, (c) Rute Optimal 

Dari Perbatasan Sebelah Barat,  (d) Rute Optimal Dari 

Perbatasan Sebelah Utara 
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Selain itu ada Pemodelan Tsunami dan 

Gelombang Pasang dan mendapatkan hasil  analisa 

tsunami dan juga pemodelan gelombang pasang  ini 

menggunakan sampel ketinggian tsunami sebesar 

20 meter sesuai dengan riwayat kejadian tsunami 

yang pernah melanda Kabupaten Tulungagung di 

tahun 1859 (Dalam catatan  PVMBG (Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) dan 

juga riwayat gelombang pasang menurut BMKG 

yang terjadi di bulan Juni tahun 2018 setinggi 6 

meter di pesisir Pantai Sine. Untuk kawasan 

perencanan dari ke-2 hasil pemodelan berada pada 

zona merah yang memang lokasi perencanaan 

terletak di kawasan pantai. Hasil pemodelan yang 

telah dibuat berfungsi sebagai masukan untuk 

aspek mitigasi khusunya bencana gelombang 

pasang dan tsunami yang bisa terjadi terhadap 

pengembangan kedepannya dan tidak menjadi 

batasan untuk dikembangkan lagi kedepannya. 

 
Gambar7. Pemodelan Gelombang Pasang Kawasan 

Perencanaan Pantai Dlodo 

Analisis Keterkaitan Dengan Wilayah KSP 
Dalam lingkup Kawasan Strategis 

Kepariwisataan (KSP), yang telah dimuat 

dalam dokumen RIPPARDA Kabupaten 

Tulungagung, Kawasan Pantai Dlodo 

termasuk kedalam wilayah KSP IV C yang 

difungsikan untuk dikembangkan sebagai 

pariwisata minat khusus. Untuk pusat 

pelayanan yang terdapat pada wilayah KSP IV 

C ini berada pada Pantai Kedung Tumpang, 

dengan destinasi wisata lain yang menjadi 

penyangga adalah Pantai Dlodo, Pantai 

Molang, dan Pantai Lumbung. Jika ditinjau 

dari kedekatan dengan pusat kota dan dengan 

rencana Jalur Lingkar Selatan, maka Pantai 

Dlodo memiliki lokasi yang strategis karena 

merupakan Pantai dengan akses paling dekat 

menuju Pusat Kota dan juga dekat dengan 

lokasi KSP yang lain. Jika ditinjau dari 

multiplier effect secara makro yang bisa 

dikembangkan di Kawasan Pantai Dlodo 

dalam lingkup wilayah KSP adalah sector jasa 

dan sector pertanian. Sector jasa antara lain 

untuk jasa penyewaan alat untuk mendukung 

kegiatan wisata minat khusus yang mungkin 

dilakukan seperti trekking, hiking, maratahon 

dan paramotor , kemudian terkait jasa 

penginapan ketika wisata minat khusus 

diarahkan dengan menjadikan kegiatan sehari-

hari  masyarakat sebagai paket wisata dalam 

lingkup KSP IV C. Sector pertanian sendiri 

bias wisata pedesaan dengan paket wisata 

berupa kegiatan masyarakat sehari-hari dalam 

sektor pertanian yang mana menjual paket 

wisata berupa kegiatan bertani seperti 

menanam buah-buahan dan proses budidaya 

kelapa yang dikemas kedalam paket wisata, 

utamanya pertania buah-buahan seperti pisang 

dan juga perkebunan yaitu kebun kelapa. 

Analisis Mikro 

Untuk analisa mikro yang akan dilakukan 

adalah terkait dengan analisa yang 

berhubungan dengan Kawasan Perencanaan 

Pantai Dlodo yang meliputi aspek fisik yang 

berupa tapak kawasan dan nilai jual dari objek 

Kawasan Pantai Dlodo sendiri, kemudian 

aspek sosial yang berupa analisa pelaku yang 

akan terlibat dan juga aktivitas yang dilakukan 

untuk mendukung pengembangan Pantai 

Dlodo  dan juga aspek ekonomi yang meliputi 

keterkaitan yang bisa ditimbulkan dengan 

adanya pengembangan Pantai Dlodo terhadap 

kawasan sekitar 

Analisis supply dan demand pada kegiatan 

pariwisata Pantai Dlodo akan meliputi analisis 

terhadap faktor-faktor permintaan dari 

wisatawan dari sisi sediaan dari Kawasan 

Wisata Pantai Dlodo. Tujuan dari analisis 

supply dan demand pada kegiatan wisata ini 

adalah agar komponen-komponen penyediaan 

pariwisata dapat diketahui untuk kemudian 
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dibandingkan dengan supply/penyediaan yang 

tersedia di Kawasan Wisata Pantai Dlodo. 

Analisis supply Tujuan dari analisis supply 

(penawaran) adalah untuk memenuhi karakter 

dan kondisi produk pariwisata, sehingga 

nantinya akan lebih jelas pangsa pasar 

pariwisata yang menjadi sasaran dan 

pemasarannya. Ada 4 komponen yang menjadi 

perhitungan diantaranya: daya tarik yang berupa 

sumber daya alam, sarana dan prasarana, 

aksesbilitas dan sumber daya kebudayaan. 

Sumber daya alam merupakan dasar dari 

sediaan atau penawaran yang dapat digunakan 

dan dinikmati oleh wisatawan (obyek dan daya 

tarik wisata), utamanya jika kawasan 

perencanaan merupakan Kawasan Stratgeis 

Pariwisata dengan tema pengembangan sebagai 

kawasan pariwisata minat khusus. Berdasarkan 

penilaian wisatawan terhadap komponen 

sumber daya alam, maka dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan pantai menjadi daya tarik 

utama bagi kedatangan wisatawan ke Kawasan 

Pantai Dlodo, sehingga pengembangan wisata 

diarahkan kepada penambahan atraksi yang 

memanfaatkan pantai sebagai pendukungnya 

Menurut (Yoeti,2012) terdapat 3 (tiga) jenis 

sarana yang mendukung pariwisata yaitu: 

Sarana pokok (main tourism superstructure), 

Sarana Pelengkap Kepariwisataan 

(Suplementing Tourism Superstructure), Sarana 

Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism 

Superstructure). Terkait dengan sarana sesuai 

dengan teori yang diintegrasikan dengan kondisi 

sarana eksisting di Kawasan Pantai Dlodo. 

