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PENERAPAN INTEGRATED SPIRITUAL TOURISM BERBASIS

MASYARAKAT LOKAL DI DANAU TAMBLINGAN

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Danau Tamblingan merupakan salah satu danau yang ada di Bali yang terletak

di kabupaten Buleleng. Danau Tamblingan juga terletak berdampingan dengan danau

Buyan, dan tidak begitu jauh dengan danau Bratan, dan obyek wisata Bedugul

Botanical Garden. Terletak sekitar 60 kilometer dari Denpasar, atau sekitar 25

kilometer dari Singaraja.

Seperti halnya daerah sekitarnya yang memiliki nilai pariwisata yang sangat

tinggi, misalnya Bedugul dan danau Bratan, danau Tamblingan juga sebenarnya

memiliki nilai-nilai terpendam yang sangat tinggi, yang bisa menjadi daya tarik yang

sangat luar biasa, bahkan melebihi daerah-daerah yang lain. Daerah yang luas, pura-

pura, serta keindahan alam yang bernuansa majestis sebenarnya memberikan nilai yang

sangat tinggi bagi tempat ini.

Akan tetapi ironisnya, tempat yang sebenarnya sangat berpotensi dalam dunia

pariwisata yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat, justru terbengkalaikan

dan seakan tidak terurus. Sampah berserakan, lingkungan yang tidak terurus, yang

membuat lingkungan yang sebenarnya asri menjadi sangat kumuh dan kotor. Sarana

dan prasarana pendukung juga sangat tidak sesuai, misalnya jalan dan fasilitas-fasilitas

umum. Padahal semua pendukung diatas merupakan syarat mutlak dalam

pengembangan pariwisata.
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Dalam upaya-upaya guna mewujudkan tamblingan menjadi objek wisata yang

menarik yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, baik kepada penduduk local dan

pemerintah daerah, disini akan diuraikan suatu system perpaduan pengembangan

kelestarian alam dan sebagai tempat suci yang memiliki nilai spiritual tinggi, dengan

suatu system bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang diharapkan bisa

meningkatkan taraf hidup penduduk local melalui penerapan Integrated Spiritual

Tourism. Sebelumnya, kita akan bahas tentang pemahaman dari istilah diatas.

2. Definisi

Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa system yang dirancang merupakan

system Integrated Spiritual Tourism. System ini terdiri dari tiga kata yaitu Integrated,

Spiritual, dan Tourism. Tourism berarti pariwisata, spiritual merupakan sesuatu yang

berhubungan dengan keagamaan dan bathin, serta Integrated merupakan suatu

penggabungan, atau pensatu paduan sehingga membentuk sesuatu yang menarik, indah

dan harmoni.

Dari uraian istilah diatas, jadi Integrated Spiritual Tourism merupakan suatu

system yang menjadikan danau tamblingan sebagai tempat yang sacral, yang

mempunyai nilai spiritual tinggi, serta disisi lain menjadikan tempat yang sacral itu

menjadi tempat yang memiliki nilai pariwisata yang menarik kalangan wisatawan

untuk menikmati keindahan alam dan sarana-sarana pariwisata yang lain.

Untuk menjadikan danau Tamblingan sebagai tempat pariwisata, tentunya ada

beberapa hal yang menjadi indicator yang harus dijadikan sebagai dasar dalam

pengembangan pariwisata didaerah ini, antara lain, Keamanan, Kebersihan, Keunikan

dan Keindahan, Kesejukan, Ketertiban, Pelayanan dan Keramahan, Pengalaman.

Sebagai suatu system yang integrated, jadi disini Spiritual Tourism yang

dikembangkan akan di integrated-ksn dengan wahana-wahana yang mendukung
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sebagai daya tarik wisatawan. Adapun wahana-wahana yang dibuat yang mendukung

Spiritual Tourism ini antara lain;

1. Wahana tracking

2. Wahana gayung sampan tradisional

3. Wahana rekreasi

4. Wahana sepeda gunung

Semua wahana diatas merupakan wahana pendukung dari Spiritual Tourism

yang dikembangkan, dan untuk wahana tracking, kita membuat program One Man One

Tree.
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SISTEM PELAKSANAAN

1. Perijinan

Hal pertama yang harus dipenuhi dalam suatu bentuk usaha adalah perijinan.

