
PENDAHULUAN 

Di dalam sebuah destinasi wisata sangat penting memiliki sistem pengelolaan pengunjung. Dengan 

adanya pengelolaan pengunjung di destinasi maka akan memberikan manfaat bagi destinasi dan 

keberlanjutannya di masa depan. Dalam pengelolaan pengunjung pihak pengelola berperan penting demi 

keberlanjutan destinasi yang mereka kelola. Salah satunya dengan memperhatikan aktivitas wisatawan 

seperti kenyamanan, keselamatan dan pengalaman yang mereka dapatkan. Apalagi jika destinasi tersebut 

mengalami peningkatan jumlah kunjungan, hal ini dapat mempengaruhi destinasi. Sistem pengelolaan 

pengunjung dapat ditinjau secara berkala yaitu mengenai pembatasan jumlah wisatawan, waktu kunjungan 

dan memperhatikan keselamatan wisatawan di destinasi. Partisipasi pengelola dalam mengelola destinasi 

sangatlah penting bahwasanya pihak pengelola sangat tahu apa yang dibutuhkan dan yang menjadi 

permasalahan di destinasi. Mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan maupun 

pengembangan destinasi. Agar nantinya dalam mengembangkan destinasi yang berkelanjutan dapat 

berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan.  

Saat ini destinasi wisata alam menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi. Pemandangan 

alam yang indah dan memiliki potensi ciri khas dapat dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata yang 

banyak diminati wisatawan. Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki bentang 

alam yang cukup menarik contohnya dataran tinggi Dieng, Gunung Merbabu Boyolali, Candi Gedong 

Songo dan Umbul Sidomukti Bandungan yang masing-masing memiliki daya tarik wisata tersendiri bagi 

wisatawan. Pengelolaan pengunjung yang diterapkan di destinasi wisata khususnya wisata alam dapat 

memberikan kualitas pengalaman bagi para pengunjung. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui 

penerapan pengelolaan pengunjung di destinasi wisata alam tepatnya di Rawa Pening Tuntang, Jawa 

Tengah. Yang memiliki potensi alam yang tidak kalah menarik. Salah satunya di Radesa Wisata Tuntang 

yang baru soft launching 19 Juli 2020 yang kini telah dibangun menara berbahan bambu dengan replika 

menara eiffel yang menjulang tinggi kurang-lebih 38 meter dan lebar 12,5 meter di atas area rawa pening. 

Tepatnya di Klurahan Tuntang, Semarang Jawa Tengah. Destinasi ini menyuguhkan keindahan alam rawa 

pening berupa hamparan sawah yang tadinya dijadikan sebagai wisata New Sabana dan view pegunungan 

yang menakjubkan. Tentu hal ini menjadi alasan dan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. 

Jumlah kunjungan di destinasi ini kurang lebih mencapai 1.800 wisatawan setiap bulannya. Pada 

tahun 2020 dilihat dari penjualan tiket yang terjual, pengunjung yang datang dari berbagai daerah atau kota 

dan paling banyak di hari weekend. Hal ini berdampak pada jumlah pengunjung yang bisa mempengaruhi 

kualitas pengalaman dan keselamatan wisatawan maupun keberlanjutan destinasi itu sendiri. Karena 

pengalaman yang baik dan mengesankan akan membuat pengunjung ingin kembali mengunjunginya lagi. 

Maka dari itu dalam penelitian di Radesa Wisata Tuntang ini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai bagaimana pengelolaan pengunjung yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pengalaman dan keselamatan wisatawan di Destinasi Radesa Wisata Tuntang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pengunjung yang sudah dilakukan oleh pengelola supaya 

dapat meningkatkan kualitas pengalaman dan keselamatan pengunjung. Hal ini sangatlah penting karena 

pengalaman dan keselamatan pengunjung di destinasi wisata berperan penting demi memberikan rasa aman 

dan nyaman bagi pengunjung. Serta akan berdampak pada citra destinasi dan berpengaruh terhadap 

keberlanjutan destinasi. 

  

 



 

LANDASAN TEORI – TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengelolaan Pengunjung 

Industri pariwisata tidak hanya berdampak positif di segala aspek, tetapi juga berdampak negatif. 
Dampak pariwisata terhadap ekonomi, masyarakat, budaya dan lingkungan alam dapat diatasi dengan 

beberapa cara. Salah satunya adalah pengelolaan pengunjung, yang dapat meminimalisir dampak negatif 

dari kegiatan wisata. Konsep ini menggambarkan Suatu proses yang berkesinambungan untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan dan daya tarik wisata, sehingga dapat diartikan sebagai pengelolaan pengunjung 

terhadap aktivitas dan pengelolaan pengunjung daya tarik wisata untuk memberikan manfaat menurut Grant 

dalam (Harianto, 2018). 

Pada dasarnya pengelolaan pengunjung mengatur tentang pergerakan pengunjung, mengarahkan, 

maupun mengawasi pengunjung di sebuah destinasi wisata, sehingga pengunjung memperoleh 

keselamatan, kenyamanan, keamanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, selain itu agar 

kawasan destinasi dapat terjaga keberlanjutannya. Menurut Tjiptojuwono, Eko dalam (Harianto, 2018) 
Dengan adanya pengelolaa pengunjung, sebenarnya pengelolaan pengunjung ditujukan untuk menjamin 

daya dukung kawasan. Maka perlunya konsep pengelolaan pengunjung dengan pendekatan daya dukung 

sosial maupun daya dukung pariwisata agar bisa meminimalisir dan mengendalikan dampak yang akan 
ditimbulkan karena banyaknya jumlah kunjungan. Tujuan adanya sebuah destinasi wisata adalah untuk 

mendatangkan banyak wisatawan, hal itu dapat mempengaruhi destinasi. Pentingnya pengelolaan 

pengunjung di destinasi adalah untuk meningkatkan kualitas pengalaman, keselamatan dan kepuasan 
pengunjung. 