Sarana pokok kepariwisataan merupakan 

komponen yang sangat tergantung kepada 

kedatangan orang yang melakukan perjalanan 

wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini 

adalah: Travel agent, Tour operator, Angkutan 

wisata, Rumah makan, Akomodasi, Objek 

wisata dan Atraksi wisata. Untuk intergasi dari 

teori yang sudah ada pada kondisi eksisting 

berdasarkan aspek sarana pokok penunjang 

pariwisata di Kawasan Pantai Dlodo adalah 

beberapa objek wisata seperti gumuk pasir, rawa 

air payau, camping ground dan spot berfoto di 

kawasan perkebunan kelapa dan juga keindahan 

Pantai Dlodo sendiri 

Sarana pelengkap kepariwisataan 

memiliki fungsi untuk menyediakan fasilitas 

untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya 

melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat 

lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan 

wisata. Untuk sarana pelengkap yang terdapat di 

Kawasan Pantai Dlodo antara lain MCK, 

warung makan, area parkir, mushola, dan 

gazebo (tempat istirahat).  

Sarana penunjang berfungsi sebagai saran 

untuk membuat wisatawan atau pengunjung 

daerah tujuan wisata lebih nyaman dan 

dimudahkan ketika berwisata menuju tempat 

tujuan wisata yang mereka kunjungi.  

Berdasarkan hasil kuisoner, wisatawan 

sebagai responden berpendapat bahwa kondisi 

sarana yang ada di Kawasan Pantai Dlodo rata-

rata adalah kurang baik sebesar 45% dan yang 

berpendapat baik sebesar 20%, sedangkan 

sisanya sebesar 35% berpendapat cukup. 

Pendapat wisatawan tersebut bisa menjadi 

masukan sebagai upaya pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo ke depan 

 Prasarana pariwisata diantaranya adalah 

aksesbilitas, utilitas listrik, air bersih, 

telekomunikasi, penyediaan air minum, dan 

mitigasi  jaringan persampahan, jaringan 

drainase dan aspek kemitigasian bencana. Jika 

diintegrasikan dengan kondisi eksisting, maka 

untuk prasarana yang akan dilakukan analisa 

lebih lanjut adalah aksesbilitas secara makro  

dan mikro, jaringan listrik, jaringan air bersih, 

jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, 

jaringan drainase dan jaringan mtitigasi 

bencana. 

 Untuk kondisi aksesbilitas yang ada di 

Kawasan Pantai Dlodo dibagi menjadi 2 ruang 

lingkup yaitu kasesbilitas makro, dimana 

ditinjau dari aspek fisik dasar aksesbilitas 

menuju Kawasan Pantai Dlodo memiliki 

morfologi berbukit dan juga untuk kondisi 

aksesbilitas menuju Kawasan Pantai Dodo 

secara makro menurut persepsi wisatawan 

sebanyak 65% mengatakan bahwasannya akses 
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menuju Kawasan Pantai Dlodo perlu perbaikan, 

dan juga aksesbilitas mikro, dimana menurut 

persepsi wisatawan untuk akses mikro Kawasan 

Pantai Dlodo memiliki proporsi 50 : 50 dimana 

sebagian wisatawan berpendapat bahwa akses 

yang sekarang dibiarkan saja sehingga Kawasan 

Pantai Dlodo terlihat alami, dan sisanya 

bependapat perlu adanya akses penghubung 

sehingga wisatawan tidak menyebrang melalui 

sungai air payau. 

 Untuk jaringan air bersih yang ada di 

Kawasan Pantai Dlodo Bersumber dari sumur 

dan juga jaringan perpipaan yang didapat dari 

sumber mata air terdekat. Dimana untuk air 

bersih yang didapat kemudian dialirkan atau 

didistribusikan untuk menunjang fasilitas-

fasilitas ang membutuhkan air seperti toilet, 

musholla maupun warung makan. Berdasarkan 

hasil kuisioner, terkait dengan ketersediaan air 

bersih di Kawasan Pantai Dlodo menurut 

penilaian wisatawan masih belum memenuhi 

kebutuhan dengan baik (46,3%) karena 

kebutuhan air bersih sudah cukup tersedia. 

      Penerangan di kawasan perencanaan 

belum ada dikarenakan kawasan ini belum 

berkembang dengan baik. Beberapa warga 

menggunakan genset dan tenaga surya untuk 

jaringan listriknya, sehingga penilaian 

wisatawan sangat kurnag pada aspek jaringan 

kelistrikan yang ada di Kawasan Pantai Dlodo. 

Persepsi wisatawan terkait dengan jaringan 

listrik di Kawasan Pantai Dlodo sebanyak 45 % 

berpendapat untuk perlu ditambahkan jaringan 

listrik, sedangkan untuk 55 % berpendapat tidak 

perlu adanya penambahan karena pemanfaatan 

Kawasan Pantai Dlodo hanya pada saat siang 

hari saja. 

Di Kawasan Wisata Pantai Dlodo belum 

ada sistem drainase yang dapat mengakomodasi 

air limbah buangan kamar mandi, dan air limbah 

aktivitas warung makan/kios (grey water) serta 

limpasan air hujan. Pembuangan air limbah yang 

berasal dari kamar mandi/MCK dan aktivitas 

masih sangat sederhana, yaitu langsung 

dialirkan ke tanah dibelakang bangunan karena 

tanahnya yang mudah menyerap air, sedangkan 

air yang berasal dari limpasan air hujan juga 

belum ada sistem drainase khusus. Untuk 

pembuangan tinja yang berasal dari kamar 

mandi/MCK pembuangannya menggunakan 

septictank yang berada dibawah lokasi 

bangunan kamar mandi/MCK. 

