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PENDAHULUAN 

 
Pariwisata merupakan suatu produk yang berdasar dari kekayaan sumber daya alam dan 

kebudayaan di suatu negara (Wowor, 2011). Maka dari itu potensi alam di suatu daerah dapat 

dijadikan sebagai kawasan wisata. Kawasan wisata banyak terdapat di daerah pedesaan. 

Pedesaan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lokasi pedesaan yang asri dengan ciri 

khas tradisional yang terkadang masih kental memiliki sebuah nilai tersendiri. Kekayaan alam 

di pedesaan merupakan keunikan dan ciri khas yang jarang dapat dinikmati di daerah perkotaan 

(Shang et al., 2020). Sumber daya alam di desa berpeluang cukup prospektif untuk dijadikan 

sektor pariwisata yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi desa. Daya tarik sebuah 

desa berpotensi menjadikannya usaha wisata. Selain memberikan dampak positif bagi 

perekonomian masyarakat desa, sebuah kawasan wisata turut menciptakan lapangan pekerjaan. 

Terciptanya lapangan pekerjaan baru karena munculnya usaha-usaha baru yang dirintis 

masyarakat, meningkatnya standar hidup masyarakat sekitar, dan meningkatkan produktivitas 

masyarakat lokal (Prihasta & Suswanta, 2020). Hal ini mampu mengurangi atau menekan 

tingkat urbanisasi yang semakin meningkat (Pamulardi, 2006). 

 

Pengembangan kawasan wisata suatu daerah perlu memperhatikan potensi daerah 

(Sutiarso, 2017). Usaha wisata tentu perlu dikelola dengan tepat. Pengembangan kekayaan alam 

suatu daerah menjadi sebuah produk wisata yang memiliki daya jual dapat menarik wisatawan 

nusantara maupun mancanegara. Karenanya pariwisata dianggap sebagai sektor penting dalam 

perekonomian di Indonesia. Pariwisata sebagai sektor penting perekonomian diharapkan dapat 

menjadi sektor pembangunan yang dapat mendukung laju percepatan pemerataan 

pengembangan ekonomi di Indonesia (Arifatin & Utari, 2021). Menurut Sastrayuda (2010), 

peluang di sektor pariwisata sangat menjanjikan selain sebagai penggerak pertumbuhan 

ekonomi, pariwisata berpeluang menjadi pendorong perkembangan sektor-sektor 

pembangunan seperti perkebunan, pertanian, perdagangan, industri, dan sektor lainnya. 
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Pada beberapa kasus, usaha wisata menjadi tempat bergantungnya ekonomi warga 

daerah. Contohnya seperti Usaha Wisata Kampoeng Rawa. Wisata Kampoeng Rawa menjadi 

lapangan pekerjaan untuk sebagian besar masyarakat di sekitar Desa Bejalen dan Tambakboyo. 

Masyarakat sekitar diberdayakan untuk menjadi pengelola dan karyawan di Wisata Kampoeng 

Rawa. Masyarakat juga diberikan pelatihan berkala setiap dua sampai tiga kali dalam setahun 

untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain memberdayakan masyarakat sekitar, peran 

usaha Wisata Kampoeng Rawa memberikan setiap bulan sisa hasil usaha (SHU) bagi Desa 

Bejalen dan Tambakboyo. Melalui Wisata Kampoeng Rawa masyarakat sekitar di desa Bejalen 

dan Tambakboyo diberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar desa. 

 

Dalam pariwisata, pengembangannya memiliki prinsip yang sama dengan pengembangan 

produk wisata, di mana dalam mengembangkan produk wisata yang merupakan sarana 

pariwisata hendaknya diselaraskan dengan perubahan selera wisatawan yang sangat dinamis 

(Sutiarso, 2017). Pengembangan usaha wisata perlu mengikutsertakan para pengelola usaha dan 

masyarakat sekitar (Putra et al., 2018). Peran penting masyarakat yang ikut diberdayakan 

menjadi SDM dalam usaha wisata menjadi pendorong terjadinya perkembangan. 

Pengembangan dari sisi kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dikerjakan mendukung 

perkembangan usaha wisata menjadi lebih baik lagi. Faktor-faktor sekitar yang dapat 

mempengaruhi pengambilan strategi usaha juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah hal 

yang tidak diinginkan di masa yang akan datang terjadi. Maka dari itu dalam pengembangan 

usaha wisata perlu untuk menerapkan manajemen strategi pengembangan bisnis untuk 

kelangsungan hidup usaha wisata dimasa mendatang. 

 

Setiap usaha menghadapi banyak risiko sehingga diperlukan perencanaan bisnis yang 

matang dan menyeluruh (Andadari et al., 2018). Tidak terkecuali usaha Wisata Kampoeng 

Rawa. Sebagai penopang ekonomi bagi masyarakat desa di sekitar Rawa Pening, wisata 

Kampoeng Rawa perlu terus melakukan pengembangan usaha baik dari sisi produk yang dijual 

maupun dari sisi manajemen. Perkembangan wisata Kampoeng Rawa dari pembukaan sampai 

sebelum pandemi dikatakan mengalami kenaikan omset. Pengelola Kampoeng Rawa 

mengembangkan danau rawa pening menjadi objek wisata di mana di dalamnya terdapat 

restoran apung, perahu motor, permainan, patung, dan pemandangan alam yang dapat 

menghibur wisatawan yang berkunjung. Pihak pengelola Wisata Kampoeng Rawa memiliki 

kemampuan manajemen sehingga dapat membuat usaha ini menjadi berkembang. 