Hal ini bertujuan untuk memiliki usaha yang legal secara hukum, dan tentunya juga

beranjak pada suatu kenyataan bahwa bonafit dari suatu perusahaan akan ditentukan

oleh legalitas dari perusahaan itu sendiri.

Disini kita melihat bahwa usaha yang dibuat merupakan usaha agribisnis yang

tergolong sangat besar dan melibatkan banyak pihak, maka izin perusahaan merupakan

syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Untuk membuat proses per izinan menjadi lancer, maka hal pertama adalah

melakukan sosialisasi kemasyarakat local tentang master plan yang mau dibuat.

Tentunya orang-orang yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat menjadi

subjek untuk melakukan sosialisasi. Hal pertama yang menjadi penekanan terhadap

para pamong desa dan masyarakat local antara lain;

1. Integrated Spiritual Tourism merupakan usaha agribisnis yang menekankan pada

masyarakat local, demana sebagian besar benefit yang diperoleh merupakan hasil

yang diterima oleh masyarakat desa. Ini dilandasi pada penggunaan sumber daya

manusia yang menggunakan masyarakat local, sehingga pada akhirnya mampu

meningkatkan taraf hidup masyarakat local.

2. Sebagai system yang bisa sebagai sarana untuk menjaga kesakralan kawasan danau

tamblingan melalui program-program yang dirancang dalam system ini.

3. Sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menjaga dunia, atau yang sering disebut

Save The World, karna didalamnya terdapat upaya-upaya pelestarian hutan,
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misalnya program tanam pohon sebagai usaha go green, ataupun penataan

lingkungan hutan.

4. Sebagai upaya membuka kesempatan bagi masyarakat local untuk lebih

mengembangkan diri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, misalnya

membuka toko pernak-pernik, rumah makan, toko buah, atau yang lainnya, dimana

para pengunjung merupakan konsumen yang sangat potensial untuk produk-produk

mereka.

Dari butir-butir diatas yang dijadikan pedoman dalam pembangunan system

ini, kami membuka juga masukan-masukan dari masyarakat local, sebagai sumbangan

ide-ide yang bersifat membangun. Setelah tercapai kata mufakat, baru akan dilanjutkan

ke jenjang pemerintahan.

Selain yang dipaparkan diatas, tentunya usaha agribisnis ini memerlukan

dukungan dari pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, kita mengharapkan

pemerintah mendukung dalam pelaksanaan One Man One Tree, dengan memberikan

pohon-pohon untuk ditanam, dan yang paling penting, dukungan pemerintah dalam

pembangunan infrastruktur menjadi harapan besar dalam pengembangan usaha ini.

Adapun pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan sebagai

sumbangan pemerintah adalah;

1. Pembangunan klinik yang paling dekat dengan kawasan danau, karna pada saat ini

kita melihat bahwa puskesmas yang tersedia masih tergolong sangat jauh, segingga

kalau terjadi insiden bisa lebih cepat dilakukan tindakan.

2. Pembangunan jalan, terutama dari kawasan Pura Puseh ke Pura Pande, dan juga ke

Pura Ndek. Saat ini kita melihat bahwa akses jalan masih sangat sulit dilalui,

terutama saat musim penghujan.
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3. Sarana penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan sarana vital, karena aktifitas

spiritual tidak hanya akan dilakukan pada siang hari, tapi juga malam hari,

sehingga terjadi 24 jam system operasi.

