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BUPATI BANYUWANGI 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

 

NOMOR 13 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang  :  a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten 
Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, 
pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban 
melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, 
terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan 
tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial 
dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang diatur dengan 
Peraturan Daerah; 

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
Banyuwangi. 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2753); 
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3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua  Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor4724); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran 
Negara Nomor 4725); 

7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4966); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5168); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234)); 

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4593 ); 

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman 
Nasional,Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5116); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 
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15. Peraturan Menteri Nalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2012 Nomor 11/E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012 Nomor 9/E ). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI 

Dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah Dokumen yang memuat 
rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman 
pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan; 

5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutanya disebut RIPKK 
adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata 
dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih 
mendetail. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut  yang 
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan 
daya tarik wisata; 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 

8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 
pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 
tersebut; 

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 
bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha; 
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10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan 
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan 
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 
kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 
di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 
kepariwisataan. 

12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan brang dan/jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan  wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas 
pariwisata dan aksesbilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada 
wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem 
untuk terwujudnya pariwisata. 

14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 
kegiatan usaha pariwisata. 

15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha parawisata yang saling terkait dalam 
rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 
dalam penyelenggaraan parawisata. 

16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 
parawisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai 
pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan 
hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh pekerja pariwisata untuk 
mengembangkan profesionalitas kerja. 

18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata 
untuk mendukungpeningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan 
kepariwisataan. 

19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi 

20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. Manfaat; 

b. Kekeluargaan; 

c. Adil dan merata; 

d. Keseimbangan; 

e. Kemandirian; 

f.  Kelestarian; 

g. Partisipatif; 

h. Berkelanjutan; 

i.  Demokrasi; 

j.  Kesejahteraan,  

k. Kesetaraan; dan 

l.  Kesatuan. 
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Pasal 3 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

c. Menghapus kemiskinan; 

d. Mengatasi pengangguran; 

e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 

f. Memajukan kebudayaan; 

g. Mengangkat citra bangsa; 

h. Memupuk rasa cinta tanah air; 

i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan 

j. Mempererat persahabatan antar bangsa. 

 

Pasal 4 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran 
sebagai berikut : 

a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ; 

b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata Kabupaten; 

c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten; 

d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten. 

BAB III 

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU  

Pasal 5 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai: 

a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik 
Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan; 

b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengawasan pemanfaatan kawasan 
pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata 
serta investasi pembangunan; 

c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata; 

d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota. 

 

Pasal 6 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar 
pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan 
dalam penyusunan penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih 
mendetail. 

Pasal 7 

(1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam 
jangka waktu 20 (dua puluh)  tahun. 

(2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) 
tahun. 

(3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.  
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BAB IV  

KEBIJAKAN DAN STRATEGI  

Pasal 8 

Kebijakan umum pembangunan  pariwisata Kabupaten adalah sebagai berikut : 

a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; 

b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah; 

c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam; 

d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menigkatkan pendapatan asli daerah; 

e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman. 

 

Pasal 9 

Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut : 

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi 
terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata 
dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi; 

b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama 
masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah; 

c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang 
beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan 
kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara; 

 

d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara 
intergral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan 
nilai-nilai yang berlaku; 

e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan 
internasinal dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan 
pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai 
pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi 
yang tersedia; 

f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan 
lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata 

                                                                                                        

BAB V 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

Pasal 10  

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pendekatan 
kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek : 

a. Kesatuan geografis; 

b. Kesatuan aksesbilitas; 

c. Sumber daya pariwisata; dan 

d. Produk wisata dan sasaran pasar 
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Pasal 11 

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi : 

a. Industri pariwisata; 

b. Destinasi pariwisata 

c. Pemasaran; dan 

d. Kelembagaan kepariwisataan. 

 

Pasal 12 

(1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan sektor 
lain. 

(2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten. 

(3)  Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah. 

(4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan 
pemangku kepentingan. 

(5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi 
pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. 

 

Pasal 13 

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 
asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Kabupaten. 