 

Penelitian mengenai strategi pengembangan wisata sudah cukup banyak jika dicari, 

namun dari sisi pengembangan bisnis lebih sukar ditemui dibanding dari sisi pemasaran. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramana et al., (2021) membahas strategi 

pengembangan agrowisata menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis lingkungan 

internal dan eksternal agar dapat menyusun strategi yang tepat untuk pengembangan agrowisata 

di Soewan Garden. Hal berbeda pada penelitian ini ingin mencari tahu seperti apa strategi 

pengembangan bisnis pada usaha wisata Kampoeng Rawa, kemudian mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan Kampoeng Rawa untuk dapat mengetahui bagaimana keberhasilan 

usaha mampu dicapai. 

 

Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuai 

strategi pengembangan Wisata Kampoeng Rawa dengan menggunakan analisis SWOT. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola Wisata Kampoeng Rawa, 

penduduk sekitar desa, dan menambah informasi mengenai strategi pengembangan usaha 

wisata. 

 

 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Strategi Pengembangan Bisnis 

 
Strategi pada sebuah organisasi perusahaan ditentukan secara sadar dan rasional yang 

terdiri dari perencanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi (Bahauddin et al., 

2020). Rahim & Radjab (2017) menjelaskan, pada dasarnya penyusunan strategi berguna untuk 

membentuk tanggapan terhadap perubahan eksternal pada suatu organisasi yang kemudian dari 

perubahan tersebut turut menjawab persoalan dengan memperhatikan kemampuan internalnya. 

Seberapa jauh organisasi mampu memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman. 

Ketidakmampuan dalam melihat perubahan lingkungan dapat membuat organisasi tidak 

mampu bersaing dengan organisasi lain. Maka dari itu perencana strategis harus menganalisis 

situasi terkait faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) pada 

kondisi perusahaan saat ini. Menurut Andadari et al. (2018), dalam perencanaan bisnis 

terkandung strategi yaitu seperti apa proses bisnis itu berjalan dilihat dari hubungannya dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dan kegiatannya, terutama pesaing, konsumen dan 

demografi, teknologi dan komunikasi. Sebuah strategi memberikan jawaban kepada 

manajemen bagaimana mencapai tujuan perusahaan dan cara mencapai misi dan visi strategis 

organisasi (Faruq & Usman, 2014). Menurut Pramana et al (2021), untuk menciptakan strategi 

sebuah usaha perlu menggunakan analisis SWOT. Pengembangan bisnis menggunakan 



4 

 

 

pendekatan konsep analisis SWOT mempermudah dalam menganalisis faktor-faktor internal 

dan eksternal dari sebuah usaha. 

 

Wisata 

 
Pengertian wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, mengatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, dan mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. Wisata dan pariwisata merupakan kata yang saling berkaitan. 

 

Pada dasarnya motif kegiatan pariwisata untuk memperoleh hiburan, bersantai, mencari 

ilmu, kegiatan agama dan atau kegiatan olahraga yang memberikan keuntungan pada pelaku 

secara fisik maupun psikis dalam jangka waktu lama dan prospek jangka panjang (sustainable 

tourism) (Isdarmanto, 2017). Menurut Zaenuri (2012), pariwisata memiliki arti berbagai 

aktivitas dan/atau perjalanan wisatawan dengan mengunjungi lingkungan di luar kesehariannya 

untuk memenuhi kebutuhan rekreasi atau bisnis atau keagamaan serta fasilitas dan layanan lain 

yang dibuat oleh pemerintah, usaha, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

Dalam arti luas, menurut Damanik et al. (2022), pariwisata merupakan aktivitas berwisata di 

luar domisili untuk melepaskan diri terhadap rutinitas kerja atau mencari suasana baru. Sebagai 

suatu kegiatan, pariwisata menjadi kebutuhan krusial bagi rakyat maju dan separuh masyarakat 

berkembang. 

 

Pariwisata dianggap memberikan manfaat positif pada perekonomian, kebudayaan, dan 

berdampak sosial bagi masyarakat sebuah negara maka dari itu pariwisata dianggap sebagai 

sebuah industri. Pengertian industri pariwisata yang terkandung dalam Undang-Undang RI 

Nomor 10 Tahun 2009, mengatakan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang 

saling terkait dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. Isdarmanto (2017) mengemukakan bahwa industri 

pariwisata berbeda dengan industri lainnya, karena dalam industri pariwisata para perusahaan 

memproduksi barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kesenangan wisatawan dalam 

berwisata. 

 

Produk wisata merupakan kombinasi produk yang ditawarkan perusahaan industri 

pariwisata. Menurut Sedarmayanti et al. (2018), produk industri wisata adalah gabungan 

pelayanan yang diperoleh wisatawan dari sejak ia meninggalkan tempat kediaman sampai 

tempat tujuan dan kembali ke tempat kediaman. Gabungan antara kebutuhan, kepuasan dan 
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produk wisata merupakan produk wisata total. Produk wisata dapat bersifat nyata dan tidak 

nyata. Pada produk nyata wisatawan dapat melihat secara langsung dan diraba, sedangkan 

produk yang tidak nyata berupa jasa atau pelayanan yang diberikan pengelola wisata yang dapat 

memberikan kepuasan kepada wisatawan (Isdarmanto, 2017). Dalam pengembangan produk 

wisata di Indonesia kiranya memperlihatkan budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan pendirian 

sebuah wisata (Isa Wahyudi, 2014). 

 

Usaha wisata selain memberikan dampak positif bagi perekonomian negara mampu 

menyejahterakan masyarakat sekitar daerah. Pelaku industri pariwisata perlu melakukan 

inovasi agar produk wisatanya mampu bersaing dengan pesaing lain. Dalam mengembangkan 

usaha wisata diperlukan perencanaan dan pengelolaan manajemen yang baik. Menurut Sapta & 

Landra (2018), Perencanaan keputusan yang tanggap dan cerdas membantu pengembangan 

usaha untuk dapat bersaing dalam jangka panjang. Perencanaan dan pengelolaan bisnis wisata 

mampu meningkatkan keunggulan usaha dan menarik para wisatawan. 