Pengelolaan pengunjung tidak terlepas dari hubungan yang harmonis di antara pengunjung, objek 

dan pengelola menurut Davidson & Maitland dalam (Susetyarini, 2017). Pengelolaan  pengunjung 

mempengaruhi pergerakan pengunjung, memfasilitasi distribusi pengunjung untuk memenuhi kebutuhan 
mereka, dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Penerapan pengelolaan pengunjung harus 

sesuai dengan daya tarik wisata atau kebutuhan wisatawan. Pengelolaan pengunjung memiliki dua elemen 

dasar : 

1.  Keseimbangan antara kebutuhan dan tuntutan destinasi wisata dan wisatawan. 

2. Berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. 

Selain itu pengelolaan pengunjung perlu penerapan lebih maksimal. Menurut Yoeti dalam (Susetyarini, 

2017). Pengelolaan pengunjung dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : 

1. Hard Measure atau cara keras, adalah suatu cara untuk memaksa para pengunjung agar berperilaku sesuai 
dengan apa yang diinginkan pengelola destinasi wisata antara lain dengan cara : 

 
a. Jika sudah melebihi kapasitas dan perlu perawatan, pengelola dapat menutup sebagian area tempat 

destinasi  untuk perawatan, tindakan ini biasanya diterapkan di destinasi wisata di zona-zona tertentu. 
b. Membatasi waktu kunjungan wisatawan di destinasi wisata. Penerapan ini dilakukan untuk destinasi 

yang menerapkan waktu kunjungan wisatawan. 
c. Membagi konsep zonasi. Dengan membagi beberapa zona seperti zona wisata, zona fasilitas, dan zona 

perlindungan pihak pengelola sebaiknya menciptakan cara ini agar tidak terjadi penumpukan 



wisatawan. Tujuannya agar wisatawan tidak terganggu aktivitasnya dengan wisatawan yang lain, hal 

ini juga demi menjaga kelestarian destinasi yang rentan akan kerusakannya. 
d. Memberlakukan pembelian tiket masuk ke area destinasi. Pihak pengelola memberlakukan 

pembayaran tiket masuk untuk mengetahui wisatawan yang memang berniat untuk berkunjung untuk 

berwisata, dan hasil dari penjualan tiket akan digunakan untuk perbaikan, pengembangan, maupun 

pemeliharaan tempat destinasi. 
e. Memberlakukan strategi diskriminasi harga, contohnya untuk harga tiket rombongan dibuat lebih 

murah. 
2. Soft Measure atau cara lunak, adalah memberikan motivasi kepada pengunjung agar bertingkah laku sesuai 

yang diharapkan pihak pengelola destinasi maupun masyarakat. 

 

a. Melakukan promosi pada saat sebelum dan setelah berkunjung. Caranya mempromosikan dengan 

menawarkan paket wisata lebih dari satu hari tujuannya agar kesadaran pengunjung meningkat. 
b. Menyebarkan informasi kepada pengunjung sebelum dan pada saat kunjungan. Tujuannya agar 

menyusun rancangan perjalanan wisata dan untuk mendorong mereka agar menuju ke daerah-daerah 

yang dirasa kurang populer agar penyebaran kunjungan bisa merata, mempersiapkan jadwal untuk 

pemandu wisata agar tidak terjadi kepadatan pengunjung di titik lokasi daya tarik tertentu. 
c. Interpretasi, yaitu mengapresiasikan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wisatawan. 

Mengenai konservasi dan permasalahan lingkungan. Tujuannya tidak hanya itu, tetapi juga 

meningkatkan pengalaman wisata. Interpretasi ini dilakukan dengan cara personal attended service 

dimana wisatawan dapat secara langsung melakukan interaksi kepada interpreter seperti kelompok tur, 
presentasi, dan aksi demo wisata. 

Pengertian Keamanan dan Keselamatan Pengunjung 

Dalam mengelola destinasi, pengelola harus memperhatikan keamanan maupun keselamatan 

pengunjung agar nantinya dapat memberikan pengalaman yang mengesankan membuat pengunjung ingin 
datang kembali ke destinasi yang mereka tuju. Keamanan bisa diartikan bebas dari bahaya dan gangguan. 

Sedangkan keselamatan bisa diartikan terbebas dari bencana, malapetaka, maupun bahaya dengan kata lain 

tidak akan ada gangguan dari pihak manapun (Suharto, 2016). Penjelasan ini dapat disimpulkan keamanan 
merupakan sebuah kondisi sekelompok orang terhadap bahaya yang akan timbul dari faktor lingkungan 

sedangkan keselamatan merupakan suatu kondisi sekelompok orang yang mendapatkan kebahagian dan 

kesejahteraan. Di dalam lokasi destinasi pariwisata keselamatan dan keamanan akan menjadi tanggung 

jawab masyarakat sekitar khususnya pengelola destinasi wisata, ataupun bagi para pengunjung. Kondisi 
destinasi pariwisata yang tidak aman bisa mempengaruhi keselamatan maupun pengalaman wisatawan. 

Keadaan obyek wisata yang tidak aman berarti mengancam keselamatan wisatawan, seperti 

pencurian, perampokan, perampokan dan tindakan kriminal lainnya. Sehingga para pengunjung menjadi 
tidak tenteram, dan ketakutan, akibatnya obyek wisata atau daerah tujuan wisata menjadi terkucilkan karena 

tidak pernah dikunjungi wisatawan. Sebagai pengelola obyek wisata hendaknya harus menindak perilaku 

wisatawan yang mengarah pada berbagai kejahatan atau tindakan kriminal. Salah satu aspek dari perilaku 

pengunjung (turis) berpartisipasi dalam keputusan pembelian produk pariwisata merupakan faktor risiko 
bagi produk itu sendiri. Jika pengunjung benar-benar merasa keselamatan dan keamanan tidak terjamin, 

wisatawan akan membatalkan pembelian produk wisatanya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengelolaan 

keselamatan pengunjung untuk membangun kepercayaan terhadap keselamatan pengunjung. (Suharto, 
2016). 

Penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian relevan terdahulu, seperti berikut ini : 

(Priono, 2017), meneliti tentang Pengelolaan Tinggalan Budaya Melalui Pendekatan “Visitor 

Management” di Kawasan Wisata Bukit Batu Tjilik Riwut. Penelitian ini tujuannya untuk memperoleh 



gambaran empiris pengelolaan dan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan destinasi di Bukit Batu 

Tjilik Riwut dengan konsep visitor management. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kepuasan 

pengunjung dinilai masih rendah, ditujukan dari pengalaman pengunjung maupun kesesuaian gambaran 

destinasi dan fasilitas atraksi yang disediakan. Dalam hal ini kelestarian destinasi dan lingkungan belum 

optimal dilihat dari hasil responden pengunjung. Maka dari itu kualitas pengelolaan agar kawasan destinasi 

agar berkelanjutan sesuai visitor management belum optimal. 

Susetyarini (2017) meneliti tentang kajian manajemen kunjungan di Kawasan Wisata Kaliurang. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kondisi wisata Kaliurang supaya menarik 

wisatawan dan membentuk konsep manajemen kunjungan. Hasil dari penelitian ini menggunakan strategi 

pengembangan produk wisata dan manajemen kunjungan menggunakan analisis SWOT. 

 Alqarni (2017) melakukan penelitian tentang pengelolaan fasilitas pengunjung ekowisata 

Mangrove di Bandar Bakau Kota Dumai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kondisi fasilitas dan bentuk pengelolaan fasilitas pengunjung di Bandar Bakau Kota Dumai. Metode yang 

digunakan oleh peneliti adalah desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan informasi di lapangan. Hasil penelitian ini adalah 

kondisi fasilitas pengunjung kurang baik karena kurangnya perawatan dari pihak pengelola, pengelola 

seharusnya aktif dalam pelaksanaan pengelolaaan fasilitas kunjungan, dan mengontrol kinerja anggota 

pecinta alam bahari dengan dibuatnya buku catatan aktivitas untuk pengelola. 

 (Suharto, 2016), meneliti tentang Studi Tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung 

Hubungannya dengan Citra Destinasi Gembira Loka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan dan kenyamanan pengunjung di kebun binatang 

Gembira Loka. Sedangkan untuk metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif untuk 

menyelidiki populasi dan sempel, selain itu peneliti juga melakukan pengamatan, membuat kuesioner dan 

dokumentasi untuk pengambilan data.  Adapun hasil dari peneitian ini adalah untuk menunjukkan gambaran 

kepada wisatawan bahwa kebun binatang Gembira Loka menunjukkan korelasi yang signifikan antara citra 

destinasi dan motivasi wisatwan berkunjung. 

(Irawati, 2019), meneliti tentang Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Terapan Visitor 

Management di Kawasan Candi Prambanan dengan Metode Importance Performance Analysis. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui performa kepuasan pengunjung terhadap penerapan pengelolaan 

pengunjung di Kawasan Candi Prambanan. Metode yang digunakan oleh peneliti adaah metode deskriptif 

kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan, pihak pengelola sudah sangat memperhatikan kepuasan pengunjung di 

candi Prambanan. 

Dari beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai Visitor Management. Namun beberapa 

penelitian ini hanya membahas tentang perolehan gambaran empiris pengelolaan untuk mengetahui sejauh 

mana pengelolaan destinasi. Ditambah lagi kondisi fasilitas pengunjung kurang baik karena kurangnya 

perawatan dari pihak pengelola, dan juga identifikasi mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan 

pengelolaan keamanan dan kenyamanan pengunjung di destinasi. Dan yang terakhir mengenai performa 

kepuasan pengunjung terhadap penerapan pengelolaan pengunjung di destinasi. Oleh karena itu, dalam 

penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan pengunjung yang tepat 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pengalaman dan keselamatan wisatawan di destinasi Radesa Wisata 

Tuntang. Sehingga penelitian sebelumnya dapat dilengkapi dengan penelitian ini.  

 



 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di Radesa Wisata Tuntang tepatnya di Dusun Klurahan, Kecamatan 

Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang berlangsung selama 3 bulan dari awal bulan November 

2020 sampai bulan Januari 2021. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis 

deskriptif.  Penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan 

dijabarkan secara deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini diantaranya adalah observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mencari dan 

mengumpulkan data mengenai pengelolaan pengunjung di Radesa Wisata Tuntang. Selanjutnya penulis 

melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Didik Setiawan selaku pemrakarsa atau pendiri Radesa 

Wisata Tuntang Wawancara dilakukan secara langsung dan merekam semua hasil wawancara terkait 

pengelolaan pengunjung di Radesa Wisata Tuntang. Agar nantinya hasil dari wawancara bisa 

didokumentasikan dan dipahami kembali. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan beberapa 

pengunjung mengenai bagaimana kenyamanan, keselamatan dan pengalaman yang di dapat saat 

berkunjung. Dan yang terakhir penulis mencari sumber catatan dari berbagai publikasi, jurnal, dan makalah 

yang mendukung penelitian ini. 

HASIL PENELITIAN  

Radesa Wisata Tuntang berlokasi di Dusun Klurahan, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk menuju ke destinasi ini membutuhkan waktu tempuh kurang 

lebih 20 menit dari Salatiga. Jaraknya sekitar 400 meter dari jalan utama Salatiga-Semarang. Harga tiket 

masuk ke destinasi ini cukup terjangkau hanya Rp 10.000 per orang. Pengunjung bisa memarkirkan 
kendaraan sepeda motor atau mobil di area parkir yang sudah disediakan oleh pengelola.  