 

BAB VI 

KAWASAN STRATEGIS 

Pasal 14 

(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten dengan memperhatikan aspek : 

a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik 
pariwisata; 

b. Potensi dasar; 

c. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan 
wilayah; 

d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran srategis dalam 
menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

e. Lokal strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan 
pemanfaatan aset budaya; 

f.    Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan 

g. Kekhususan dari wilayah. 

(2) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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(3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten harus memperhatikan aspek budaya, 
sosial dan agama masyarakat setempat. 

(4) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten 

 

BAB VII 

USAHA PARIWISATA 

Pasal 15 

Usaha Pariwisata meliputi : 

a. Daya tarik wisata;  

b. Kawasan pariwisata; 

c. Jasa transportasi wisata; 

d. Jasa perjalanan wisata; 

e. Jasa makanan dan minuman; 

f. Penyediaan akomodasi; 

g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 

h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; 

i. Jasa informasi pariwisata; 

j. Jasa konsultan pariwisata; 

k. Jasa pramuwisata; 

l. Wisata tirta; dan 

m. Spa. 

 

Pasal 16 

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada  pemerintah 
kabupaten. 

(2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 17 

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara : 

a. Menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi; dan 

b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha 
skala besar. 
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BAB VIII 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 

Hak 

Pasal 18 

Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan 
kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 

Pasal 19 

(1) Setiap orang berhak : 

a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; 

b. Melakukan usaha pariwisata; 

c. Menjadi pekerja/ pelaku pariwisata; dan atau 

d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. 

(2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar desitinasi pariwisata 
mempunyai hak prioritas : 

a. Menjadi pekerja / pelaku pariwisata; 

b. Konsinyasi;  

c. Pengelolaan; dan / atau 

d. Hak atas Kekayaan intelektual terhadap potensi destinasi pariwisata. 

 

Pasal 20 

Setiap wisatawan berhak memperoleh : 

a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 

b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; 

c. Perlindungan hukum dan keamanan; 

d. Pelayanan kesehatan; 

e. Perlindungan hak pribadi; dan 

f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. 

 

Pasal 21  

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak 
mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. 

 

Pasal 22 

Setiap pengusaha pariwisata berhak : 

a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; 

b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; 

c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan 

d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 23 

Pemerintah Kabupaten berkewajiban : 

a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan 
keselamatan kepada wisatawan; 

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang 
meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan 
memberikan kepastian hukum; 

c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan 
kekayaan budaya daerah, serta melakukan  pelestariaan tradisi dan kekayaan 
budaya daerah sebagai aset pariwisata; 

d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya 
tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; 

e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya 
lokal; 

f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata; 

g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah; 

h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan 

i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah 
dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. 

 

Pasal 24 

Setiap orang berkewajiban : 

a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata ; 

b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan 
menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan 

c. Membangun citra positif destinasi pariwisata . 
 

Pasal 25 

Setiap wisatawan berkewajiban : 

a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai 
yang hidup dalam masyarakat setempat; 

b. Memelihara dan melestarikan lingkungan; 

c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; 

d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 
kegiatan yang melanggar hukum; dan 

e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata. 
 

Pasal 26 

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban : 

a. Menjaga dan menghormati norma agama, adata istiadat, budaya dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyrakat setempat; 

b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; 

c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 

d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan 
wisatawan; 

e. Memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan bagi usaha pariwisata dengan 
kegiatan yang berisiko tinggi; 

f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.  

g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan 
memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; 

h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan; 
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i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan 
masyarakat; 

j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 
kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;  

k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri; 

l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; 

m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan 
secara bertanggung jawab; dan 

n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Ketiga 

Larangan 

Pasal 27 

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. 

(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies 
tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, 
atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya 
keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 

Pasal 28 

Setiap usaha pariwisata dilarang : 

a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, 
peredaran dan pemakainan narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya; 

b. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan 

c. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin 

 

BAB IX 

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal 29 

(1)  Pemerintah Kabupaten berwenang : 

a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan 
kabupaten; 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah kabupaten; 

c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha 
pariwisata; 

d. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten; 

e. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten; 

f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang di 
wilayah; 

g. Memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata;  

h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan-undangan; dan 

i. Menyosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 
huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 30 

(1) Pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi 
kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. 