 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Pendekatan Penelitian dan Sumber Data 

 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sudaryono (2019), menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba menganalisis kehidupan sosial 

dengan menggambarkan dunia sosial dari perspektif dan interpretasi individu (informan) secara 

alamiah. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di BUMDes Estu Mukti 

yang beralamat di Desa Bejalen, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan 

Direktur dan karyawan BUMDes Estu Mukti, serta di Wisata Kampoeng Rawa dengan 

pengelola Wisata Kampoeng Rawa. Dalam penelitian juga menggunakan 8 responden yaitu 

wisatawan lokal sebagai penentu nilai bobot dalam Matriks IFE dan Matriks EFE. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 
Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Menurut Sugiyono (2006) 

triangulasi merupakan penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah 

ada. Sumber data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Rahardjo 

(2010) mengatakan, bahwa triangulasi merupakan upaya mengecek keabsahan data atau 

informasi yang didapatkan peneliti dari berbagai perspektif dengan mengurangi hal bias yang 

terjadi saat pengumpulan dan analisis data. Teknik triangulasi berguna untuk mencari 
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perbedaan data yang diperoleh dari sumber data yang satu dengan yang lainnya (Pradistya, 

2021). Triangulasi pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama Kepala BUMDes 

Estu Mukti sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha Kampung Rawa dan Manajer 

Pemasaran yang kala itu bersedia untuk diwawancarai serta 8 responden yang diminta memberi 

nilai da, dan observasi di lapangan (tempat wisata Kampoeng Rawa). 

 

Wawancara yang dilakukan adalah terstruktur, yang dalam pelaksanaannya disiapkan 

pedoman wawancara untuk digunakan sebagai panduan. Penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari artikel penelitian terdahulu, dan sumber bacaan yang terkait. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang strategi 

pengembangan Wisata Kampoeng Rawa. 

 

Teknik Analisis Data 

 
Analisis data dilakukan ketika mengumpulkan data, dan setelah selesai pengumpulan data 

(Sugiyono, 2009). Proses analisis data pada penelitian ini memiliki tiga tahap, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memperdalam 

hasil penelitian, maka peneliti menambah teknik analisis data menggunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT akan digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan usaha Kampoeng 

Rawa. 

 

Pada tahap awal peneliti melakukan wawancara kepada narasumber. Data hasil 

wawancara kemudian direduksi. Mereduksi data dilakukan dengan pemilihan dan 

penyederhanaan data dengan fokus pada hal-hal penting saja dan membuang yang tidak perlu 

untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. 

 

Setelah mereduksi data, selanjutnya melakukan penyajian data. Menyajikan data 

mempermudah pemahaman karena data tersusun secara sistematis. Pengumpulan data selain 

menggunakan hasil wawancara juga menggunakan dokumen-dokumen terkait strategi 

pengembangan sebuah bisnis. 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil data 

yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan yang dapat menjawab terkait rumusan masalah 

penelitian mengenai strategi pengembangan bisnis pada wisata Kampoeng Rawa. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Objek Penelitian 

 
Wisata Kampoeng Rawa Ambarawa merupakan sebuah unit usaha wisata yang berdiri 

sejak tahun 2012 dibawahi oleh KSP Artha Prima (selaku investor) dan desa-desa di sekitar 

yaitu Desa Bejalen, Desa Tambaksari, dan Desa Tambakboyo yang bekerjasama dalam 

pengembangan dan pengelolaan wisata Kampoeng Rawa. Lahan aset menggunakan tanah milik 

desa dan KSP Artha Prima sebagai pemodal, sebagian tanah sudah mengalami pembebasan 

lahan oleh investor. Perjanjian kerja sama antara KSP Artha Prima dan 3 Desa di sekitar wilayah 

Kampoeng Rawa memiliki jangka masa kontrak 15 tahun dengan pembagian keuntungan; pada 

tahun pertama dan tahun ke 3 untuk investor 60% dan untuk desa 40%, pada periode tahun 

berikutnya pembagian 50%:50% antara desa dan investor, dan untuk periode ke 3 untuk desa 

57% dan investor 43%, sampai nanti 15 tahun berakhirnya masa kontrak. Pada tahun 2017 

BUMDes Estu Mukti berdiri, sejak saat itu Kampoeng Rawa masuk ke dalam salah satu unit 

usaha BUMDes. 

 

Kampoeng Rawa menawarkan beberapa wisata seperti resto apung, perahu motor, 

wahana permainan anak, tempat selfie dan pemandangan alam. Dalam struktur organisasinya 

terdiri dari General Manajer, HRD, Kepala Bagian, Manajemen Marketing, manajer lain-lain, 

supervisor, koordinator area dan karyawan lain di luar manajemen. Ada 78 karyawan di luar 

manajemen yang bekerja secara sif di Resto Apung. Wisata Kampoeng Rawa mengusung 

pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga kebanyakan karyawan yang dipergunakan 

merupakan masyarakat di sekitar Desa Bejalen, Desa Tambaksari, dan Desa Tambakboyo. 

Adanya usaha wisata Kampoeng Rawa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar 

desa dan perekonomian desa karena membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

setempat dan memberikan pemasukan bagi kas daerah. 

 

 
Analisis Strategi Pengembangan Usaha Wisata Kampoeng Rawa 

 
1. Pemasaran 

Ikon produk usaha wisata Kampoeng Rawa yaitu Resto Apung dan Perahu Wisata. 

Namun wisata yang paling diminati pengunjung yaitu Resto Apung. Ibu Yuliati 

menyatakan: 
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“Jadi kita ikonnya memang resto apung sama perahu wisata. Kalau untuk 

wisatanya sekarang kita kan ada wahana, spot selfie, dan wahana permainan anak. 