4. Pembukaan lahan yang lebih luas untuk tempat parkir, karena kita melihat saat ini

terdapat tempat parkir yang sangat sempit untuk menampung para wisatawan

2. Sistem kelembagaan

Usaha agribisnis ini tentunya memiliki system kelembagaan yang jelas yang

didalamya merupakan hasil karya masyarakat local. Kelembagaannya akan sepenuhnya

dikelola masyarakat local melalui bimbingan, pelatihan dan pengawasan dari pihak

managemen. Adapun struktur yang dibuat antara lain dapat dilihat pada bagan dibawah

ini;

Dari bagan diatas, peran manager sampai kebawah akan digunakan

masyarakat local yang dididik untuk menempati peran-peran tersebut. Akan terapi,

Managemen
pusat

Manager

HRD Marketing Keamanan Pelayanan Fasilitas

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
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semua tidak akan terlepas dari control managemen pusat. Disini akan diberikan

deskripsi dari masing-masing bagian diatas.

1. Manager

Manager akan memiliki tanggung jawab untuk semua kegiatan usaha, atau

yang disebut dengan General Manager. Jadi bertanggung jawab mengatur kegiatan

usaha melalui kepala-kepala bagian dari usaha tersebut.

2. HRD (Human Resources Manager)

HRD merupakan bagian yang mengatur tentang keanggotaan badan

usaha, atau staff yang digunakan dalam kegiatan usaha.

3. Marketing

Marketing merupakan bagian yang mengatur tentang pemasaran dan

strategi penjualan usaha agribisnis itu, misalnya periklanan, promosi kelembaga-

lembaga, dan lain sebagainya

4. Keamanan

Keamanan merupakan system vital yang harus dimiliki, jadi modelnya

adalah system pecalang dari masyarakat local yang dilakukan 24 jam, guna

memberikan rasa aman terhadap para wisatawan.

5. Pelayanan

Pelayanan merupakan bagian yang memberikan service terhadap para

wisatawan, yang didalamnya terdapat event organizer, guide, informasi, dan

pelayanan-pelayanan lainnya.
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6. Fasilitas

Bagian fasilitas berupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap

sarana dan prasarana yang ada dan yang diperlukan dalam kegiatan operasional.

3. Tata lokasi (lay out) usaha

Perancangan master plan merupakan bagian yang sangat penting sebelum

dimulainya usaha. Dalam usaha agribisnis ini kami merancang lokasi usaha sedemikian

rupa sehingga bisa menarik dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi

siapapun yang berkunjung ketempat ini. Dan tentunya pembangunan sarana dan

prasarana, serta penataan ulang dari sarana dan prasarana yang telah ada sangat

diperlukan. Adapun pembangunan tersebut selain dari pihak pengusaha, juga

diharapkan bantuan dari pemerintah, terutama yang bersifat umum, misalnya jalan dan

penerangan. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan antara lain;

1. Penataan letak dan kebersihan areal Pura

Penataan pura-pura yang ada disana, terutama pura puseh, sebagai sentral

gate (jalan masuk utama) ke areal pura. Disamping itu juga pura-pura yang lain,

misalnya pura pande dan pura ndek, dimana memiliki nilai spiritual yang sangat

tinggi, namun terlihat kurang perawatan. Seperti kita lihat pada gambar dibawah,

dimana areal pura terlihat sangat kumuh.

Dari gambar dibawah terlihat bahwa kebersihan pura masih sangat

kurang, dan kebersihan tembok-tembok pura juga masih sangat kurang.
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Penataan areal sekitar pura juga sangat penting. Seperti terlihat, padang

sekitar pura sangat rusak. Jadi penataan rumput, dan pembangunan Bale

Pesandekan melalui musyawarah dengan masyarakat local sangat diperlukan disini.

Areal pemukiman pengempon pura juga perlu dirombak. Seperti terlihat

pada gambar, daerah itu menjadi pemandangan yang sangat-sangat kumuh. Hal ini

bisa dilakukan dengan membersihkan daerah itu dari pemukiman penduduk, serta
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memindahkan mereka dengan memfasilitasi mereka tempat yang layak dan bersih

diareal sebelum pintu masuk danau, sehingga daeran danau menjadi terkesan suci

dan unik. Hal ini juga sesuai dengan konsep Bhisama yang ada di Bali.