(2) Pemerintah kabupaten dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi 
kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. 

 

BAB X 

BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN 

Pasal 31 

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 
Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. 

(2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. 

(3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib 
berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi 
lainnya 

(4) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

 

Pasal 32 

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Terdiri atas 2 (dua) unsur, 
yaitu : 

a. Unsur penentu kebijakan; dan 

b. Unsur pelaksana. 

 

Pasal 33 

(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri 
atas : 

a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; 

b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; 

c. Wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan 

d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang ; 

 

(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten 
ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) 
tahun. 

(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang 
ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih 
dari dan oleh anggota. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi 
Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 34 

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional. 

 

Pasal 35 

(1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten dipimpin oleh seorang 
direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan 
kebutuhan. 

(2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten wajib menyusun tata kerja 
dan rencana kerja. 

(3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata 
kabupaten. 

 

Pasal 36 

(1) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai tugas : 

a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten; 

b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah; 

c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; 

d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. 

(2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten  mempunyai fungsi sebagai : 

a. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

b. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan 
daerah; 

 

Pasal 37 

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: 

a. Pemangku kepentingan; dan 

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh 
akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. 

 

BAB XI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA 
KERJA 

Bagian Kesatu 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pasal 38 

(1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk 
membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, 
berdaya saing dan berbudi luhur. 

(2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung 
jawab Pemerintah kabupaten, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 39 

(1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaiman 
dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarisasi, 
akreditasi dan sertifikasi. 

(2) Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah  

 

Bagian Kedua 

Standarisasi dan Sertifikasi 

Pasal 40 

(1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. 

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
sertifikat kompetensi. 

(3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah 
mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 41 

(1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. 

(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi 
usaha. 

(3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga 
mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Bagian ketiga 

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing 

Pasal 42 

(1) Pengusaha pariwisata dapat memepekerjakan tenaga kerja ahli warga negara 
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terlebih 
dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional 
kepariwisataan. 

 

BAB XII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 43 

Pemerintah kabupaten dan unsur terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. 

 

BAB XIII 

PENDANAAN 

Pasal 44 

(1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah 
Daerah, pengusaha dan masyarakat. 

(2) Pengelolaan dana kepariwisatan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi dan akuntanbilitas publik. 

 

BAB XIV 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 45 

(1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 25 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan 
mengenai hal yang harus dipenuhi. 

(2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi 
perbuatan dilakukan. 

 

Pasal 46 

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. Teguran tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; dan 

c. Pembekuan sementara kegiatan usaha. 
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(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada 
pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali. 

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak 
mematuhi teguran tertulis sebagaiman dimaksud pada ayat (3). 

(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang 
tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 47 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 

b. Melakuan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 
pemeriksaan; 

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 

d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat; 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka; 

f.   Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 
Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Polisi Negara 
Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, 
tersangka atau keluarganya; 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang 
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 48 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik 
wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah). 
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(2) Setiap oang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau 
mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 
dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
pelanggaran  

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Umum 
Daerah 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 13 TAHUN  2012 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

UMUM 

Perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi sampai saat 
ini telah mencapai perkembangan yang sangat penting, hal ini  ditandai oleh 
peningkatan jumlah wisatawan yang cukup banyak pada beberapa tahun terakhir, 
hal ini dikarenakan adanya penanganan yang baik dengan melibatkan semua pihak 
khususnya di sektor pariwisata, kondisi ini diharapkan akan tetap dipertahankan di 
masa yang akan datang. 

Tujuan pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten 
Banyuwangi telah sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan 
dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk 
rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat 
persahabatan antar bangsa. 

Oleh karena itu, dengan di berlakukannya peraturan daerah ini diharapkan 
dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pembangunan dan 
pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, serta untuk 
meningkatkan kesejateraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. 