Cuma yang paling dinikmati itu wisata perahu keliling rawa pening. Kalau yang 

wisata. Kalau untuk restonya kita kan ada 2.. Kalau yang paling diminati ya resto 

terapung. Karena memang dia kan sensasinya beda dengan resto yang lain.. Kan 

mengapung” 

 
Resto apung menyediakan jenis makanan perpaduan Jawa Manado yang berbeda 

dari tempat lain. Ibu Yuliati dan Bpk. Woro menyatakan: 

 
“Kita kan masakan nya perpaduan Jawa Manado. Di tempat lain kan tidak. 

Jadinya tetap beda. Gitu.” 

“Menunya itu bermacam-macam mbak, ada gurame bakar, ada woku. Biasanya 

woku mbak. Woku itu perpaduan masakan Jawa dan Manado.” 

 
Terkait pengembangan usaha, wisata Kampoeng Rawa bergabung dengan asosiasi 

pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan 

Pramuwisata Indonesia (HPI), AW serta melakukan kerja sama dengan agen travel, 

sopir kendaraan, dan Hotel Wahid Salatiga untuk mempromosikan wisata Kampoeng 

Rawa. Kampoeng Rawa menetapkan target pasar untuk resto apung bagi kalangan 

menengah ke atas, dan untuk kalangan menengah ke bawa ada wisata lesehan 

pemancingan. Ibu Yuliati menyatakan: 

“Kita kan ikut gabung juga ya.. Ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), AW kayak gitu. Jadi strateginya 

kita kan untuk ee.. Pangsa pasarnya ya.. Menengah ke atas. Seperti itu. Biasanya 

untuk menengah ke atas kita arahkan ke resto apung. Untuk pangsa menengah ke 

bawah kita arahkan ke lesehan pemancingan. 

Jadi tetap kita menjalin kerja sama dengan beberapa biro sama travel. Kayak 

Griya Persada misalkan Bandungan, terus kayak Banaran, PTPN 9 Bawen.. Terus 

Wahid Salatiga Hotel itu kita juga ada kerja sama.. Jadi kadang tamu ingin 

penginapan karena kita tidak ada penginapan jadi kita arahkan ke sana, tapi ada 

cashback juga ke sini. Nah dari sana "aku mau wisata" dibawa ke sini. Jadi kita 

tetap menjalin kerja sama. Ngga bisa kalau ini sendiri.. Untuk sebagian promo kita 

dari itu.” 



9 

 

 

Kampoeng Rawa membuat kegiatan promosi setiap tahunnya seperti Semarak 

November, dan jalan santai agar masyarakat luas mengetahui Kampoeng Rawa. Adanya 

juga harga spesial yang diberikan bagi acara atau kegiatan kedinasan yang datang 

berwisata ke Kampoeng Rawa. Ibu Yuliati menyatakan: 

 
“Kalau untuk promosi-promosinya kita ini sih ya sering bikin kayak menggandeng 

dengan apa.. Pelat merah, misalnya kegiatan-kegiatan dinas. Sering itu.. Bahkan 

90% mungkin yang untuk area ke Ambarawa itu dari dinas kesini kita kasih spesial 

harga 

Untuk program-programnya kita ada promo kegiatan tahunan. Jadi ada target- 

target tertentu, karena kita juga ditargetkan di manajemen. Jadi untuk 

pengembangannya ya kita setiap 1 tahun memang kita ada istilahnya kegiatan 

promosi. Kita bisa gandeng pihak ketiga juga. Terutama di sini yang sudah 

berjalan itu kegiatan semarak November. Semarak November itu kita biasanya 

mengundang kegiatan dari luar, menggandeng pihak luar. Seperti adanya promosi- 

promosi, jalan santai dan sebagainya yang bertujuan untuk promo diluar agar 

mereka tau Kampoeng rawa” 

 
2. Keuangan 

Sumber modal wisata Kampoeng Rawa didanai oleh KSP Artha Prima selaku 

investor usaha. Usaha Kampoeng Rawa dan KSP Artha Prima menekan perjanjian kerja 

sama selama 15 tahun dengan pembagian keuntungan dengan desa. Perhitungan 

keuntungan awal sebesar 40% untuk desa dan 60% untuk Artha Prima dan setiap 

periode beberapa tahun keuntungan untuk desa semakin banyak. Bapak Woro 

menyatakan: 

 
“Jadi kita tidak mengeluarkan modal tapi kita bekerja sama dengan pihak ketiga 

Artha Prima. Jadi disitu kita ada perjanjian MOU mbak. Jadi kita dari desa kita 

mempunyai lahan asetnya dan itu Artha Prima modalnya. Jadi kita kontrak kerja 

selama 15 tahun. Untuk pembagian keuntungannya 15 tahun ya mbak dari tahun 

pertama dan tahun ke 3 untuk desa 40% untuk desa, Artha Prima 60% itu untuk 

pembagiannya. Terus ditahun ke 2 kita sekarang sudah masuk di tahun ke 2 itu 

50% untuk desa dan 50% untuk pihak ke 3, nanti untuk tahun berikutnya lagi kita 

yang naik, kita yang 57% Artha Prima yang bawah 43% sampai nanti 15 tahun 

sesuai dengan MOU.” 
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Penggunaan modal awal digunakan untuk pembuatan restoran, pengadaan perahu- 

perahu wisata, pembangunan sebagian taman di Kampoeng Rawa dan untuk 

pembebasan sebagian lahan. Pihak manajemen menyisihkan sebagian pendapatan tiap 

bulannya untuk biaya pengembangan lainnya. Ibu Yuliati menyatakan: 

 
“Jadi dulunya saat pertama kali berdiri di danai oleh owner. Untuk pembuatan 

resto-resto dan sebagainya, tetapi sebagian tanah ada pembebasan lahan oleh 

owner. Jadi kita sistemnya bagi hasil dengan desa. 