Radesa Wisata Tuntang ini baru soft launching 19 Juli 2020 yang telah dibangun menara berbahan 

bambu dengan replika menara eiffel yang menjulang tinggi kurang-lebih 38 meter dan lebar 12,5 meter di 

atas area Rawa Pening. Sedangkan untuk miniatur bangunan menara dibuat pada bulan September 2019 

lalu yang bertujuan untuk menjadikan replika menara eiffel tertinggi di Indonesia dengan keunikannya yang 

terbuat dari bahan bambu. Untuk membangun replika menara eiffel ini pengelola Radesa Wisata Tuntang 

membutuhkan kurang lebih sekitar 450 batang bambu. Menara ini dibangun di atas kanal danau rawa 

pening. Para pengunjung juga bisa menaiki menara ini dan memanjakan mata dengan suguhan keindahan 

Rawa Pening dan beberapa gunung yang mengelilingi Radesa Wisata Tuntang. Wisatawan yang 

mengunjungi tempat wisata ini rata-rata untuk berfoto atau mengabadikan momen senja di Radesa Wisata 

Tuntang. Jika cuaca cerah, perpaduan antara birunya langit, tanaman enceng gondok dan air di Rawa Pening 

akan terlihat padu dengan ditambah view pegunungan yang mengelilingi Rawa Pening. Seperti replika 

menara eiffel yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai background foto selfi para pengunjung. Pastinya 

akan menambah kesan tersendiri bagi para pengunjung saat mengabadikan momen berfoto di tempat ini. 

Bukan hanya spot foto yang bagus dan keindahan alam saja yang menarik di tempat ini, di Radesa Wisata 

Tuntang juga menyediakan beberapa wahana permainan berupa perahu dayung dan wahana bebek air yang 

sangat menyenangkan. Saat pengunjung menaiki bebek air dan perahu dayung mengelilingi danau, 

pengunjung bisa menikmati pemandangan alam sekitar Radesa WisataTuntang yang sangat indah. 

Pengunjung juga dapat menikmati wisata kuliner yang berada di kawasan Radesa Wisata Tuntang yang 

sudah disediakan oleh pengelola, dengan adanya kantin dan warung makan pengunjung bisa memesan 

bermacam menu yang komplit dari aneka minuman panas atau dingin dan makanan berupa aneka masakan 

ikan rawa yang bisa memanjakan lidah bagi pengunjung. 



 

Pengelolaan Pengunjung (Visitor Management) di Radesa Wisata Tuntang 

Pengelolaan pengunjung yang dilakukan di Radesa Wisata Tuntang merupakan upaya pengelola 

dalam hal perawatan, keberlanjutan destinasi, kenyamanan maupun keselamatan pengunjung. Berikut ini 

adalah hasil dari wawancara mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan pengelola Radesa Wisata 
Tuntang: 

a. Membatasi Jumlah Pengunjung 

Dari hasil wawancara dengan pengelola Radesa Wisata Tuntang, pengelola melakukan upaya 
pengelolaan pengunjung di Radesa Wisata Tuntang yaitu dengan membatasi jumlah pengunjung. 

Upaya ini dilakukan karena banyaknya jumlah kunjungan pada saat weekend. Kunjungan mencapai 

kurang lebih 1800 pengunjung setiap bulannya dilihat dari hasil penjualan tiket yang terjual. Karena 
masih dalam masa pandemi Covid 19, pihak pengelola melakukan penerapan physical distancing 

dengan mencantumkan kalimat arahan di tiket masuk masuk area wisata yang bertuliskan “maksimal 

2 jam di area demi keamanan dan kenyamanan pengunjung wisata pada hari Sabtu/Minggu”. 

Penerapan ini tidak lain untuk menghindari kerumunan di area wisata. Karena banyaknya jumlah 
kunjungan pengelola juga mengalihkan pengunjung ke atraksi wisata lain seperti naik speed boat, 

perahu dayung, dan perahu bebek air, tujuannya agar kawasan destinasi tidak padat oleh wisatawan 

dan meminimalisir kerusakan pada bangunan yang pada dasarnya terbuat dari bambu, salah satunya di 
kawasan replika menara yang penuh dan sesak oleh pengunjung. Harapan pihak pengelola dengan 

adanya pembatasan jumlah pengunjung keselamatan dan keberlanjutan destinasi tetap terjaga. 

b. Penambahan Atraksi 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku pengelola Radesa Wisata Tuntang, beliau 

mengatakan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan wisatawan pihak pengelola melakukan 

penambahan atraksi wisata. Diantaranya seperti speed boat, perahu dayung, dan perahu bebek air, 

tujuannya untuk mengalihkan pengunjung agar tidak langsung tertuju ke kawasan yang mereka mau, 
tetapi dengan adanya penambahan atraksi tersebut tidak semua pengunjung meminatinya. Karena 

sebagian dari mereka hanya ingin menikmati senja dan berfoto di Radesa Wisata Tuntang. Selain 

penambahan atraksi pengelola berencana untuk menambah pusat kuliner dan edukasi perikanan di 
kawasan Radesa Wisata Tuntang. 

Permasalahan dalam Pengelolaan Pengunjung 

a. Perilaku  pengunjung 

 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku pihak pengelola, beliau mengatakan sifat maupun 

tingkah laku pengunjung ke destinasi sangatlah beragam, sifat inilah yang membuat pengelola susah 
untuk mengatur mereka. Untuk membatasi jumlah pengunjung, pengelola melakukan aturan yang 

tertulis di tiket masuk wisata yang bertuliskan  “maksimal 2 jam di area demi keamanan dan 

kenyamanan pengunjung wisata pada hari Sabtu/Minggu”. Penerapan ini tidak lain untuk menghindari 

kerumunan di area wisata. Tetapi karena banyaknya jumlah pengunjung di waktu weekend membuat 
wisatawan mengabaikan arahan atau aturan dan mengikuti sifat wisatawan lain yang susah untuk 

diatur. Mereka ingin berlama-lama untuk mengabadikan foto mereka di replika menara, sedangkan 

banyak wisatawan lain yang ingin menaiki menara dan berfoto tetapi terhambat oleh sesaknya 



wisatawan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Berikut ini adalah data wawancara 

pengunjung mengenai tujuan mereka berkunjung ke Radesa Wisata Tuntang. 