Untuk aspek persampahan yang ada di 

Kawasan Pantai Dlodo sudah memiliki tempat 

sampah yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu tong 

sampah yang berasal dari CSR dengan salah satu 

hotel yaitu Hotel Victoria dan juga tempat 

sampah yang terbuat dari semen/cor. Untuk 

sistem pengolahan sampahnya adalah setelah 

ditampung di bak penampungan sampah yang 

sudah ada kemudian sampah akan diolah dengan 

cara dibakar. Untuk nantinya sistem pengelolaan 

sampah dilakukan oleh pengelola kawasan dan 

perlu penambahan tempat sampah. Oleh 

karenanya pihak pengelola perlu menyediakan 

dan mengatur persebaran tempat sampah. Dari 

persepsi wisatawan, sebanyak 85 % berpendapat 

bahwa sistem persampahan di Kawasan Pantai 

Dlodo sudah baik dan sudah tersedia prasarana 

persamapahan. Sedangkan 15 % berpendapat 

bahwasannya perlu peletakan prasarana 

persampahan secara merata di semua bagian 

Kawasan Pantai Dlodo. 

Fungsi dan peranan komunikasi sangat 

penting untuk membantu komunikasi bagi 

wisatawan, pihak pengelola dan masyarakat 

setempat maka perlu diadakan pemasangan 

jaringan telpon serta jaringan operator 

seluler/handphone agar dapat berkomunikasi 

dengan daerah di luar Kawasan Wisata Pantai 

Dlodo. Untuk tahap awal dapat dilakukan oleh 

pihak pengelola dengan menggunakan media 

radio komunikasi dua arah (handy talky). 

Jaringan mitigasi bencana yang berada di 

Kawasan Pantai Dlodo sudah ada, berupa papan 

pengarah untuk menuju jalur evakuasi bencana. 

Menurut persepsi wisatawan, terkait aspek 

mitigasi bencana di Kawasan Pantai Dlodo 

sudah sudah tersedia dengan baik. 

Analisa Demand 

Analisis demand merupakan analisis 

terhadap karakteristik wisatawan yang 
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diperkirakan berkunjung ke Kawasan Kawasan 

Pantai Dlodo. Telaah terhadap karakteristik 

wisatawan ini nantinya diharapkan dapat 

mengetahui keinginan dan kebutuhan wisatawan 

terhadap Kawasan Pantai Dlodo. Dikarenakan 

kondisi kawasan yang masih baru dan belum 

banyak wisatawan, maka analisis demand 

menggunakan asumsi dan keinginan dari 

masyarakat sekitar/pengelola Kawasan Pantai 

Dlodo. 

Dari data hasil survei ditemukan 

bahwasannya wisatawan mengenal Kawasan 

Pantai Dlodo dari teman/tetangga atau keluarga 

dan juga media sosial seperti beberapa paltform 

yang mengulas mengenai Kawasan Pantai 

Dlodo. Untuk kegiatan promosi yang selama ini 

dilakukan oleh pihak pengelola masih minim 

bahkan bisa dibilang belum dilakukan. Keadaan 

ini tidak menguntungkan, karena Kawasan 

Pantai Dlodo hanya akan dikunjungi 

olehwisatawan setempat serta hanya  pada saat 

diselenggarakannya even tersebut. Pihak 

pengelola hendaknya melakukan promosi baik 

melalui media cetak, maupun media online 

sehingga Kawasan Pantai Dlodo dapat dikenal 

masyarakat luas.  

Salah satu kendala dalam pemasaran 

pariwisata di Kawasan Pantai Dlodo adalah 

belum terbentuknya kesatuan unti pengelola 

Kawasan Pantai Dlodo, sehingga masih 

cenderung rancu dan masih berjalan sendiri-

sendiri. 

Analisa Penilaian Potensi Wisata 

Berdasarkan Daya Tarik Wisata 

Penilaian potensi Kawasan Pantai Dlodo 

berdasarkan daya tarik yaitu sesuatu yang bisa 

dilihat (something to see), sesuatu yang dapat 

dikerjakan (something to do), dan sesuatu yang 

bisa dibeli (something to buy). Pengelompokkan 

kegiatan wisata berdasarkan daya tarik di 

Kawasan Pantai Dlodo dapat dilihat pada tabel 

Table 1 pengelompokan kegiatan wisata 

No 
Daya Tarik 

Wisata 
Potensi Wisata 

1 
Something 

to see 

 Pemandangan alam dan pantai 

yang jernih  

 Pasir putih  

 Rawa Air Payau 

 Spot kebun kelapa 

 Gumuk/ Bukit Pasir 

2 
Something 

to do 

 Menikmati pemandangan sambil 
berjalan-jalan di pantai dan Kebun 

Kelapa  

 Menikmati pemandangan sambil 

berpiknik  

 Berkemah  

 Berenang di rawa air payau 

 Bermain pasir  

 Fotografi  

 Hiking/lintas alam  

 Olahraga pantai 

 Motor trail 

 Berenang di kolam renang pantai 

3 
Something 

to buy 

 

 Makanan dan minuman  

 Kekayaan laut (ikan laut, terumbu 
karang, anemon, dll) 

 Hasil pertanian warga 

 Cinderamata 

Analisa Kebutuhan Pengembangan Kawasan 

  Fasilitas dan utilitas sangat 

berpengaruh terhadap kondisi tapak, 

terutama untuk memberikan rasa nyaman 

bagi aktivias manusia yang beraktifitas 

didalamnya sehingga lebih terarah dan 

tertata. Berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan didapatkan bahwa fasilitas-

fasilitas yang ada di kawasan Pantai Dlodo 

masih sangat terbatas. Jika dikaitkan dengan 

tingkat kebutuhan, maka diperlukan adanya 

penambahan fasilitas untuk mengembangkan 

kawasan pantai Dlodo sesuai dengan daya 

dukung lahan serta tinjauan aspek, estetika, 

kenyamanan dan keamanan.  Selain itu untuk 

utilitas di kawasan Pantai Dlodo perlu adanya 

penambahan jaringan air bersih, jaringan 

drainase, jaringan listrik, jaringan jalan 

(sirkulasi). Sehingga dapat memberikan 

kenyamanan bagi pengunjung yang 

melakukan aktivitas di kawasan Pantai 

Dlodo. 