2. Kebersihan danau

Danau menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki daerah tamblingan. Dan

danau merupakan fasilitas yang langsung diberikan oleh alam atau Sang Pencipta,

yang patut kita jaga kelestariannya. Keadaan danau tamblingan saat ini kita bisa

lihat sangat mencemaskan. Tidak terurus dan terlihat tidak ada perhatian untuk

yang sangat berharga sebenarnya.

Fasilitas dalam danau sendiri yaitu sampan kayu tradisional sepertinya

sangat tidak hidup, dan mungkin sudah mendekati museum yang tinggal kenangan.

Padahal itu memiliki nilai culture yang sangat tinggi, serta unik yang memberikan

pengalaman yang sangat mengesankan ketika melakukannya. Seperti terlihat pada

gambar dibawah ini;
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Penataan danau menjadi bersih dari sampah dan rumput liar menjadi

prioritas. Dan penataan sampan tradisional serta pembuatan tempat parkir tepat

ditempat sampan pada gambar diatas adalah master plan dari pembangunan usaha

ini.

Disamping itu, langkah-langkah yang dilakukan, secara terus-menerus

dan sedikit demi sedikit mengangkat timbunan tanah didalam danau, serta menjaga

agar tidak ada timbunan lagi kedalam danau.

3. Pembangunan klinik kesehatan

Rasa sehat merupakan idaman semua orang. Baik sedang berada di

rumah, tempat kerja, ataupun saat ber rekreasi. Untuk itu dibangun klinik yang

mempunyai akses sangat dekat dengan tempat usaha, yaitu tepatnya disamping

areal parkir

4. Pembangunan akses jalan

Pembangunan akses jalan dari satu pura ke pura yang lainnya, sehingga

memberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan persembahyangan ataupun

berwisata ke pura ini. Saat ini akses jalan sangat kurang mendukung, terutama pada

saat musim hujan. Jadi, akses jalan yang akan dibuat seperti yang terdapat di objek

wisata Sangeh. Dimana dijalan-jalan hutan tertata sangat rapi, sehingga pengunjung

dapat menikmati perjalanan mereka. Jalan tersebut juga menjadi dual fungsi

sebagai lintasan sepeda gunung.
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Sarana jalan masih sangat perlu diperbaiki, dimana seperti pada gambar

diatas, akan menjadi masalah apabila musim hujan. Para pengunjung akan sangat

sulit melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lainnya. Untuk itu perlu

adanya konsep jalan setapak dengan menggunakan paving, sehingga aman dan

nyaman dilalui

5. Pembangunan pos penjagaan

Pos penjagaan dibangun disetiap titik lintasan guna memberikan rasa

aman terhadap para pengunjung. Penjagaan pun akan dilakukan oleh karma banjar,

atau yang disebut dengan pecalang.
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6. Pembangunan fasilitas penerangan.

Penerangan sangat diperlukan diareal usaha, guna memberikan rasa

nyaman, aman, serta romantic. Penerangan ini diperlukan sepanjang lintasan dari

satu pura ke pura yang lainnya, serta diareal pura itu sendiri.

7. Pembangunan penginapan berbasis pedesaan

Penginapan merupakan salah satu kebutuhan pokok ketika harus

bermalam disana. Penginapan yang dibangun merupakan penginapan yang berbasis

pedesaan, dimana warga desa dididik dan dibina untuk menyiapkan rumah mereka

sebagai sarana penginapan, yang pada akhirnya memberikan hasil kepada mereka

sendiri.

System dari penginapan ini pun dirancang dengan menyajikan

kesederhanaan kehidupan pedesaan, yang bisa mengesankan atau memberikan

pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Tentunya akan dibuatkan

standar kelayakan untuk dipakai sebagai rumah sewaan yang diawasi sepenuhnya

oleh managemen pusat. Termasuk penetapan harga akan diberikan standar dengan

tarif termurah adalah 100.000 per malam.