Tabel 1. Data Wawancara Pengunjung di Radesa Wisata Tuntang 

No. Nama Umur Tempat Asal Pekerjaan  Tujuan Berkunjung 

1. Kelvin 19 Salatiga Pelajar Rekreasi 

2. Fira 20 Semarang Mahasiswa Keperluan Penelitian 

3. Nova 24 Bawen Karyawan Pabrik Rekreasi 

4. Abi 23 Ungaran Karyawan Pabrik Rekreasi 

5. Rina 27 Salatiga Ibu Rumah Tangga Rekreasi 

6. Novita 29 Ungaran Karyawan Pabrik Rekreasi 

7. Winda 25 Bawen Karyawan Pabrik Rekreasi 

8. Siti Aliya 30 Salatiga Ibu Rumah Tangga Keperluan Bisnis 

9. Hendri 19 Salatiga Pelajar Kegiatan Pendidikan 

10. Kristian 38 Tuntang Guru Rekreasi 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 10 responden pengunjung di Radesa Wisata 

Tuntang terdapat 4 orang berumur di atas 20 tahun, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan mereka 

karyawan pabrik, dengan tujuan kunjungan rekreasi, yang berasal dari daerah Bawen dan Ungaran. 

Dari hasil wawancara penulis dengan pengunjung, dilihat dari tujuan mereka berkunjung lebih 

banyaknya adalah rekreasi sembari menunggu sunset. Membuat mereka ingin mengabadikan momen 

senja di Radesa Wisata Tuntang karena viewnya yang menakjubkan dan juga karena keseharian 

aktivitas mereka bekerja, pada waktu weekend inilah waktu mereka untuk berlibur dan rekreasi 



bersama keluarga maupun sahabat. Hal inilah yang membuat mereka ingin berlama-lama di area 

destinasi. 

b.      Kurang minatnya pengunjung dengan atraksi wisata lain 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku pihak pengelola Radesa Wisata Tuntang, beliau 

mengatakan pengunjung kurang berminat dengan adanya penambahan atraksi wisata seperti perahu 

dayung dan bebek air. Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan pengunjung adalah pengunjung 

hanya ingin menikmati senja berfoto di kawasan replika menara sembari menikmati makanan atau 

minuman yang disediakan di area destinasi.  

Untuk meningkatkan kualitas kenyamanan, keselamatan maupun pengalaman pengunjung di destinasi, 

sebenarnya pihak pengelola sudah memperhatikan hal tersebut. Salah satunya adalah menyediakan 

pelampung bagi yang ingin menaiki perahu dayung maupun bebek air. Dengan disediakannya 

pelampung, pengunjung tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan pada saat 

melakukan aktivitas wisata mengelilingi rawa pening menggunakan perahu maupun bebek air.  

Tetapi meskipun hal itu sudah diterapkan hanya beberapa wisatawan yang meminatinya. Karena 

persepsi wisatawan mengenai perahu dayung yang disediakan di destinasi menurut mereka kurang 

aman. Karena perahu yang cenderung kecil ruangannya dan tidak ada penutup di atas perahu untuk 

melindungi dari panas maupun hujan. Selain itu perahu harus terpenuhi dengan menunggu wisatawan 

lain yang ingin menaikinya kurang lebih 5 sampai 6 orang satu perahunya. Hal ini membuat mereka 

kurang merasa bebas untuk bergerak. Mengingat ruang perahu yang tidak begitu luas dan takut jika 

sewaktu-waktu perahu terbalik. Maka dari itu banyak pengunjung yang datang langsung tertuju ke 

tempat yang mereka mau seperti menaiki menara atau bersantai sembari memesan makanan atau 

minuman yang sudah disediakan di area destinasi. Banyaknya pengunjung di kawasan menara 

membuat wisatawan kurang merasa nyaman karena harus berdesak- desakan dengan wisatawan yang 

lain dan pengambilan foto pun kurang bagus jika banyak orang yang berlalu lalang di kawasan tersebut. 

Hal inilah yang dapat mempengaruhi kualitas pengalaman yang didapatkan wisatawan saat berkunjung 

ke Radesa Wisata Tuntang. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas persepsi pengunjung mengenai 

keselamatan, keamanan, maupun pengalaman yang didapat masih kurang maksimal. Berikut ini adalah 

data tujuan pengunjung dan pendapat mereka mengenai keselamatan dan keamanan di Radesa Wisata 

Tuntang. 

 

Tabel 1. Data Tujuan Pengunjung ke Radesa Wisata Tuntang 

No. Nama Umur Tujuan 

Berkunjung 

Atraksi Wisata 

yang diminati 

Pendapat Pengunjung Mengenai 

Keselamatan Maupun Keamanan 

di Destinasi 

1. Kelvin 19 Rekreasi Hanya menikmati senja dan 

berfoto 

- Takut bambu roboh jika banyak pengunjung yang 

berada di kawasan yang rentan akan kerusakannya 

seperti menara. 

- Kurang minat dengan tersedianya perahu dayung.. 

Takut sewaktu-waktu jika perahu terbalik 



2. Fira 20 Keperluan 

Penelitian 

Semua yang di destinasi 

diminati 

Keamanan perlu ditingkatkan di kawasan yang 

rentan akan kerusakannya. Mengingat bahan yang 

terbuat dari bambu dan di bawah kawasan adalah 

air rawa. 

3. Nova 24 Rekreasi Berburu foto sunset dan 

menikmati makanan hasil 

rawa 

-Takut bambu roboh jika banyak pengunjung yang 

berada di kawasan yang rentan akan kerusakannya 

seperti menara.  

-Kurang minat dengan tersedianya perahu dayung.. 

Takut sewaktu-waktu perahu terbalik 

4. Abi 23 Rekreasi Menikmati senja, berfoto, 

dan memancing 

-Takut bambu roboh jika banyak pengunjung yang 

berada di kawasan yang rentan akan kerusakannya 

seperti menara. 