Analisa Keterkaitan  

Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis hubungan antar sektor yang 

berpengaruh nantinya dalam pengembangan 

obyek wisata Pantai Dlodo. Sektor-sektor 

yang berpengaruh tersebut antara lain sektor 

industri khususnya industri kecil/rumah 

tangga dan kerajinan, jasa pariwisata, jasa 
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transportasi, jasa fotografi, serta sektor lain 

seperti sektor pertanian/perikanan.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Linkage System Antar Sektor terkait 

Pengembangan Pariwisata 

Berdasarkan diagram diatas terlihat 

hubungan-hubungan antar sektor yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

- Hubungan antara pariwisata dengan sektor 

industri yang dapat berupa pemasaran dan 

promosi hasil-hasil industri kecil dan 

makanan khas yang dijual di toko-toko 

maupun showroom yang dapat dibangun di 

dalam maupun di sekitar obyek wisata. Selain 

itu pusat pengrajin industri kecil dapat 

dijadikan tempat tujuan wisata yang menjadi 

satu paket perjalanan wisata dengan obyek 

wisata lainnya. (anak panah 1, 5, dan 7) 

- Hubungan antara pariwisata dengan sektor 

jasa berupa akomodasi bagi wisatawan yang 

berkunjung ke obyek wisata. Akomodasi 

tersebut berupa penginapan dan tempat 

makan yang dibutuhkan wisatawan selama 

mengunjungi tempat wisata. (anak panah 4). 

Sektor jasa juga terdapat hubungan dengan 

sektor pertanian/perikanan yaitu berupa 

penyediaan hasil-hasil pertanian/perikanan 

yang dapat dijual di rumah makan. Hasil 

pertanian/perikanan tersebut misalnya berupa 

buah-buahan dan ikan air tawar dan air laut 

yang dapat diolah menjadi bermacam-macam 

masakan (anak panah 9). 

- Hubungan antara pariwisata dengan sektor 

transportasi berupa penyediaan sarana dan 

prasarana transportasi yang dapat menunjang 

kemudahan aksesibilitas obyek-obyek 

wisata. Obyek wisata tidak memiliki daya 

tarik efektif jika tidak ditunjang oleh 

kemudahan untuk mencapai obyek wisata 

tersebut. (anak panah 2). Transportasi juga 

berhubungan dengan sektor lainnya, yaitu 

industri, pertanian/perikanan, dan jasa yang 

berupa kebutuhan pengangkutan dan 

distribusi barang dari masing-masing tempat 

tersebut ke tempat lain.(anak panah 6, 8, dan 

10). 

- Hubungan antara pariwisata dengan sektor 

pertanian/perikanan berupa penjualan 

barang-barang hasil produksi 

pertanian/perikanan di sarana perdagangan 

yang ada di sekitar obyek wisata. Selain itu 

pemanfaatan aktifitas pertanian dan 

perikanan dapat dijadikan tujuan wisata 

(anak panah 3). 

Analisa Ruang Kawasan 

Dalam pembahasan mengenai analisa 

ruang kawasan akan dibahas mengenai analisa 

tapak kawasan, kemudian analisa zona dan 

fungsi ruang untuk pengembangan kedepannya, 

dan juga analisa terkait dengan pelaku kegiatan 

serta aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan  

pariwisata, utamanya dalam pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada uraian dibawah  

Analisa Tapak Kawasan 

Analisis tapak merupakan analisis yang 

digunakan dalam suatu perancangan kota non 

fisik dan digunakan juga untuk merumuskan 

program ruang berdasarkan karakteristik 

aktifitas pengguna dan aktivitas ruang. Analisis 

tapak dalam perancangan suatu kawasan terdiri 

dari analisa batas kawasan perancangan tapak, 

analisis topografi, analisa hidrologi, analisa 

lingkungan, analisa aksesbilitas, analisis view 

dan juga analisis iklim dan lintasan matahari. 

Untuk perhitungan masing-masing item analisa 

tapak dapat dilihat pada uraian dibawah : 

- Analisa Deliniasi Kawasan 

Secara mikro, dalam analisa deliniasi kawasan 

yang dijadikan patokan dalam pembuatan desain 

Pariwisata 

Industri 

Pertanian/perikanan Transport

asi 

Jasa 

1 

2 3 

4 

5 

6 
7 8 

9 

1

0 
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tapak mikro Rencana Pengembangan Kawasan 

Pantai Dlodo atau biasa disebut dengan deliniasi 

optimal dalam hal perencanaan. Untuk deliniasi 

kawasan berada di 2 kecamatan dan 2 desa 

dengan luasan perencanaan adalah seluas 14 

hektar hektar yang meliputi 2 (dua) desa yaitu 

Desa Rejosari dan Desa Panggungkalak serta 2 

(dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kalidawir 

dan Kecamatan Pucanglabang. 

Untuk lebih jelas terkait dengan batas deliniasi 

kawasan, dapat dilihat pada Gambar terkait 

dengan eksisting dan juga korrdinat dari 

deliniasi perencanaan pengembangan Kawasan 

Pantai Dlodo : 

 
Gambar 9. Deliniasi Kawasan Pantai Dlodo Tampak 3 

Dimensi 

Analisa Topografi 

 Untuk analisa topografi yang dibahas 

dalam analisa tapak Kawasan Pantai Dlodo 

adalah berupa kondisi eksisting kontur kawasan.  

Untuk kondisi kontur wilayah yang ada di 

Kawasan Pantai Dlodo, memiliki beberapa 

klasifikasi yang berada pada rentan nilai 12,5 – 

175 mdpl. Untuk kontur yang memiliki nilai 

kecil yaitu 12,5 berada pada sepanjang jalan 

masuk kawasan pantai dlodo sampai dengan 

memasuki wilayah Pantai Dlodo. Sedangkan 

untuk kontur dengan nilai besar terdapat di 

sebelah barat dan timur kawasan Pantai Dlodo, 

yang memang pada kondisi eksisting merupakan 

bukit. 

Analisa Lingkungan 

 Analisis lingkungan digunakan untuk 

mengatahui perkembangan kondisi fisik yang 

berupa abiotik dan biotik yang ada di dalam site. 

Untuk pembahasan mengenai lingkungan biotik 

terdiri dari kondisi vegetasi maupun hewan yang 

ada di Kawasan Perencanaan. Sedangkan untuk 

pembahasan lingkungan abiotik, adalah terkait 

dengan kondisi fisik dasar kawasan.  