 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d Pasal 10          

Cukup jelas 

 

Pasal 11 : Pembangunan kepariwisataan meliputi:   

Huruf a  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan 
industri  pariwisata,  antara  lain  pembangunan  struktur 
(fungsi, hierarki, dan hubungan)  industri pariwisata, daya 
saing  produk  pariwisata,  kemitraan  usaha  pariwisata, 
kredibilitas  bisnis,  serta  tanggung  jawab  terhadap 
lingkungan alam dan sosial budaya. 

Huruf b  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan 
destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, 
pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, 
penyediaan  fasilitas  umum,  serta  pembangunan  fasilitas 
pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.  
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Huruf c  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan 
pemasaran,  antara  lain  pemasaran  pariwisata  bersama, 
terpadu,  dan  berkesinambungan  dengan  melibatkan seluruh  
pemangku  kepentingan  serta  pemasaran  yang bertanggung  
jawab  dalam  membangun  citra  Indonesia sebagai destinasi 
pariwisata yang berdaya saing.  

Huruf d  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan 
kelembagaan  kepariwisataan,  antara  lain  pengembangan 
organisasi  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  swasta,  dan 
masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, 
serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.    

 

Pasal 12 s/d Pasal 51 

Cukup jelas 

 

 

****************************************** 

 

 



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 1 - 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam yang dapat dieksplorasi semakin lama semakin terbatas, disisi lain
persaingan dalam memperoleh devisa dalam era globalisasi juga semakin ketat. Dalam
beberapa dekade terakhir, kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah
mencari peluang lain dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Salah satu sektor
yang belum optimal dikembangkan adalah sector pariwisata, dimana wilayah Indonesia
mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan.

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi dan peluang sangat besar di sektor
pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi mempunyai
Obyek/Daya Tarik Wisata (ODTW) yang sangat beragam.

Terdapat obyek wisata Pantai/Laut, Pegunungan/Gunung/Hutan/Satwa/ Tumbuhan
Langka, Air Terjun dan lainnya. Beberapa sudah sangat dikenal, bukan hanya di dalam
negeri bahkan sampai ke manca negara; seperti misalnya Kawah Ijen, Pantai Plengkung,
Suaka Marga Satwa Meru Betiri dan lainnya. Selain itu secara fisik wilayah, Kabupaten
Banyuwangi sangat dekat dengan Pulau Bali (hanya dibatasi oleh Selat Bali), dimana
Pulau Bali yang merupakan salah satu ikon pariwisata di tingkat dunia secara tidak
langsung akan berpengaruh pada perkembangan kepariwisataan di Kabupaten
Banyuwangi.

Di dalam perencanaan pengembangan obyek wisata harus melihat semua potensi secara
komprehensip baik internal/faktor dalam (genotype) maupun eksternal/faktor luar
(phenotype), oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap potensi dan
prospek yang dimiliki oleh masing-masing obyek wisata. Pengembangan daerah wisata di
samping dapat menunjang program pariwisata daerah Kabupaten Banyuwangi, juga
diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan
daerah dari sektor pariwisata tersebut.

Namun demikian, pariwisata yang sering diharapkan menjadi pemasukan kas Negara/
Daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, juga sering dicurigai/dihujat sebagai
perusak lingkungan fisik maupun lingkungan budaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan usaha untuk menata kembali potensi-
potensi obyek wisata dan komponen penunjangnya, agar pengembangan obyek wisata
yang akan datang dapat lebih terarah, sesuai dengan permintaan pasar wisata,
berwawasan lingkungan menuju industri pariwisata yang bernafaskan “Ekowisata”.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat menyadari kondisi pariwisata yang ada
daerahnya. Berapa issue yang berkembang diantaranya; pengembangan pariwisata yang
belum optimal, explorasi obyek wisata yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan
dan semakin menurunnya kualitas alam dan budaya yang dapat dijadikan obyek wisata
menjadi dasar bahwa pariwisata perlu ditangani secara terpadu.