-Atraksi wisata seperti perahu dayung dirasa masih 

kurang aman karena melihat perahu yang kecil, 

takut jika terbalik. 

5. Rina 27 Rekreasi Hanya berjalan-jalan 

menikmati senja di kawasan 

destinasi 

Sebaiknya di sepanjang jalur masuk destinasi diberi 

penghalang agar pada saat berpapasan dengan 

pengunjung yang lain bisa berpegangan mengingat 

kanan kiri jalur sudah rawa. 

-Keselamatan maupun keamanan perlu 

ditingkatkan di area yang rawan kerusakannya. 

6. Novita 29 Rekreasi Berburu sunset dan 

bersantap minuman maupun 

makanan hasil rawa 

Takut bambu roboh jika banyak pengunjung yang 

berada di kawasan yang rentan akan kerusakannya 

seperti menara. 

7. Winda 25 Rekreasi Berburu sunset dan berfoto Takut bambu roboh jika banyak pengunjung yang 

berada di kawasan yang rentan akan kerusakannya 

seperti menara. 

8. Siti 

Aliya 

30 Keperluan 

Bisnis 

Semua yang di destinasi 

diminati 

-Merasa aman jika tidak banyak pengunjung yang 

menaiki menara 

-Merasa aman jika tidak banyak pengunjung yang 

menaiki perahu jadi hanya diisi 3-4 orang saja. 

9. Hendri 19 Kegiatan 

Pendidikan 

Semua yang di destinasi 

diminati 

Takut bambu roboh jika banyak pengunjung yang 

berada di kawasan yang rentan akan kerusakannya 

seperti menara 

10. Kristian 38 Rekreasi Berburu sunset sambil 

menyantap makanan hasil 

rawa 

Keamanan perlu ditingkatkan di kawasan yang 

rentan akan kerusakannya. Mengingat bahan yang 

terbuat dari bambu dan di bawah kawasan destinasi 

adalah air rawa 



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 10 dari responden pengunjung mengenai atraksi yang 

diminati, dan pendapat mereka mengenai keselamatan maupun keamanan di destinasi adalah mereka 

mengunjungi Radesa Wisata Tuntang hanya ingin menikmati senja atau sunset dan berburu foto 

sembari menikmati makanan atau minuman yang disediakan di destinasi. Pendapat mereka mengenai 

keselamatan maupun keamanan masih perlu ditingkatkan terutama di kawasan yang rentan akan 

kerusakannya. Mengingat banyaknya jumlah pengunjung di kawasan menara. Dan juga pengunjung 

kurang berminat dengan adanya perahu dayung. Karena ketakutan mereka sendiri jika perahu terbalik. 

c.       Terbatasnya dana 

Bapak Didik menceritakan, awal dibangunnya Radesa Wisata Tuntang berawal dari dana masyarakat 

atas inisiator BUMDES, kemudian didanai CSR BUMN, PLN UP 3 Salatiga dan PT.NUSINDO. Total 

pembangunan awal mencapai 900 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan 

pembangunan seperti bambu, tali pengikat, paku, sisanya untuk renovasi bangunan dan kebutuhan 

lainnya. Dan untuk dana pembangunan selanjutnya dialih alokasikan ke dana desa. Dari wawancara 

dengan Bapak Didik beliau mengatakan, saat ini beliau dan pengelola yang lain berencana untuk 

menambah jalur keluar wisatawan. Dikarenakan saat ini jalur keluar masuk wisatawan untuk menuju 

ke kawasan menara hanya memiliki satu jalur. Hal ini membuat wisatawan kurang merasa nyaman, 

karena harus berpapasan dengan wisatawan yang lain yang ingin keluar masuk ke destinasi. 

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Upaya penerapan pengelolaan pengunjung di Radesa Wisata Tuntang 

Penerapan pengelolaan pengunjung yang dilakukan di Radesa Wisata Tuntang tidak ada yang salah, 

hanya saja belum optimal.  Perlu diperhatikan mengenai pengunjung. Di mana pihak pengelola perlu 

memperhatikan bagaimana pengelolaan pengunjung dapat memberikan kualitas keselamatan, kenyamanan 

maupun pengalaman saat mereka berkunjung ke destinasi yang mereka tuju. Dari data yang di dapat di 

lapangan pengunjung merasa kurang aman maupun nyaman karena banyaknya pengunjung pada saat 

weekend dan kurang minat nya dengan atraksi wisata lain. Sedangkan dari perbandingan dengan karya tulis 

ilmiah sebelumnya juga membahas mengenai Visitor Management. Seperti perolehan gambaran empiris 

pengelolaan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan destinasi, faktor apa saja yang berkaitan dengan 

keamanan dan kenyamanan pengunjung di destinasi, serta kepuasan pengunjung tergadap penerapan 

pengelolaan pengunjung di destinasi. Tetapi dalam penelitian mengenai pengelolaan pengunjung di 

destinasi Radesa Wisata Tuntang penulis melakukan penelitian mengenai pengelolaan pengunjung yang 

tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengalaman dan keselamatan wisatawan. Dari data yang di 

peroleh di lapanagan, pihak pengelola melakukan pembatasan pengunjung yang dapat meminimalisir 

kerusakan pada bambu menara terutama di kawasan menara. Karena keseluruhan dari bangunan terbuat 

dari bambu dan rentan akan kerusakannya. Selain itu untuk menghindari kerumunan karena masih masa 

pandemi Covid 19. 

Selain itu hal ini dapat berpengaruh terhadap pengalaman pengunjung. Pengunjung akan merasa 

kurang nyaman dan tidak puas jika aktivitas mereka selama berkunjung dibatasi. Karena karakteristik, 

motivasi berkunjung, maupun perilaku yang berbeda- beda inilah membuat mereka sulit diatur. Pada 

dasarnya pengunjung yang berwisata ke destinasi ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi 

pengalaman yang mengesankan, keselamatan yang ditingkatkan akan membuat pengunjung merasa aman 



dan nyaman selama melakukan aktivitas berwisata di Radesa Wisata Tuntang. Dengan banyaknya jumlah 

pengunjung yang menaiki kawasan replika menara, membuat pengunjung yang lain kurang merasa nyaman 

maupun aman selama berwisata karena harus berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain.  