 Secara umum kondisi vegetasi di 

Kawasan Pantai Dlodo masih alami, yang dapat 

dibagi menjadi kelompok tanaman agathis 

(rerumputan, alang-alang, semak dan perdu), 

kelompok tanaman berkerapatan sedang, seperti 

pisang, kelapa (Cocos nucifera), pandan 

(Pandanus tectorius), perdamaian/keben 

(Baringtonia asiatica), kelapa, tanaman waru 

yang dikreasikan menjadi gazebo dan tempat 

berteduh dan pandan serta kelompok hutan 

campuran dengan tanaman diantaranya pohon 

akasia, pohon sengon, pohon legaran, pohon jati, 

pohon palem, pohon pakis, dan jenis tanaman 

agathis lainnya. untuk flora dan fauna laut 

seperti aneka ikan laut, kerang laut, siput laut, 

anemon, ganggang laut, dan lain-lain. Selain itu 

di dalam hutan campuran juga terdapat fauna 

hutan seperti burung, ular, serangga, dan lain-

lain 

Untuk kondisi lingkungan abiotik terdiri 

dari jenis tanah dan aspek hidrologi yang berada 

di kawasan perencanaan. Untuk jenis tanah yang 

ada di Kawasan Pantai Dlodo memiliki 

klasifikasi jenis tanah yaitu tanah litosol. Tanah 

Litosol merupakan jenis tanah yang relatif masih 

muda. Solum tanah Litosol umumnya dangkal 

(<10 cm) dan berada diatas batuan induk 

(Darmawijaya 1996; Hardjowigeno, S.2003). 

Tekstur tanah Litosol yang kasar cenderung 

menjadikan tanah tersebut bersifat sarang. 

Kesarangan yang tinggi menjadikan tanah 

memiliki daya memegang air yang rendah. Oleh 

karenanya unsur-unsur hara yang tidak mudah 

terikat koloid atau yang sangat larut dalam air 

meniadi mudah terlindi. Struktur tanah Litosol 

umumnya berbutir tunggal yang mencirikan 

tingkat agregasi yang rendah antara 

partikelpartikel atau zarah-zarah penyusun 

padatan tanah terikat sangat lemah. Oleh 

karenanya stabilitas atau kemantapannya sangat 

rendah sehingga mudah sekali hancur dan 

terkikis atau tererosi. 
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Analisa Hidrologi 

 Untuk analisa hidrologi menjadi dasar 

untuk penentuan jaringan drainase yang 

didasarkan pada arah aliran, dan akumulasi dari 

aliran yang ditimbulkan dalama spek hidrologi 

kawasan maupun kawasan sekitar kawasan 

pengembangan yang layak dijadikan drainase. 

Analisa ini menggunakan pendekatan analisa 

spasial. Untuk hasil dari analisa hdirologi adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 10. Potensi Jaringan Hidrologi Untuk 

Pengembangan Drainase Tampak Citra 

Analisa Aksesbilitas  

Analisis aksesibilitas digunakan untuk 

mengetahui akses keluar masuk dalam 

kawasan site. Untuk sub bahasan dalam analisa 

aksesbilitas adalah terkait dengan aspek 

sirkulasi dan juga walking distance. Aspek 

sirkulasi dengan kondisi kontur yang cenderung 

datar, untuk Kawasan Pantai Dlodo memiliki 

kelebihan dalam aspek sirkulasi karena dapat 

memudahkan dalam aspek perencanaan 

sirkulasi dalam kawasan deliniasi. Untuk 

mengembangkan tapak secara menyeluruh 

diperlukan adanya pengarahan pola sirkulasi 

pengunjung secara merata di semua lokasi yang 

potensial. Pengarahan pola sirkulasi ini dapat 

mengembangkan lokasi yang belum 

dimanfaatkan secara optimal serta perlu adanya 

perubahan sirkulasi. Akses menuju Kawasan 

Pantai Dlodo bisa diakses dari 2 (dua) desa yaitu 

Desa Rejosari dan Desa Panggungkalak, dengan 

jenis perkerasan masih tanah, makadam dan 

hanya sedikit yang perkerasan cor. Untuk akses 

pada umumnya lewat Desa Panggungkalak 

 Walking distance pada penelitian 

mengenai aksesibilitas ataupun perencanaan 

transportasi umum pada dasarnya merupakan 

jarak rata-rata orang berjalan dari atau menuju 

titik transit terhadap suatu titik pada area 

tertentu. Beberapa faktor yang menentukan 

kemauan untuk berjalan kaki adalah jarak 

berjalan kaki itu sendiri, jumlah perlintasan, 

jumlah konflik dengan lalu lintas dan kondisi 

topografi lokasi. Faktor gender menunjukkan 

bahwa pria lebih cenderung berjalan 

dibandingkan dengan wanita (Olszewski dan 

Wibowo, 2005).  

Dari beberapa ahli yang menyatakan 

terkait dengan jarak berjalan kaki optimal yang 

bisa dilakukan tanpa mengalami letih adalah 

dalam rentan angka 300 meter sampai dengan 

800 meter. Jika diintegrasikan dengan kondisi 

eksisting Kawasan Pantai Dlodo yang memiliki 

kontur yang datar maka untuk jarak ooptimal 

yang dapat ditempuh orang dengan berjalan kaki 

di Kawasan Perencanaan yaitu Kawasan Pantai 

Dlodo, maka jarak optimal untuk berjalan kaki 

adalah pada nilai maksimal yaitu 800 meter. 

 

Analisis View 

Untuk analisa view yang terdapar di 

Kawasan Pengembangan, yaitu Kawasan Pantai 

Dlodo, memiliki beberapa view point yang 

mencerminkan citra kawasan. Untuk lebih jelas 

terkait dengan view yang ada di kawasan 

perencaan yaitu Kawasan Pantai Dlodo, dapat 

dilihat pada Gambar dibawah : 

 
Gambar 11.View Kawasan Perencanaan 

View site yang paling baik dari dalam site 

yaitu ke arah laut dan juga arah perkebunaan 

kelapa yang berada di sebelah selatan dan 

sebalah utara kawasan perencanaan. Untuk view 

bukit di sebalah barat dan timur termasuk dalam 
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view sedang. Untuk lebih jelas mengenai view 

dari dalam kawasan perencanaan yaitu Kawasan 

Pantai Dlodo, dapat dilihat pada Gambar 

dibawah : 

 
Gambar 12. Analisis View Kawasan Perencanaan      

Pantai Dlodo 

 Analisa Iklim 

 Kawasan Pantai Dlodo dikelilingi oleh 

Perbukitan, secara elevasi berada pada area 

lembah dimana area tersebut menerima angin 

dari berbagai arah baik dari darat maupun dari 

laut dengan intensitas tekanan yang bervariasi. 