Kalau untuk wisatanya ya pengadaan perahu, perahu wisata.. Itu semua oleh 

owner. 

Kalau taman itu sebagian cuma selama ini kita kan memang menyisihkan untuk 

pengembangan ada dari dana tiap bulan kita sisihkan. Tapi kalau awal-awalnya 

semua dari owner. Untuk pembangunan dan sebagainya itu dari owner awal- 

awalnya.” 

 
3. Operasi 

Pada kondisi tertentu seperti ketika libur panjang, Idul Fitri Kampoeng Rawa akan 

menerapkan sistem buka tutup karena keterbatasan tempat untuk pengunjung yang 

datang. Resto apung menerima sistem reservasi namun dibatasi karena tidak adanya 

tempat. Ibu Yuliati menyatakan: 

 
“Untuk liburan panjang kayak kemarin kita sampai nolak-nolak tamu. Kayak Idul 

Fitri.. Kita sampai buka tutup karena tempatnya tidak memenuhi. 

Kita terima reservasi itu.. Tapi kita batasi karena memang tidak ada tempatnya. 

Seperti sekarang ini kalau dulu di hari minggu bisa booking di dine in, sekarang 

tidak. Soalnya tamu reguler aja datang tidak kebagian tempat.. Jadi kita tetap 

mengutamakan tamu reguler. Tapi kita tidak menolak untuk bookingan, tetap ada 

cuma kita kasih space tertentu yang bisa di booking. Jadi ada tempat-tempat 

tertentu untuk reservasi, ada tempat-tempat untuk hanya khusus tamu reguler. 

Karena kita memang masih kekurangan tempat, tapi berharap ke depannya kita 

masih punya banyak lahan juga bisa dikembangkan lagi. Tinggal harinya saja 

hehe..” 
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Resto apung menggunakan ikan hasil keramba sendiri dan membeli dari sekitar 

warga setempat, karena wisata Kampoeng Rawa berkonsep pemberdayaan masyarakat 

sekitar. Bapak Woro menyatakan: 

 
“Kebetulan kita ada 2 sistem mbak. Kita coba mempunyai keramba sendiri.. ya 

mungkin mbak nya bisa berkeliling ya untuk melihat-lihat di sekitar sini di resto itu 

kita bikin keramba sendiri kita bisa mengambil stok dari situ, kita juga membeli di 

warga sekitar kampoeng rawa pening. Jadi kita tetap melibatkan warga di 

lingkungan setempat. Karena BUMDes itu kan usahanya pemberdayaan ya, kita 

harus mengutamakan masyarakat agar kita ambil ikan dari lingkungan rawa 

pening serta kita juga mempunyai keramba sendiri yang ada di resto.” 

 
Kampoeng Rawa bekerja sama dengan 13 kelompok tani dan nelayan sekitar yang 

masing-masing memiliki 1 perahu yang digunakan untuk berwisata di sekitar Rawa 

Pening. Hasil yang didapatkan kemudian dibagi antara pihak Kampoeng Rawa dan 

kelompok tani atau nelayan. Ibu Yuliati menyatakan: 

 
“Perahu yang digunakan milik kelompok tani dan nelayan. 

Jadi kelompok itu kan terdiri dari kelompok tani dan nelayan sejumlah 13. Jadi 

masing-masing kelompok punya 1 perahu. Dia kerja sama dengan Kampoeng 

rawa, kan manajemen. Jadi untuk hasilnya juga bagi hasil” 

 
4. Sumber Daya Manusia 

Struktur organisasi wisata Kampoeng Rawa terdiri dari jenderal manajer, manajer- 

manajer, supervisor, dan koordinator area pada setiap divisi serta terdapat total 78 

karyawan di luar manajemen. Ibu Yuliati menyatakan: 

 
“Kalau untuk struktur organisasi normal seperti perusahaan-perusahaan lain ya.. 

Kita kalau di manajemen kan ada jenderal manajer, terus ada manajer manajer di 

setiap divisi, supervisor, koordinator area itu ada di setiap divisi. 

Ada 78 karyawan di luar manajemen.” 

 
 

Pengelolaan Kampoeng Rawa bersifat pemberdayaan masyarakat karena sebagian 

tanah milik desa terutama Desa Bejalen, Tambaksari, Tambakrejo sehingga perekrutan 

karyawan mengutamakan masyarakat sekitar daerah kecuali untuk bagian manajemen 
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menggunakan profesional dari luar warga sekitar. Sekitar 90% karyawan Kampoeng 

Rawa merupakan warga sekitar daerah. Ibu Yuliati mengatakan: 

 
“Untuk mengelola Kampoeng Rawa, di sini kita aslinya pemberdayaan. Karena 

memang sebagian tanah di sini itu milik bengkok desa terutama Desa Bejalen, jadi 

untuk karyawan-karyawan yang ada di sini itu 90% orang-orang daerah sekitar 

sini karena memang pemberdayaan itu. Terus kalau untuk manajemennya itu dari 

luar, profesional sesuai dengan yang dibutuhkan.. 

Untuk merekrut karyawan kita memang mengutamakan orang-orang daerah 

sekitar sini.. Terutama desa Bejalen, Tambaksari, Tambakrejo. Karena kita 

memang pemberdayaan.. Terkecuali memang dari daerah sekitar sudah tidak ada 

kita juga buka lowongan dari luar. Kita ada juga sih orang yang dari luar.” 