Pengelolaan pengunjung di Radesa Wisata Tuntang sangat perlu dilakukan karena tujuannya untuk 

mengatur arus wisatawan. Supaya kunjungan wisata merata tidak hanya terdapat di salah satu titik saja 

tetapi dapat menyeluruh. Karena hal ini dapat mempengaruhi pengalaman perjalanan wisata yang berbeda, 

sehingga akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman mereka. Maka perlu adanya strategi pengelolaan 

pengunjung menurut Yoeti dalam (Susetyarini, 2017), yang dapat diterapkan dengan cara keras (hard 

measure) dan cara lunak (soft measure) : 

1. Pengelolaan Pengunjung dengan cara keras (hard measure) 

a.  Jika sudah melebihi kapasitas dan perlu perawatan, pengelola dapat menutup sebagian area tempat 

destinasi  untuk perawatan, tindakan ini biasanya diterapkan di destinasi wisata di zona-zona tertentu 

seperti di kawasan menara. Karena masih dalam masa pandemi Covid 19, seharusnya pihak pengelola 

memasang papan peringatan dan papan informasi di area destinasi seperti menjaga jarak dengan 

pengunjung yang lain, hindari kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu perlu 

adanya petugas penjaga yang selalu standby di setiap titik lokasi yang rawan akan kerumunan.  

b.  Membatasi waktu kunjungan wisatawan di destinasi wisata 

Penerapan ini dilakukan untuk menerapkan waktu kunjungan wisatawan. Sebaiknya pihak pengelola 

membatasi waktu kunjungan. Jika pada saat weekend dan libur nasional banyak pengunjung yang 

datang maka pihak pengelola menerapkan pembatasan pengunjung. Dengan cara memberi himbauan 

atau papan informasi jika area destinasi hanya bisa menampung 50 %, terutama di kawasan yang rawan 

akan kerusakan maupun kerumunan. 

c.  Memberlakukan strategi diskriminasi harga, contohnya untuk harga tiket rombongan dibuat lebih 

murah. Untuk biaya masuk destinasi dan menikmati atraksi wisata yang lain seperti naik perahu, speed 

boat dan bebek air, harga untuk rombongan dibuat lebih murah. Meski rombongan harus menjaga jarak 

dan patuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di area destinasi. Dan sebelumnya sudah 

berkoordinasi dengan pihak pengelola terkait harga untuk rombongan.  

2. Pengelolaan Pengunjung dengan cara lunak (soft measure) 

a.  Menyebarkan informasi kepada pengunjung sebelum dan pada saat kunjungan tujuannya agar 

pengunjung menyusun rancangan perjalanan wisata dan untuk mendorong mereka tentang betapa 

menariknya atraksi wisata yang kurang diminati. Sehingga mendorong wisatawan juga menikmati 

atraksi wisata tersebut. 

b.  Interpretasi, yaitu mengapresiasikan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wisatawan 

mengenai konservasi dan permasalahan lingkungan. Tujuannya tidak hanya itu, tetapi juga 

meningkatkan pengalaman wisata. 

Selanjutnya terkait dengan penambahan atraksi wisata hal ini bertujuan agar pengunjung tidak langsung 

tertuju ke kawasan menara. Pengelola mengalihkan pengunjung dengan cara menawarkan wisata naik 

perahu dayung keliling rawa, bermain perahu bebek air, maupun naik speedboat. Tetapi dengan adanya 



penambahan atraksi ini tidak semua pengunjung berminat, karena dilihat dari motivasi berkunjung 

mereka yang beragam. 

 

Permasalahan yang dihadapi pengelola Radesa Wisata Tuntang 

Upaya yang dilakukan pengelola untuk mengembangkan sebuah destinasi wisata tentunya tidak 
berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Hal ini juga dialami oleh pengelola Radesa Wisata Tuntang. 

Pengelola mempunyai beberapa permasalahan dalam mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka. 

Permasalahan itu terkait dengan tingkah laku pengunjung, ada yang mudah diatur dan ada juga yang sulit 
diatur. Karena dilihat dari motivasi pengunjung berbeda-beda mereka ingin langsung menuju tempat yang 

mereka mau dan yang diinginkan. Salah satunya ke kawasan replika menara. Hal ini mengakibatkan 

kawasan menara penuh dan sesak oleh aktivitas pengunjung. Dilihat dari tujuan mereka berkunjung lebih 
banyaknya adalah rekreasi sembari menunggu sunset. Membuat mereka ingin mengabadikan momen senja 

di Radesa Wisata Tuntang karena viewnya yang menakjubkan dan juga dari hasil wawancara penulis 

dengan pengunjung adalah keseharian aktivitas mereka bekerja maka pada waktu weekend inilah waktu 

mereka untuk berlibur dan rekreasi bersama keluarga maupun sahabat. Karena aktivitas pengunjung inilah 
yang membuat pihak pengelola susah untuk mengatur mereka. Pengunjung mengabaikan arahan atau aturan 

dan mengikuti sifat pengunjung yang lain. Hal inilah membuat pengunjung yang lain kurang merasa 

nyaman. Meski pengelola sudah menambah atraksi wisata tetapi hanya sedikit wisatawan yang berminat 
karena dilihat dari tujuan mereka berkunjung yang berbeda- beda. Hal ini membuat pihak pengelola 

kesulitan untuk mengatur mereka. 