8. Pembangunan sarana pendukung wisata.

- Pembangunan tempat makan didekat areal parkir, sehingga bisa menjadi tempat

bersantai para wisatawan sambil menikmati makanan dan minum kopi.

Pembangunan direncanakan dengan mencari partner bisnis untuk mengelola

tempat itu, yang sepenuhnya berada dibawah ketentuan yang diberlakukan

managemen.

- Pembangunan pasar seni dan pasar oleh-oleh yang merupakan hasil karya dari

masyarakat local, misalnya buah, sayur, pernak-pernik dan yang lainnya. Hasil

agribisnis yang disajikan disini bisa berupa barang mentah maupun hasil olahan

masyarakat.
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- Pembuatan rental sepeda gunung. Tentunya sepeda merupakan salah satu sarana

wisata yang ditawarkan disini, dimana masuk kehutan dilarang membawa

sepeda motor atau mobil. Akan tetapi mereka bisa menggunakan sepeda

gunung. Rental sepeda gunung akan dibuat system partner bisnis, dimana

mereka bisa membuka rental sepeda dibawah aturan yang diberlakukan

managemen.

- Pembangunan pesraman. Pesraman merupakan tempat peristirahatan yang

ditujukan kepada para mereka yang melakukan persembahyangan, yang bisa

digunakan sebagai tempat untuk menginap, atau mekemit. Pesraman akan

dibangun disebelah kanan jalan saat masuk danau, atau disebelah utara pura

puseh tamblingan. Bagi yang mau berkunjung atau masuk pesraman, mereka

harus menggunakan seragam upacara, yaitu kamen, anteng dan atribut yang

lainnya, dimana semua itu bisa mereka bawa dari rumah, kalau memang

bertujuan untuk melakukan kegiatan persembahyangan, atau dengan menyewa

di tempat penyewaan yang diletakan didekat arel parkir. Hal ini akan

mengesankan keunikan dan kesakralan daerah danau tamblingan. Seperti

terlihat pada gambar dibawah ini

Lokasi pesraman
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- Pembuatan Tour Desk sebagai pusat informasi kepada para pengunjung,

dimana semua fasilitas service tersentral ditempat ini. Misalnya pemandu

wisata, informasi paket tour, dan tempat menyewa sarana-sarana yang

diperlukan wisatawan.

4. Program yang ditawarkan

Dalam hubungannya dengan spiritual tourism yang ditawarkan, disini

dibuatkan beberapa paket spiritual tourism yang ditawarkan kepada para pengunjung,

antara lain

1. Paket Tirta Yatra

Paket tirta yatra berupakan paket persembahyangan yang ditawarkan

untuk group persembahyangan misalnya sekolah, kantor, atau instansi-instansi

pemerintahan. Paket ini memberikan pilihan sembahyang dengan satu pura,

sembahyang dengan dua pura tujuan, sembahyang dengan tiga pura, atau

sembahyang dengan tujuan lebuh dari tiga pura.

Untuk paket yang lebih dari tiga pura, akan diintegrasikan dengan paket

pilihan dalam wahana yang ditawarkan, bisa tracking, sepeda gunung, dayung

sampan, ataupun Cuma berrekreasi dengan sahabat dan keluarga. Paket sudah

termasuk paket pilihan, penginapan, dan makanan.

2. Paket Yoga dan Meditasi

Paket ini ditawarkan kepada mereka yang suka mendapatkan keheningan

alam dan melepaskan diri dari hiruk pikuk kehidupan duniawi. Yoga ini dilakukan

pada malam hari, dan diutamakan di pura yang berlokasi agak jauh dari jalan

masuk utama, guna memberikan pengalaman yang berbeda.
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Para peserta yoga juga harus mengikuti peraturan yang dibuat, yaitu

dengan menggunakan pakaian serba putih, dan tidak boleh membawa HP ataupun

uang. Akan tetapi, keamanan dan pertolongan akan dilakukan oleh petugas penjaga,

misalnya dari binatang atau rasa takut tengah malam.