Hal ini menjadi pertimbangan dalam 

menentukan orientasi bangunan untuk 

semaksimal mungkin memanfaatkannya sebagai 

sumber penghawaan alami dan meminimalisir 

dampak tekanan udara yang cukup tinggi pada 

saat musim tertentu.  

 
Gambar 13. Windrose Kawasan Pantai Dlodo 

Untuk analisa iklim akan menggunakan 

wind rose untuk mengetahui besaran arah angin 

sehingga dapat diketahui untuk sirkulasi angin 

yang melintas. Sampel data arah angin yang 

digunakan adalah dalam rentan waktu bulan juni 

dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, dengan 

data yang bersumber  dari website meteotrend 

untuk wilayah Kabupaten Tulungaung . 

Pengangkatan massa bangunan terhadap 

permukaan tanah dapat mempertahankan aliran 

udara pada lingkungan. Memperkecil ketebalan 

massa memungkinkan terjadinya cross 

ventilation. Membagi ruang dalam luasan yang 

tidak terlalu besar (meningkatkan stabilitas, 

dapat memaksimalkan pencahayaan, 

memasukkan aliran udara maksimal/cross 

ventilation “bernafas“). Membuat ventilasi yang 

dapat mengalirkan udara dalam ruang (bagian 

atas & bawah). Desain ventilasi silang dengan 

jendela inlet (memasukkan angin) yang 

diletakkan pada ketinggian manusia (60-180cm) 

sehingga dapat memberikan rasa nyaman, dan 

jendela outlet yang diletakkan lebih tinggi 

sehingga panas dalam ruang dapat dengan 

mudah dikeluarkan hal ini tentunya didukung 

dengan kecepatan angin. Pada kondisi udara 

yang bergerak dalam kecepatan rendah dapat 

didesain sehingga dapat mempercepat udara. 

Analisa Zona Fungsi Ruang 
Dalam sebuah Kawasan Pariwisata fungsi 

utama yang akan diwadahi yaitu fungsi ruang-

ruang rekreasi dan fasilitas penunjang kegiatan 

wisata. Zona fungsi ruang pada perencanaan 

kawasan Pantai Dlodo ini di kategorikan 

berdasarkan fungsi-fungsi ruangnya dimana 

zona fungsi ruangnya terbagi atas Zona ruang 

Makro dan Mikro. Zona Ruang Makro terbagi 

menjadi Zona Rekreasi, Zona Ekonomi, Zona 

Konservasi dan Fasilitas Penunjang dan Zona 

Ruang Mikro adalah ruang-ruang yang berada 

dalam satu kategori Zona Ruang Makro. 

 
Gambar 14. Kategori zona ruang makro 
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Analisa Partisipatif 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang 

berbeda beserta kepentingannya masing-masing 

yang dalam hal ini yaitu kepentingan yang 

berkaitan dengan keberadaan Kawasan Pantai 

Dlodo. Kelompok-kelompok yang 

berkepentingan terhadap kegiatan pariwisata di 

Kawasan Pantai Dlodo diantaranya adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, 

pengelola kawasan (Pokdarwis), Perhutani, 

masyarakat setempat dan wisatawan yang 

mengunjungi Kawasan Pantai Dlodo. Bentuk 

kepentingan serta partisipasi masing-masing 

kelompok terhadap kegiatan pariwisata di Pantai 

Dlodo dapat dijabarkan sebagai berikut  

Analisa   kelayakan investasi 

Analisa kelayakan investasi merupakan 

metode dalam melakukan analisa yang 

didalamnya memuat terkait dengan aspek 

keuangan hal-hal yang perlu digambarkan 

adalah jumlah investasi, biaya biaya, dan 

pendapatan yang diperoleh.  

Besarnya investasi, jumlah dana yang 

akan dibutuhkan, baik untuk modal investasi, 

pembelian aktivas tetap maupun modal kerja. 

Selain itu, juga biaya-biaya yang diperlukan 

selama umur investasi dan pendapatan. Menilai 

jumlah kebutuhan investasi dan pembuatan cash 

flow. Setelah itu baru dinilai kelayakan usaha 

melalui metode penilaian investasi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode 

Payback Period. Untuk mengetahui terkait 

dengam kelayakan investasi yang ada dalam 

pengembangan Kawasan Pantai Dlodo hal 

pertama yang dilakukan adalah mengetahui 

terkait dengan asumsi biaya pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo serta item-item 

pengembangan yang secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu 

aspek fisik yang berupa fasilitas, utilitas serta 

atraksi wisata dan juga aspek non fisik yang 

berupa sosialisasi, biaya operasional dan juga 

biaya penguatan kelembagaan dan juga 

kompnen lainnya terkait kegiatan non fisik yang 

mendukung pengembangan kawasan. 

Dari Hasil perhitungan nilai PBP dapat 

diketahui bahwasannya untu jangka waktu balik 

modal yang kaan terjadi pada Pengembangan 

Pantai Dlodo terjadi pada tahun ke-13 dengan 

keuntungan mencapai Rp. 338.945.000. Terkait 

dengan penilaian  tingkat kelayakan pelaksanaan 

investasi, maka investasi pada Pantai Dlodo 

layak dilakukan karena keuntungan didapat 

sebelum jangka akhir waktu perencanaan yaitu 

tahun ke-15. 

Analisa SWOT 

Penentuan strategi pengembangan 

Kawasan Wisata Pantai Dlodo akan didasarkan 

pada hasil analisis SWOT. Penetapan strategi 

pengembangan dilakukan dengan menilai 

faktor-faktor internal dan eksternal obyek wisata 

Pantai Dlodo berdasarkan bobot dan rating. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

kawasan wisata itu sendiri, meliputi strength 

(kekuatan) dan weakness (kelemahan). Faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

kawasan wisata yang meliputi opportunity 

(peluang) dan threat (ancaman). 