Untuk itu, sebagai langkah awal diperlukan sebuah dokumen yang dapat dijadikan
pedoman untuk pengembangan pariwisata secara komprehensip di Kabupaten
Banyuwangi dengan menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

1
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1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. MAKSUD

Agar diperoleh rencana induk pariwisata secara sistematis, terpadu dan terintegrasi,
berjangka panjang dan berfungsi sebagai wadah yang mensinergikan kepentingan dan
aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Rencana Induk Pariwisata Daerah memuat rencana
menyeluruh meliputi rencana-rencana sektoral dan daerah wisata yang ada atau yang
akan dikembangkan di wilayah perencanaan. Selanjutnya hasil penyusunan tersebut
diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tuntutan pembangunan sektor pariwisata
yang dituangkan dalam rumusan dan kebijaksanaan dengan visi ke depan.

Upaya pengembangan pariwisata ditujukan untuk dapat menciptakan pola tata ruang
pengembangan pariwisata yang optimal, serta penyebaran fasilitas secara tepat dan
merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya tanpa mengabaikan aspek kelestarian
lingkungan kehidupan sesuai norma-norma yang berlaku. Dengan adanya Rencana Induk
Pariwisata Daerah (RIPD), maka diharapkan akan dapat diciptakan lingkungan
kepariwisataan yang memungkinkan dapat dinikmati dampak positifnya baik dari segi
ekonomi, sosial budaya maupun lingkungannya.

Mengingat bahwa perkembangan pariwisata di masa mendatang akan menjadi sektor
yang strategis terutama dalam kerangka otonomi daerah, maka penyusunan Rencana
Induk Pariwisata Daerah (RIPD)juga akan mempertimbangkan kepentingan nasional,
regional dan lokal, antara lain;

1. Kepentingan Nasional, yaitu bahwa dalam rangka pembangunan wilayah maupun
pengembangan pariwisata nasional diarahkan dalam rangka pengoptimalan dan
merespon selera pasar pariwisata dunia maupun domestik yang ditunjang promosi
internasional yang profesional dan terpadu.

2. Kepentingan Regional, yaitu bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata antar
daerah harus diarahkan pada keterkaitan yang saling menunjang dan melengkapi
antar daerah sehingga terjadi kompetisi sehat dan mengurangi friksi yang mungkin
timbul akibat perbedaan potensi wisata daerahnya.

3. Kepentingan Lokal, yaitu bahwa perencanaan pengembangan pariwisata daerah
harus mencerminkan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi
daerah maupun sumberdayanya. Selain itu, pengembangan pariwisata daerah juga
harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungannya.

1.2.2. TUJUAN

Secara spesifik, tujuan penyusunan RIPD Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah;

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan menciptakan
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang dapat dikaitkan dengan
pengembangan kawasan wisata.

2. Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan daerah.

3. Memupuk kesadaran dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda dengan
memperkenalkan keindahan alam yang dimiliki serta mempopulerkan kekayaan dan
keindahan alam tersebut.

4. Mempertahankan kepribadian bangsa melalui keindahan alam dan lingkungan serta
menjaga kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
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1.2.3. SASARAN

Secara umum konsultan dapat memahami klausul-klausul yang terdapat dalam KAK,
namun demikian secara detil diperlukan penajaman-penajaman.

Beberapa sasaran yang diharapkan tercapai dari pekerjaan ini adalah :

1. Identifikasi kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi meliputi jenis, potensi serta
kendala di setiap kawasan wisata tersebut.

2. Melihat kontribusi sektor pariwisata dalam struktur PAD dan upaya peningkatannya.

3. Penetapan Rencana Pengembangan Obyek Wisata yang berisi tentang kemungkinan
pengembangan atraksi yang positif yang dapat dikembangkan di setiap obyek.

4. Penetapan kawasan wisata prioritas, dimana penentuannya didasarkan pada
jangkauan pasar dan pengadaan fasilitas (amenitas).

5. Penetapan zona, jalur dan paket pariwisata potensial yang didasarkan pada kawasan
wisata prioritas.

6. Perkiraan dampak makro pengembangan kegiatan pariwisata baik dampak positif
yang berupa multiplier pada struktur PAD, maupun dampak makro lainnya dilihat dari
sisi fisik, sosial dan ekonomi pada kawasan wisata dan pada seluruh wilayah
Kabupaten Banyuwangi.

7. Ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama pada kawasan wisata
prioritas.