Siang hari sebelum melakukan Yoga, para peserta diwajibkan mengikuti

Tracking, kecuali yang tidak mampu berjalan, guna mendapatkan nuansa hutan dan

merasakan aura spiritual yang dihasilkan dari hutan Tamblingan. Peristirahatan

dilakukan di pesraman, atau kalau mereka mau menyewa penginapan juga bisa.

Ketika malam tiba, baru dimulai acara Meditasi atau Yoga.

Gambar diatas adalah Pura Ndek, yang akan digunakan sebagai tampak

untuk melakukan meditasi. Akan tetapi saat ini keadaan pura masih sangat tidak

terawat. Untuk itu perlu dilakukan pembersihan dan perbaikan areal, termasuk

penerangan, sehingga layak untuk dipublikasikan sebagai tempat meditasi. Disini
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juga ada pagoda yang merupakan kepercayaan China. Hal ini yang juga menjadi

potensial tidak hanya untuk masyarakat Hindu, akan tetapi juga orang-orang China.

3. Paket jalan-jalan wisata spiritual.

Merupakan program yang sifatnya edukasi, guna mengenal dan

mempelajari kesucian kawasan Danau Tamblingan. Paket ini akan dibagi menjadi

dua yaitu;

- Paket satu hari, dimana hanya berlangsung dari pagi sampai sore hari. Terdiri

dari kegiatan jalan-jalan ke pura-pura yang berlokasi di Danau Tamblingan,

sambil mempelajari histori atau sejarah dari masing-masing tempat. Dalam

perjalanan itu akan dipandu oleh seorang sesepuh desa, atau pemangku, sebagai

pemandu wisata.

- Paket dua hari satu malam. Paket ini termasuk penginapan, makan tiga kali, dan

kegiatan-kegiatan lainya, diantaranya, pagi hari pertama, diawali dengan

tracking masuk hutan. Kegiatan ini akan diselipi dengan penanaman pohon

dengan konsep One Man One Tree. Setelah itu dilanjutkan dengan jalan-jalan

ke lokasi-lokasi yang sacral yang dipandu oleh pemangku, dan malam hari

dilanjutkan dengan acara Dharma Wacana dan diskusi. Ke esokan harinya,

dilanjutkan dengan naik sepeda gunung, dan kemudian dilanjutkan dengan

acara gayung sampan tradisional. Disini akan dilakukan sedikit perlombaan

yang diberikan oleh pemandu. Setelah itu akan diadakan acara bebas, sebagai

wahana rekreasi, misalnya bermain bola, foto-foto, ataupun bersantai ria.

Dalam kegiatan ini, semua akan dipandu oleh orang-orang yang tau bener

dengan hal itu, sehingga keamanan dapat dijamin. Disini selain belajar sejarah,

peserta diajak untuk bisa dekat dengan alam, menyadari bahwa alam berperan

sangat besar terhadap kehidupan umat manusia.
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4. Paket public leasure

Merupakan paket individual, dimana mereka bisa menentukan apa saja

yang mereka mau ikuti disana. Mereka bisa hanya bersepeda, ber rekreasi dengan

keluarga, bermain sampan tradisional, ataupun tracking. Semua itu bisa mereka

tentukan on spot di tempat, setelah bertanya-tanya pada bagian informasi. Pemandu

wisata akan siap sedia memberikan bimbingan ketika mereka memutuskan untuk

melakukan suatu kegiatan

Akan tetapi, semua hal yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan

aturan yang dibuat managemen. Misalnya, kalau mereka memutuskan untuk

melakukan persembahyangan, mereka harus menggunakan kamen yang bisa

mereka sewa, begitu juga dengan tata cara memasuki areal suci. Para wisatawan

manca Negara akan sangat potensial dalam mengikuti acara ini.