Tabel 2. Elemen SWOT Internal Kawasan Pantai Dlodo 

Faktor Internal 

Strength 

 Memiliki topografi 0-20 m dpl dengan 

kemiringan lahan landai (0-15%) 

 Keindahan alam pantai dan pemandangan 

alam yang indah menjadi daya tarik kuat dan 

minat utama tujuan wisatawan berkunjung 

 Adanya potensi flora dan fauna berupa hutan 

dan lingkungan yang masih alami dan iklim 

yang sejuk 

 Potensi aktivitas yang dilakukan wisatawan 

beragam mulai dari kegiatan something to 

see, something to do, dan something to buy 

 Daya tarik Kawasan Wisata diminati oleh 

wisatawan dari segala umur 

Weakness 

 Keterbatasan sarana prasarana pendukung 

 Keterbatasan jenis atraksi wisata yang dapat 

dijumpai 

 Kurangnya usaha promosi 

 Tingkat aksesbilitas jalan menuju Kawasan 

Wisata Pantai Dlodo cukup sulit dan tidak 

tersedianya angkutan umum yang menuju 

Kawasan Wisata Pantai Dlodo 

 Banyaknya sampah yang berasal dari laut di 

kawasan pantai 
Sumber: Hasil Analisa,2021 
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Tabel 3.Elemen SWOT Eksternal Kawasan Pantai Dlodo 
Faktor Eksternal 

Opportunity 

 Kebijaksanaan pemerintah yang mendukung 

pengembangan pariwisata Kawasan Pantai 

Dlodo 

 Letak Kawasan Wisata Pantai Dlodo yang 

berdekatan dengan obyek wisata lain 
berpeluang untuk dibuat satu rute perjalanan 

wisata  

 Rencana pembangunan JLS (Jalur Lintas 

Selatan) yang diharapkan memberikan 

kemudahan bagi aksesbilitas bagi wisatawan  

 Pengembangan kegiatan pariwisata dapat 

menciptakan lapangan kerja sehingga 

meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat melalui partisipasinya pada 

kegiatan wisata dan memberikan kontribusi 
bagi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung  

 Kemajuan teknologi seperti media cetak dan 

media elektronik menjadi salah satu upaya 

peningkatan promosi Kawasan Wisata Pantai 
Dlodo 

Threats 

 Adanya persaingan pariwisata Kabupaten 

Tulungagung dengan kota-kota lain di Jawa 
Timur serta persaingan antar obyek wisata di 

Kabupaten Tulungagung, terutama 

persaingan dengan obyek wisata yang sejenis 

 Adanya terjadinya ombak rob besar dalam 
kurun waktu per satu tahunan yang dapat 

menjadi ancaman bagi keamanan dan 

kenyamanan wisatawan dalam berwisata 

 Pengembangan kegiatan wisata dapat 

menimbulkan pencemaran dan menurunkan 
kualitas lingkungan serta dapat memberi 

dampak sosial budaya yang negatif bagi 

masyarakat setempat 
     Sumber: Hasil Analisa,2021 

Berdasarkan penilaian IFAS dan EFAS 

yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa: 

- Posisi Pantai Dlodo pada kuadran SWOT 

adalah berada di kuadran I yang merupakan 

situasi menguntungkan dimana Pantai 

Dlodo memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada.  

- Pantai Dlodo berada pada Ruang B dengan 

Stable Growth Strategy yaitu strategi 

pertumbuhan aliran stabil untuk 

diperlihatkan pengembangan namun 

dilakukan secara bertahap sesuai skala 

prioritas dan mempertambahkan 

pertumbuhan yang ada. Pengembangan 

secara bertahap mengingat potensi kawasan 

yang juga dapat meningkatkan potensi 

pengembangan wisata sekitarnya. Namun 

target disesuaikan dengan kondisi Kawasan 

Pantai Dlodo yang berada di kawasan hutan 

lindung (daerah konservasi) dan HGU 

perkebunan sehingga pengembangan tidak 

boleh mengganggu kelangsungan 2 (dua) 

peruntukan tersebut. 

- Pantai Dlodo mempunyai peluang 

pengembangan yang cukup besar karena 

wisatawan tertarik dengan konsep wisata 

back to nature, dengan ditunjang oleh 

potensi pemandangan alam pantai, serta 

atraksi yang bisa dinikmati oleh masyarakat 

umum 

 Pengembangan Pantai Dlodo diperlukan 

dukungan, kerjasama dan koordinasi dari 

berbagai pihak yang saling menguntungkan 

agar dapat lebih meningkatkan pelayanan 

kepada pengunjung sehingga dapat menambah 

pemasukan daerah serta peningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, strategi yang 

bisa dilaksanakan untuk pengembangan Pantai 

Dlodo adalah sebagai berikut: 

- Mengembangkan potensi flora dan fauna 

serta memanfaatkan keindahan pasir pantai 

dan laut yang jernih serta potensi hutan 

maupun kebun kelapa sebagai daya tarik 

Kawasan Wisata Pantai Dlodo dengan 

didukung oleh adanya kebijakan pariwisata 

Kabupaten Tulungagung 

- Memanfaatkan rencana pembangunan JLS 

dan letak Pantai Dlodo yang berdekatan 

dengan lokasi obyek wisata lain yang 

sejenis sehingga dapat dibuat satu rute 

perjalanan wisata sehingga dapat 

memaksimalkan jumlah kunjungan 

wisatawan baik skala lokal mapun skala 

nasional 

- Memanfaatkan kerjasama pengelola dan 

masyarakat sekitar serta meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat setempat dalam 

usaha pengembangan Kawasan Wisata 
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Pantai Dlodo untuk dapat meraih peluang 

menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat 

- Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 

memaksimalkan promosi  

- Memanfaatkan dukungan pemerintah 

melalui kebijakannya untuk menambah dan 

meningkatkan mengembangkan sarana 

prasarana wisata Kawasan Wisata Pantai 

Dlodo  

- Memberikan pendidikan dan pelatihan 

untuk meningkatkan SDM petugas 

pengelola kawasan wisata dan masyarakat 

setempat untuk mendukung pengembangan 

kegiatan pariwisata di Kawasan Wisata 

Pantai Dlodo 

- Memanfaatkan potensi keindahan alam 

pantai serta keragaman aktivitas berupa 

something to see (menikmati 

pemandangan), something to do(berenang 

di aliran rawa air payau), dan something to 

buy (makanan minuman serta cinderamata) 