 
Setiap bulan karyawan Kampoeng Rawa mengikuti sebuah pelatihan agar semua 

karyawan bersertifikasi. Dari total keseluruhan karyawan hampir 80% karyawan sudah 

bersertifikasi. Ibu Yuliati menyatakan: 

 
“Karena memang kita ikut masuk ke organisasi kayak PHRI seperti itu. Itu tiap 

bulan pasti ada pelatihan terutama untuk SDM. Jadi di sini diutamakan semua 

karyawan harus bersertifikasi. Ada programnya tiap bulan. 

Tiap bulan sesuai.. misalkan pas ini ada di kitchen misal.. Berarti orang kitchen 

kita kirim. Oh.. Ini untuk marketing, ini untuk pelayanan.. Kita kirim sesuai dengan 

yang diprogram. 

Kita memang diwajibkan, diusahakan untuk semua karyawan bersertifikasi, dan 

alhamdulillah sampai saat ini kita sudah hampir 80% lebih kita sudah 

bersertifikasi.” 

 

Pada resto apung, karyawan wajib memberikan pelayanan terbaiknya. Kualitas dan 

kebersihan juga diperhatikan terutama mutu makanan dan kualitas produk. Ibu Yuliati 

menyatakan: 

 

“Kalau di sini pelayanannya ya.. Karena kita memang bergerak di bidang 

pelayanan. Jadi memang untuk karyawan wajib pelayanan itu nomor 1, di samping 

nanti memang kualitas dan kebersihan juga terutama yang di resto ya makanan 

mutu dan kualitas produk tetap kita utamakan. Tapi kalau khusus untuk karyawan 
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memang nomor 1 pelayanan, karena pelayanan kan bisa menutupi hal lain dengan 

pelayanan yang baik.” 

 
Resto apung memiliki 2 jadwal shift karyawan, yaitu pagi dan siang. Ibu Yuliati 

menyatakan: 

“Di resto. Ia kita ada 2 shift. Pagi sama siang. Siang sampai malam kan. Jadi 

yang pagi masuk jam 8 yang siang masuk jam 11. 2 shift itu. Jam 11 sampai jam 

8. Kita 8 jam kerja.” 

 
 

Resto apung sendiri dikatakan tidak pernah mengalami keterbatasan SDM karena 

saat hari padat atau ketika weekend dan tanggal merah, usaha akan menambah karyawan 

freelance atau bekerja sama dengan pihak luar. Penggunaan karyawan memang dibatasi 

namun tetap menggunakan karyawan tambahan. Jumlah freelance yang digunakan 

ketika hari padat bisa 2x lipat dibanding hari biasa. Karyawan freelance yang digunakan 

merupakan lulusan SMK atau pernah melamar bekerja namun belum diterima. Ibu 

Yuliati menyatakan: 

 
“Kita kalau pas di weekend tanggal merah itu kita pakai freelance. Kita ada kerja 

sama sama pihak luar juga. Jadi khusus karyawannya kita batasi. Tapi untuk e.., 

tenaga kerja itu kita sudah pakai freelance. Jadi kemungkinan juga pas weekend 

freelance nya bisa 2x lipat. Kita menyesuaikan. 

Jadi memang ada beberapa freelance yang kayak lulusan SMK dan sebagainya 

itu yang dulu lamar kan kita tampung. Terus pas kita panggil sekalian kita ajari. 

Kalau yang bagus kita pakai terus, setiap kali kita pakai tinggal kita telepon.” 

 
5. Sistem Manajemen 

Manajemen Kampoeng Rawa dibawahi dan diawasi oleh BUMDes, PEMDes, 

pengawas, penasihat dan investor. Terdapat sedikit kesulitan karena perlu melalui 

beberapa tahap persetujuan untuk merealisasikan sebuah rencana. Ibu Yuliati 

menyatakan: 

“Untuk manajemen sendiri kita kebetulan manajemen di bawah BUMDes Estu 

Mukti. Karena untuk legal standingnya kita pakai BUMDes Estu mukti. Cuma kita 

bekerja sama dengan owner. 

Kalau untuk pengembangan usaha kita sih memang kendalanya ya karena kita 

kan tidak satu manajemen ya. Kita kan di bawah beberapa ya. Ada BUMDes, 
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PEMDes, ada pengawas, penasihat, ada manajemen, jadi mungkin kendalanya ya 

ini.. Kurang langsung bisa terealisasi, jadi kita memang harus melalui berbagai 

tahap. Prosedurnya agak sedikit.. 

Beda sama kalau misalnya kita di bawah satu owner.. Kalau di bawah satu 

owner kan langsung aja. Nah kalau kita harus melewati pengawas penasehat, 

pengawas penasihat juga nanti ke BUMDes.. Nah nanti baru keputusan finalnya di 

kasihkan ke manajemen. Jadi manajemen sendiri tidak bisa langsung memutuskan. 

Kendalanya disitu. Jadi sedikit agak terhambat.. Gitu.. Beda kalau di bawah 1 

owner.. Di bawah 1 kepemimpinan kan enak bisa langsung mengambil 1 keputusan. 

Kalau ini kan ribet jadi harus lewat prosedur.. Nah.. Seperti itu.. Beda dengan 

perusahaan-perusahaan profesional yang lain ya.. Kita agak kesulitannya di situ 

memang. Tapi ya memang kita dari dasarnya memang seperti itu ya.. Itu 

perbedaannya dengan perusahaan yang sudah berjalan.  Iya..” 

 

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

Faktor Internal Wisata Kampoeng Rawa 

Faktor internal sebuah usaha meliputi kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan sebuah usaha (Ekawati et al., 2021). Berdasarkan wawancara 

dan pengamatan yang sudah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 1 kekuatan dan kelemahan 

Wisata Kampoeng Rawa. 