8. Aspek pelaksanaan Rencana Induk Pariwisata Daerah dalam kaitannya dengan
masyarakat, pemerintah dan swasta (investor).

9. Penentuan rencana pengaturan zona pariwisata disesuaikan dengan kawasan wisata
prioritas.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3.1. REFERENSI HUKUM

Referensi hukum Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi
adalah:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480).

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).

9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistem

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan
Hidup

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak
lingkungan hidup.



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 1 - 4

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan
Pembangunan kebudayaan dan Pariwisata.

14. Peraturan perundangan yang berlaku lainnya.

1.3.2. STANDART TEKNIS

Standart teknis yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk
Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 96/H.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta

2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 90/H.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 89/H.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/H.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Wisata Tirta;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 86/H.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 85/H.501/MKP/2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 69/H.001/MKP/2010
tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia

8. Peraturan/Pedoman Teknis lainnya yang berlaku.

1.3.3. DATA DASAR

Beberapa data yang menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah
Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2030.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2011 -2015.

4. Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2011.

1.3.4. STUDI TERDAHULU

Studi terdahulu yang dapat dipakai sebagai titik awal penyusunan Rencana Induk
Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Banyuwangi Tahun
1999

2. Rencana Induk Pengembangan Wisata Alam Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004

1.4. LINGKUP PEKERJAAN

1.4.1. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dan subtansi bahasan Rencana induk Pariwisata Daerah Kabupaten
Banyuwangi terdiri dari :
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 Rencana pembangunan industri pariwisata,
 Rencana destinasi pariwisata,
 Rencana pemasaran wisata dan
 Rencana kelembagaan pariwisata.

1.4.2. LINGKUP WILAYAH

Wilayah perencanaan adalah seluruh kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten
Banyuwangi.

1.5. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penyusunan Laporan Akhir Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD)
Kabupaten Banyuwangi meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan serta ruang
lingkup penyusunan meliputi bahasan, materi, wilayah dan dimensi waktu.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKSANAAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI

Merupakan tinjauan terhadap kebijaksanaan dan rencana pengembangan pariwisata di
Kabupaten Banyuwangi.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Gambaran wilayah perencanaan, yaitu lokasi, kondisi fisik dasar, penggunaan lahan,
kondisi ekonomi sosial dan budaya, aksesibilitas wilayah Kabupaten Banyuwangi

BAB 4 PROFIL KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI

Profil kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi memuat tentang kondisi wisata yang
meliputi obyek dan kegiatan wisata, data kunjungan wisata serta fasilitas pendukung
pariwisata. Gambaran obyek wisata yang ada diwilayah Kabupaten Banyuwangi baik
wisata alam, budaya, buatan dan wisata lainnya.

BAB 5 KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA

Berisi uraian tentang konsep dan strategi pengembangan yang akan dipakai dalam
penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten Banyuwangi.

BAB 6 RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Berisi uraian Rencana Pembangunan Industri Pariwisata, Rencana Destinasi Pariwisata,
Rencana Pemasaran Wisata serta Rencana Kelembagaan Pariwisata

BAB 7 RENCANA INDIKASI PROGRAM

Berisi tentang indikasi program Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten
Banyuwangi
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1 : Pusat SWP
2 : Pusat SSWP
3 : Ibu Kota Kecamatan
4 : Pusat Pelayanan Desa

Gambar 2.1
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN PERDESAAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sebelum membahas pendekatan perencanaan yang akan dipergunakan dalam
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, terlebih dahulu akan
dibahas kebijakan pembangunan yang berpengaruh dalam penyusunan pekerjaan
tersebut:

2.1. RTRWP JAWA TIMUR

2.1.1. SISTEM PUSAT PERMUKIMAN PERDESAAN

Sistem pusat permukiman perdesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki
sebagai berikut :

1. Pusat pelayanan antar desa.
2. Pusat pelayanan setiap desa.
3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat
kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, dengan perkotaan pusat SSWP dan
dengan ibukota kabupaten masing-masing. Struktur ruang perdesaan tersebut
merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.