untuk mengantisipasi ketatnya persaingan 

dengan obyek wisata lain, terutama dengan 

obyek wisata sejenis 

- Memanfaatkan partisipasi masyarakat 

sekitar untuk mengantisipasi terjadinya 

pencemaran dan penurunan kualitas 

lingkungan serta munculnya dampak sosial 

budaya yang negatif bagi masyarakt 

setempat  

- Mengembangkan sarana dan prasarana 

pendukung wisata agar Kawasan Wisata 

Pantai Dlodo dapat bersaing dan saling 

melengkapi dengan objek wisata lain dalam 

satu paket perjalanan 

- Mengatur keberadaan PKL dalam Kawasan 

Wisata Pantai Dlodo 

- Memanfaatkan kerjasama dengan 

pemerintah dalam upaya penanganan 

mitigasi bencana alam, hal ini mengingat 

lokasi Pantai Dlodo yang berada di Pantai 

Selatan yang rawan akan bahaya tsunami 

dan bahaya gelombang pasang. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan  hasil penelitian  yang 

dilakukan  didapatkan konsep pengembangan 

Kawasan Pantai Dlodo Kabupaten Tulungagung  

antara  lain  konsep umum pengembangan  

kawasan,  konsep mitigasi bencana, konsep 

kelembagaan, konsep pengembangan sarana 

prasarana, konsep  sirkulasi, konsep 

pengembangan atraksi wisata, konsep branding 

kawasan, konsep  sumber pembiayaan dan 

investasi,  konsep partisipasi masyarakat sekitar 

wisata.  

 Konsep  umum  pengembangan kawasan  

Pantai Dlodo meliputi konsep bentuk wisata dan 

juga konsep pola tata ruang yang akan 

diinterpretasikan pada Kawasan Pantai Dlodo. 

Konsep bentuk wisata yang akan dikembangkan 

di Kawasan Pantai Dlodo adalah bentuk 

pariwisata yang berbasis pada alam yaitu 

menawarkan wisata pantai yang teridi dari 

pemandangan laut, wisata camping, wisata 

hiking/lintas alam di hutan dikombinasikan 

dengan wisata buatan yang terdiri dari water 

playground dan wahan bermain air di rawa air 

payau. Kriteria atau pertimbangan dalam 

mengarahkan pada pengelompokkan ruang 

kegiatan di Kawasan Pantai Dlodo didasarkan 

pada faktor-faktor sebagai berikut 

Pengelompokkan fungsi kegiatan, Penyesuaian 

terhadap kondisi masing-masing kawasan, 

Mengoptimalkan fungsi, kegiatan dan fasilitas 

yang sudah ada di ruang tersebut, 

Mengembangkan potensi-potensi dan atraksi-

atraksi wisata yang belum dikembangkan secara 

optimal atau belum tergali, misalnya gumuk 

pasir , kegiatan bermain air di air payau, dan 

lain-lain. 

 konsep mitigasi bencana bertujuan untuk 

mengurangi dan memperkecil akibat yang 

ditimbulkan oleh bencana. Mengingat wilayah 

perencanaan merupakan wilayah laut/pantai, 

maka kemungkinan bencana yang ada di 

wilayah perencanaan dapat berupa gelombang 

pasang ataupun gelombang tsunami. Konsep 

mitigasi bencana pada Kawasan Pantai Dlodo 

meliputi  Menentukan zona rawan bencan 
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tsunami dan gelombang pasang dengan 

pertimbangan hasil pemodelan yang telah 

dilakukan, Prosedur evakuasi, Perlindungan 

pantai, Membangun alur dan tempat 

pengungsian serta bukit-bukit untuk menghindar 

dari gelombang tsunami, Pemasangan sirine 

atau pengeras suara di kawasan wisata, 

Menggunakan jalur evakuasi yang sudah 

terdapat pada kondisi eksisting dan 

menggunakan fasilitas umum terdekat untuk 

menjadi titik kumpul evakuasi.   

 Konsep kelembagaan Kawasan  konsep 

kelembagaan yang ada di Kawasan Pantai 

Dlodo, menggunakan konsep pengelolaan 

wisata dengan media yang berupa BUMDES. 

Kawasan Pantai Dlodo terletak diantara 2 desa 

dan 2 kecamatan yang berbeda, maka untuk 

konsep kelembagaan dikembangkan dengan 

konsep BUMDESMA. Skema kelembagaan 

yang ada di Kawasan Pantai Dlodo yakni dari 

pucuk kelembagaan yaitu adanya kerjasama 

antara perhutani dan Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung untuk mengelola Kawasan Pantai 

Dlodo, karena Kawasan Pantai Dlodo berada 

pada kawasan hutan yang menjadi wewenang 

perhutani. Kemudian dari ke-2 institusi atau 

lembaga tersebut memberikan kewenangan 

kepada BUMDES selaku badan usaha yang ada 

di Desa lokasi Kawasan Pantai Dlodo dimana 

dalam hal ini adalah Desa Rejosari dan Desa 

Panggungkalak.   

konsep branding kawasan adalah terkait 

dengan pembuatan logo wisata Kawasan Pantai 

Dlodo, selain itu konsep branding kawasan juga 

mempertimbangkan beberapa komponen lain 

seperti merchandise yang nantinya menjadi 

salah satu identitas Kawasan Pantai Dlodo 

sendiri seperti stamp, pin, layard, masker, T-

shirt, totebag, dan trucker hat. 

Konsep sumber pembiayaan/investasi 

dilakukan untuk pengembangan kawasan pantai 

Dlodo tidak terlepas dari konsep kelembagaan. 

Menurut peneliti proporsi pembiayaan yakni 

pemerintah desa 60%, pemerintah kabupaten 

30% dan pihak swasta/lainnya 10%. 

Konsep partisipasi masyarakat sekiar wisata 

bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat 

khususnya masyarakat Desa Panggungkalak 

dan Desa Rejosari dalam pengembangan objek 

wisata tersebut, sehingga masyarakat merasa 

memiliki dan mempunyai tanggung jawab 

dalam memelihara, menjaga dan memajukan 

potensi yang ada.  
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