Selanjutnya terkait kurang minatnya pengunjung dengan atraksi wisata lain disebabkan karena 

pengunjung hanya ingin menikmati senja berfoto di kawasan replika menara sembari menikmati makanan 

atau minuman yang disediakan di area destinasi. Perilaku wisatawan yang berbeda - beda didasarkan dari 

motivasi berkunjung mereka yang beragam. Mereka ingin melakukan hal yang mereka mau dan mengikuti 

sifat wisatawan yang lain. Hal ini membuat pengelola sulit mengatur flow wisatawan yang berkunjung ke 

kawasan Radesa Wisata Tuntang terutama di kawasan yang banyak di padati pengunjung. Selain itu 

persepsi wisatawan mengenai perahu dayung yang disediakan di destinasi menurut mereka masih kurang 

aman. Meskipun pengelola sudah memperhatikan kualitas keselamatan maupun keamanan bagi 

pengunjung, hal ini masih perlu ditingkatkan terutama di kawasan yang rentan akan kerusakannya dan 

meningkatkan keamanan di atraksi wisata seperti perahu dayung yang ruangnya tidak begitu luas membuat 

pengunjung takut jika sewaktu-waktu perahu terbalik. Maka dari itu banyak pengunjung yang datang 

langsung tertuju ke tempat yang mereka mau. Seharusnya pihak pengelola perlu memperhatikan kapasitas 

perahunya agar dilihat tidak terlalu kecil dan menambah pelindung di atas perahu dari panas maupun hujan 

agar wisatawan yang menaikinya merasa aman. Perlu adanya strategi pengelolaan pengunjung menurut 

Yoeti dalam (Susetyarini, 2017), yang dapat diterapkan dengan cara lunak (soft measure) : 

Pengelolaan Pengunjung dengan cara lunak (soft measure) 

Menyebarkan informasi kepada pengunjung sebelum dan pada saat kunjungan tujuannya agar pengunjung 

menyusun rancangan perjalanan wisata dan untuk mendorong mereka tentang betapa menariknya atraksi 

wisata yang kurang diminati. Sehingga mendorong wisatawan juga menikmati atraksi wisata tersebut. 

 Selain itu untuk pembangunan sebuah destinasi pastinya pihak pengelola membutuhkan dana yang 

cukup banyak. Permasalahan di Radesa Wisata Tuntang tak luput dari keterbatasan dana yang dimiliki. 

Awalnya pembangunan destinasi di Radesa Wisata Tuntang ini didanai oleh CSR BUMN, PLN UP 3 



Salatiga dan PT.NUSINDO. Kemudian dana dialih alokasikan ke dana desa. Untuk pembangunan 

selanjutnya pihak pengelola berencana menambah pembangunan jalur keluar pengunjung. Karena hanya 

memiliki satu jalur hal ini membuat pengunjung kurang nyaman karena harus berpapasan keluar masuk 

dengan pengunjung yang lain. Maka dari itu pihak pengelola berencana untuk menambah jalur keluar 

pengunjung. Saat ini dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masih minim, pihak pengelola dan 

masyarakat desa masih berencana untuk penambahan pembangunan ini. 

KESIMPULAN 

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan pengunjung yang sudah dilakukan pengelola seperti 

pembatasan jumlah pengunjung, penambahan atraksi wisata, dan peningkatan kualitas keselamatan, 

kenyamanan maupun pengalaman untuk wisatawan masih kurang maksimal. Karena pengelola mempunyai 

beberapa kendala yang perlu dihadapi diantaranya tingkah laku pengunjung yang beragam, kurang 
minatnya dengan atraksi wisata lain dan terbatasnya dana. Hal ini membuat pihak pengelola kesulitan dalam 

mengatur pengunjung yang mempunyai motivasi berkunjung yang beragam, sifat maupun tingkah laku 

pengunjung inilah yang membuat pengelola sulit mengatur mereka. Maka hal ini perlu dikaji lebih dalam 

lagi terkait sifat maupun tingkah laku pengunjung dan motivasi berkunjung mereka yang beragam.  

SARAN / REKOMENDASI 

Dari hasil wawancara dengan pengelola Radesa Wisata Tuntang, pengelolaan pengunjung  yang 

sudah dilakukan oleh pengelola belum maksimal dan tentunya masih ada kendala-kendala yang dihadapi. 

Maka dari itu peneliti akan memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang mungkin bisa membantu 

pengelola dalam pengelolaan pengunjung di Radesa Wisata Tuntang. 

1. Seharusnya pihak pengelola memasang papan peringatan dan papan informasi di area destinasi yang 
banyak sekali kerumunan. Jadi tidak hanya penulisan di tiket masuk destinasi saja. Karena ada juga 

wisatawan yang tidak tahu adanya peringatan di tiket masuk tersebut. 

2. Jika di destinasi sudah penuh dengan wisatawan sebaiknya kedepannya pihak pengelola melakukan 

perhitungan daya dukung wisata yang mencakup  

a. Physical Carrying Capacity (Daya Dukung Fisik) : Jumlah maksimum wisatawan yang dapat 

ditampung oleh luas area di Radesa Wisata Tuntang  

b. Real Carrying Capacity ( Daya Dukung Rill) : Sebaiknya jumlah kunjungan wisatawan yang di 
tampung di destinasi harus memperhatikan faktor koreksi sesuai dengan karakteristik kawasannya. 

c. Effective Carrying Capacity ( Daya Dukung Efektif) : Pengelola mengatur jumlah maksimum 

pengunjung yang diperkenankan berkunjung pada  kawasan destinasi untuk mengatur pengunjung. 

3. Sebaiknya pihak pengelola mengatur tourist flow dan jalur keluar masuk wisatawan. Jalan keluar tidak 

boleh sama dengan jalur masuk. Karena hal ini akan mengganggu aktivitas wisatawan dan pengalaman 

mereka saat berkunjung karena mempengaruhi citra destinasi. 

4. Meski pengelola sudah memperhatikan keselamatan pengunjung yang ingin menaiki perahu dayung 
seperti menyediakan pelampung, tetapi masih dirasa kurang aman bagi wisatawan karena takut jika 

perahu terbalik. Sebaiknya pengelola membuat perencanaan management crisis dan mitigasi untuk 

menghindari kecelakaan pada wisatawan serta meminimal dampak dari bencana yang mungkin bisa 
terjadi. 

 