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan Wisata Kampoeng Rawa Ambarawa 
 

FAKTOR INTERNAL 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Harga masuk terjangkau 1. Perlu perbaikan pada jalan masuk ke 

Kampoeng Rawa karena bolong-bolong 

dan bergelombang 

2. Menyuguhkan 

pegunungan 

pemandangan alam 2. Kurangnya perawatan 

permainan anak 

pada wahana 

3. Resto apung berkonsep mengapung 3. Kamar mandi kurang bersih dan menarik 

biaya 

4. Akses jalan ke tempat wisata mudah dan 

bagus 

4. Kurangnya wahana wisata untuk anak 
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FAKTOR INTERNAL 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

5. Fasilitas umum lengkap (toilet, mushola 

dan tempat parkir yang luas) 

 

6. Perpaduan makanan Manado dan Jawa 

berbeda dari restoran sekitar 

 

7. Pelayanan yang ramah  

 

Faktor Eksternal Wisata Kampoeng Rawa 

 
Proses identifikasi faktor eksternal bertujuan dalam menentukan faktor kunci terhadap 

peluang dan ancaman usaha (Pramana et al., 2021). Berdasarkan wawancara dan pengamatan 

yang sudah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 2 peluang dan ancaman Wisata Kampoeng 

Rawa. 

Tabel 2. Peluang dan Ancaman Wisata Kampoeng Rawa 
 

FAKTOR EKSTERNAL 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

1. Dekat dengan kawasan wisata lain 1. Memiliki kendala usaha dengan program 

pemerintah pusat terkait revitalisasi rawa 

pening 

2. Berada di jalan poros antar daerah 2.  Wahana wisata lainnya di sekitar daerah 

lebih menarik 

3. Tidak banyak tempat makan yang berada 

di daerah sekitar 

 

4. Pemandangan alam yang memikat 

wisatawan 

 

5. Menawarkan wisata mengelilingi rawa 

pening menggunakan perahu motor 

 

 

Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

Faktor-faktor internal yang sudah disusun kemudian dianalisis menggunakan matriks 

IFE. Dalam menentukan nilai bobot, angka 0 sampai 2 berarti tidak mempengaruhi usaha, angka 

3 berarti cukup mempengaruhi usaha, dan angka 4 berarti sangat mempengaruhi usaha. Analisis 

matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Matriks IFE 

 
Faktor Internal Rating Bobot 

 
 

Skor 

 

 

 

 
 

Menyuguhkan pemandangan alam 
2 

pegunungan 

 
0,13 4 0,51 

3 Resto apung berkonsep mengapung 0,13 4 0,51 

Akses jalan ke tempat wisata mudah 
4 

dan bagus 

Fasilitas umum lengkap (toilet, 
5 

mushola dan tempat parkir yang luas) 

Perpaduan makanan Manado dan 
6 

0,06 2 0,13 

 
 

0,10 3 0,29 

 
 

0,11 4 0,44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

permainan anak 

menarik biaya 

anak 

Total Kelemahan 0,86 

Selisih 1.66 

Berdasarkan Tabel 3 matriks IFE diperoleh total kekuatan sebesar 2.52 dan total 

kelemahan sebesar 0.86. Total nilai kekuatan lebih besar dibanding nilai kelemahan 

menunjukkan bahwa strategi pengembangan Wisata Kampoeng Rawa Ambarawa yang sesuai 

adalah mengutamakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

No.    Terbobot 

 Kekuatan (a) (b) (c=a×b) 

1 Harga masuk terjangkau 0,10 3 0,31 

 

 
7 

 Jawa berbeda dari restoran sekitar 

Pelayanan yang ramah 

 
0,11 

 
3 

 
0,33 

  Total Kekuatan   2,52 

  Kelemahan    

  Perlu perbaikan pada jalan masuk ke    

1 Kampoeng   Rawa   karena   bolong- 0,05 

bolong dan bergelombang 

3 0,14 

Kurangnya perawatan pada wahana 
3 0,06 

 
3 

 
0,19 

Kamar mandi kurang bersih dan 
4 0,10 

 

4 

 

0,38 

Kurangnya wahana   wisata   untuk 
5 0,05 

 
3 

 
0,14 

 



17 

 

 

Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) 

Faktor-faktor eksternal yang sudah disusun kemudian dianalisis menggunakan matriks EFE. 

Dalam menentukan nilai bobot, angka 0 sampai 2 berarti tidak mempengaruhi usaha, angka 3 

berarti cukup mempengaruhi usaha, dan angka 4 berarti sangat mempengaruhi usaha. Analisis 

matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Matriks EFE 

 
Faktor Eksternal Rating Bobot 

 
 

Skor 

 

 

 

 

 

 

 
Tidak banyak tempat makan yang 

3 
berada di daerah sekitar 

Pemandangan alam yang memikat 
4 

 

0,16 4 0,64 

 
 

0,18 4 0,73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

daerah lebih menarik 

 
 

Selisih 1,41 
 

 

Berdasarkan Tabel 4 matriks EFE diperoleh total peluang sebesar 2.23 dan total ancaman 

sebesar 0.82. Total nilai peluang lebih besar dibanding nilai ancaman sehingga menunjukkan 

bahwa strategi pengembangan Wisata Kampoeng Rawa Ambarawa yang sesuai adalah 

mengutamakan pemanfaatan peluang-peluang yang ada. 