5. Sistem Pemasaran

Pemasaran suatu usaha tentunya merupakan bagian yang sangat penting. Karna

pemasaran itulah yang secara nyata nantinya menghasilkan pendapatan bagi

perusahaan. Begitu juga dengan usaha agro wisata yang dikembangkan di kawasan

Danau Tamblingan ini. Untuk itu, ada beberapa rancangan pemasaran yang akan

dibuat, diantaranya;

1. Pendekatan ke lembaga swasta dan negeri, serta sekolah-sekolah, baik di Bali

maupun diluar pulau Bali. Hal ini sangat potensial, dimana lembaga-lembaga di

Bali, dan juga sekolah-sekolah, secara rutin melakukan persembahyangan bersama.

Tempat yang saat ini masih menjadi tujuan misalnya pura Besakih, pura Ulun Danu

Batur, pura Pulaki, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi orang-orang tidak begitu

mengenal pura-pura dikawasan danau Tamblingan. Disamping itu, dengan paket-

paket yang ditawaran, pasti ini akan menjadi nilai yang sangat bagus bagi
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kelangsungan usaha ini. Program Integrated ini akan memberikan daya tarik

tersendiri yang bisa menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi para

wisatawan.

2. Pemasaran dari mulut ke mulut. Secara tradisional, dan dari jaman dahulu kala,

system ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membangun minat

seseorang. Sebab ini bisa memberikan kesan nyata, dan membangun kepercayaan,

atau yang dikenal dengan Trust. Akan tetapi, hal ini harus dimulai dengan

bagaimana memberikan pengalaman yang unik yang mengesankan kepada para

pengunjung yang sudah dating, sehingga mereka bisa menceritakan pengalaman

yang mereka dapatkan di kawasan ini, kepada saudara dan teman-teman mereka.

3. Website. Ini merupakan sarana marketing yang bersifat global, sehingga bisa

diakses dari seluruh dunia. Untuk itu perlu informasi yang selalu ter update, dengan

kemasan yang menarik, sehingga meningkatkan rating dari website itu, sehingga

semakin banyak orang yang melihat.

4. Mengadakan kontrak dengan perusahaan Travel Agent atau biro perjalanan wisata.

Dengan program-program yang dimiliki, kita melakukan kerjasama atau kontrak

kerja dengan biro perjalanan usaha, untuk bisa mempromosikan kawasan ini, dan

mengajak para wisatawan berkunjung ketempat ini. Dengan commission system

yang diberikan, maka pini akan menguntungkan kedua belah pihak.

5. Menggunakan advertising, seperti Baliho, Banner dan flyer atau brosur, sehingga

bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat luas. Dengan promo-promo yang

diberikan, misalnya pemberian diskon opening, akan sangat menarik bagi

masyarakat.
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PENUTUP

Dari uraian proposal diata, kita melihat bahwa Danau Tamblingan menyimpan

keunikan yang sangat tinggi yang bisa digunakan sebagai sumber daya alam yang manpu

meningkatkan taraf hidup masyarakat local yang ada disana. Daya jual yang begitu tinggi

itu bisa dikembangkan tanpa merusak alam, bahkan melestarikan alam, yang berimplikasi

pada keindahan dan ketenangan bagi para pengunjung.

Kawasan Danau Tamblingan juga merupakan kawasan yang sangat potensial

untuk dipasarkan, jika dilihat dari lokasi, akses jalan, dan juga keindahan alamnya. Akan

tetapi jika itu dibiarkan, maka tidak akan bisa memberikan apa-apa, bahkan merusak alam,

misalnya sekarang kita melihat sampah dimana-mana, danau yang kotor, serta suasana

kumuh yang terasa ketika memasuki areal ini.

Kepada para pemilik modal diharapkan member perhatian terhadap rancangan

usaha ini, dan berharap untuk ikut dalam investasi guna membangun daerah Buyan

Tamblingan.