No.    Terbobot 

 Peluang (a) (b) (c=a×b) 

1 Dekat dengan kawasan wisata lain 0,18 2 0,36 

2 Berada di jalan poros antar daerah 0,09 2 0,18 

 

 wisatawan  

Menawarkan wisata mengelilingi 

5 rawa pening menggunakan perahu 0,16 2 0,32 

 motor    

 Total Peluang   2,23 

Ancaman 

Memiliki kendala usaha dengan 

1 program pemerintah pusat terkait 0,14 

revitalisasi rawa pening 

 

 
 

4 

 

 
 

0,55 

Wahana wisata lainnya di sekitar 
2 0,09 

 
3 

 
0,27 

Total Ancaman 
 

0,82 
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Setelah menemukan hasil IFE-EFE, maka dilakukan pembobotan SWOT untuk 

mengetahui posisi strategi pengembangan usaha. Menurut Adityaji, (2018) untuk mengetahui 

posisi pengembangan perlu dilakukan perhitungan terkait kuadran X dan Y yaitu nilai X 

merupakan pengurangan antara nilai kekuatan dan kekurangan, dan nilai Y merupakan 

pengurangan antara nilai peluang dan ancaman. 

 

Nilai X dapat dilihat pada nilai Selisih dari Total Kekuatan dan Total Kelemahan di Tabel 

3, yaitu 1.66 dan nilai Y dapat dilihat pada nilai Selisih dari Total Peluang dan Total Ancaman 

Tabel 4, yaitu 1.41. Nilai X dan Y tersebut jika digambarkan, berada pada kuadran I, dapat 

dilihat di Gambar 1 berikut. 

 

 
Gambar 1. Kuadran Analisis SWOT 

 

 

Berdasarkan perhitungan dan gambar di atas diperoleh bahwa Wisata Kampoeng Rawa 

Ambarawa berada pada kuadran I. Pada posisi ini wisata Kampoeng Rawa memiliki kekuatan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Pada kondisi ini Kampoeng Rawa 

strategi yang cocok adalah strategi pertumbuhan/agresif. Pembesaran usaha dan mempercepat 

pertumbuhan usaha menggunakan peluang dan keunggulan yang dimiliki dapat dilakukan oleh 

usaha wisata Kampoeng Rawa. 

 
Tabel 5. Kesesuaian Strategi Dengan Analisis SWOT 
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Bidang 

 
Strategi 

Kesesuaian 

dengan 

SWOT 

 

 

 

 

 

 
a. Pemasaran 

Masuk ke dalam Asosiasi Pariwisata seperti 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), 

AW serta melakukan kerja sama dengan agen 

travel, sopir kendaraan, dan Hotel Wahid Salatiga 

untuk mempromosikan wisata Kampung Rawa 

 

 

 
Sesuai 

Bekerja sama dengan pihak luar dan mengadakan 

promosi tahunan 
Sesuai 

Memberikan harga spesial pada kegiatan acara 

dinas 
Sesuai 

 

 

 

 
 

b. Keuangan 

Bekerja sama dengan investor untuk 

pengembangan Wisata Kampoeng Rawa 
Sesuai 

Penggunaan modal awal untuk pembuatan restoran, 

pengadaan perahu-perahu wisata, pembangunan 

sebagian taman di Kampung Rawa dan untuk 

pembebasan sebagian lahan 

 

 
Sesuai 

Penyisihan sebagian pendapatan tiap bulannya 

untuk biaya pengembangan lainnya. 
Sesuai 

 

 

 

 
c. Operasi 

Menerima sistem reservasi Sesuai 

Ikan yang digunakan pada resto apung 

menggunakan hasil budidaya sendiri dan membeli 

dari warga sekitar dengan sistem bagi hasil. 

 
Sesuai 

Bekerja sama dengan 13 kelompok tani dan 

nelayan sekitar terkait penggunaan perahu motor 

dengan sistem bagi hasil. 

 
Sesuai 

 

 
d. Sumber 

Daya 

Manusia 

Pemberian pelatihan pada karyawan setiap bulan 

sesuai bidang, agar seluruh karyawan bersertifikasi 
Sesuai 

Pemberian pelayanan terbaik, dan memperhatikan 

kualitas serta kebersihan. 
Sesuai 

Diberlakukannya sistem 2 shift pada karyawan. Sesuai 

Penambahan jumlah karyawan ketika musim libur Sesuai 
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Berdasarkan Tabel 5. Tentang kesesuaian hasil strategi dengan analisis SWOT diperoleh 

bahwa setiap strategi yang diterapkan pada usaha wisata Kampung Rawa memiliki kesesuaian 

dengan analisis SWOT-nya. Sehingga wisata Kampung Rawa perlu untuk mempertahankan 

strategi bisnisnya dan mencoba mencari strategi lain yang lebih baik dalam pengembangan 

usaha ke depannya. 

 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan bisnis pada 

wisata Kampoeng Rawa Ambarawa yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu 

dengan menggunakan alat bantu analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa wisata Kampoeng Rawa Ambarawa berada pada posisi kuadran I yang merupakan 

situasi menguntungkan. Hasil analisis atas strategi yang dilakukan dikaitkan dengan analisis 

SWOT diperoleh bahwa strategi yang dilakukan sudah sesuai. Program kerjasama dan 

penggunaan media sosial dilakukan secara baik dan positif sehingga mendukung 

pengembangan usaha. Kedepannya wisata Kampoeng Rawa dapat terus berinovasi dalam 

pengembangan strategi usahanya. Selain itu, dibutuhkannya dukungan pemerintah pusat 

mengenai program pemerintah pusat terkait revitalisasi Rawa Pening yang berdampak pada 

pengembangan usaha Kampoeng Rawa. 

Saran 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wisata Kampoeng Rawa sebagai 

informasi dalam masukan terkait pengembangan Kampoeng Rawa ke depannya. Berdasarkan 

penelitian ini meskipun bangunan usaha saat ini tidak dapat diubah sampai adanya titik terang 

mengenai program pemerintah pusat terkait revitalisasi Rawa Pening, namun Kampoeng Rawa 

perlu untuk melakukan perawatan wahana permainan anak agar membuat usaha terlihat 

semakin asri. Pada penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih 

mendalam dan spesifik terkait pengembangan usaha Kampoeng Rawa. 
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