Pengelolaan kawasan perdesaan juga didukung dengan skenario network system.
Skenario Network System secara mikro bersinergi dengan keterhubungan sentra produksi
dan perbaikan aksesibilitas sehingga membentuk pusat pengembangan pengolahan suatu
produk. Untuk mendukung keterkaitan antar wilayah dan sentra produksi dikembangkan
sistem jaringan sebagai berikut:

2
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1. Sistem jaringan wilayah Pacitan

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Pacitan.

2. Sistem jaringan wilayah Ponorogo

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat industri
pengolahan dan sub pusat koleksi dan distribusi di Perkotaan Ponorogo. Sub-sub
pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Ponorogo dan
Kabupaten Pacitan.

3. Sistem jaringan wilayah Trenggalek

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat industri
pengolahan di Perkotaan Trenggalek dan sub pusat pengembangan pariwisata di
Kecamatan Watulimo.

4. Sistem jaringan wilayah Tulungagung

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Perkotaan Tulungagung dan sub pusat pengembangan pariwisata di
Kecamatan Tulungagung.

5. Sistem jaringan wilayah Blitar dan Kota Blitar

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Blitar dan sub pusat
pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar.

6. Sistem jaringan wilayah Kediri dan Kota Kediri

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Kediri. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

7. Sistem jaringan wilayah Lumajang

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Lumajang. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk
pada Kabupaten Lumajang.

8. Sistem jaringan wilayah Jember

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Jember. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Jember.

9. Sistem jaringan wilayah Banyuwangi

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Banyuwangi, sub pusat industri pengolahan di Kecamatan Muncar,
sub pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Tegaldlimo. Sub-sub pusat ini
akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Banyuwangi.

10. Sistem jaringan wilayah Bondowoso

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Bondowoso. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang
termasuk pada Kabupaten Bondowoso.

11. Sistem jaringan wilayah Situbondo

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Situbondo dan sub pusat industri pengolahan di Kecamatan
Panarukan. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten
Situbondo.

12. Sistem jaringan wilayah Probolinggo dan Kota Probolinggo
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Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Probolinggo. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang
termasuk pada Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.

13. Sistem jaringan wilayah Pasuruan dan Kota Pasuruan

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Pasuruan, sub pusat industri pengolahan di Kecamatan Lekok. Sub-
sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk pada Kota Pasuruan dan
Kabupaten Pasuruan.

14. Sistem jaringan wilayah Nganjuk

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Nganjuk. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Nganjuk.

15. Sistem jaringan wilayah Madiun dan Kota Madiun

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat industri
pengolahan dan sub pusat koleksi dan distribusi di Kota Madiun. Sub-sub pusat ini
akan melayani wilayah yang termasuk pada Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.

16. Sistem jaringan wilayah Magetan

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Magetan. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk
pada Kabupaten Magetan.

17. Sistem jaringan wilayah Ngawi

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Ngawi. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Ngawi.

18. Sistem jaringan wilayah Sampang

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat industri
pengolahan dan sub pusat koleksi dan distribusi di Kota Sampang. Sub-sub pusat ini
akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Sampang.

19. Sistem jaringan wilayah Pamekasan

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Pamekasan, sub pusat industri migas di Kecamatan Kadur, dan
Kecamatan Batumamar. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk
pada Kabupaten Pamekasan.

20. Sistem jaringan wilayah Sumenep

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Sumenep. Sub-sub pusat ini
akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Sumenep.

21. Sistem jaringan wilayah Kota Surabaya

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai pusat koleksi dan distribusi
dan sub pusat industri pengolahan di Kota Surabaya.

22. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Tuban

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Tuban, sub pusat industri pengolahan di wilayah utara Kabupaten
Tuban, sub pusat pengembangan pariwisata di Kota Tuban. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Tuban.

23. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Lamongan
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Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Lamongan, sub pusat industri pengolahan di LIS (Lamongan
Integrated Shorebase) di Kecamatan Paciran, sub pusat pengembangan pariwisata
di Paciran. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten
Lamongan.

24. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Bojonegoro

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Perkotaan Bojonegoro, sub pusat industri migas di Padangan dan
Kasiman. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten
Bojonegoro.

25. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Gresik

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Gresik. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Gresik.

26. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Sidoarjo

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Sidoarjo. Sub-sub pusat ini akan
melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Sidoarjo.

27. Sistem jaringan wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Mojokerto. Sub-sub pusat ini
akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Mojokerto.

28. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Jombang

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi dan sub pusat industri pengolahan di Kota Jombang. Sub-sub pusat ini
akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Jombang.

29. Sistem jaringan wilayah Kabupaten Bangkalan

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Perkotaan Bangkalan, sub pusat perdagangan dan jasa di kecamatan
Labang (kawasan kaki jembatan suramadu), sub pusat industri pengolahan di
Kecamatan Kamal, Labang, Tragah, Burneh dan Socah, dan sub pusat
pengembangan pariwisata di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan. Sub-sub pusat
ini akan melayani wilayah yang termasuk pada Kabupaten Bangkalan.

30. Sistem jaringan wilayah Kota dan Kabupaten Malang

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi di Kota Malang, sub pusat agribisnis/hortikultura di Kecamatan
Poncokusumo, sub pusat industri pengolahan di Sendangbiru, dan sub pusat
pengembangan pariwisata di Kota Malang. Sub-sub pusat ini akan melayani wilayah
yang termasuk pada Kabupaten Malang.

31. Sistem jaringan wilayah Kota Batu

Strategi pengembangan wilayah akan diarahkan sebagai sub pusat koleksi dan
distribusi, sub pusat agribisnis/hortikultura, sub pusat industri pengolahan, dan sub
pusat pengembangan pariwisata di Kota Batu.

2.1.2. SISTEM PUSAT PERMUKIMAN PERKOTAAN

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan
perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Beberapa kawasan kota
dan perkotaan menyatu melalui proses penyatuan antar kawasan (konurbasi) sedangkan
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kawasan perkotaan mengalami pemekaran secara monosentris. Berdasarkan potensi
perkembangan perkotaan tersebut hirarki perkotaan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan
tipe perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Perkotaan Megapolitan meliputi Perkotaan Metropolitan Pasgerbangkertosusila
dan Perkotaan Metropolitan Malang.

2. Perkotaan Metropolitan meliputi :

a. Perkotaan Metropolitan Pasgerbangkertosusila dengan jumlah penduduk
sekitar 8 juta jiwa meliputi Kota/Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik,
Kabupaten Bangkalan, Kota/Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya,
Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

b. Perkotaan Metropolitan Malang Raya dengan jumlah penduduk sekitar 1,5
juta jiwa meliputi : Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan di lingkar Kota
Malang.

3. Kota Besar adalah Kota Malang

4. Perkotaan Menengah meliputi : Perkotaan Tuban, Perkotaan Lamongan,
Perkotaan Jombang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Perkotaan Bojonegoro, Kota
Madiun, Kota Kediri, Perkotaan Jember, Perkotaan Banyuwangi, Kota Blitar, Kota
Probolinggo, Perkotaan Pamekasan, dan Kota Batu.

5. Perkotaan Kecil meliputi :

Perkotaan Sampang, Perkotaan Sumenep, Perkotaan Ngawi, Perkotaan Magetan,
Perkotaan Nganjuk, Perkotaan Bondowoso, Perkotaan Tulungagung, Perkotaan
Trenggalek, Perkotaan Ponorogo, Perkotaan Situbondo, Perkotaan Pacitan,
Perkotaan Lumajang, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Caruban Kanigoro, dan
Perkotaan Kraksaan.

Gambar 2.2
SISTEM PERWILAYAHAN PROPINSI JAWA TIMUR

Perwilayahan Jawa Timur dibagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu :

1. SWP Gerbangkertosusila Plus, meliputi : Kota Surabaya, Kabupaten Tuban,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan, dengan pusat pelayanan di Kota
Surabaya.

2. SWP Malang Raya, meliputi : Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, dengan pusat
pelayanan di Kota Malang.
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3. SWP Madiun dan sekitarnya, meliputi : Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan serta Kabupaten Ngawi, dengan
pusat pelayanan di Kota Madiun.

4. SWP Kediri dan sekitarnya, meliputi : Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten
Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat
pelayanan di Kota Kediri.

5. SWP Probolinggo – Lumajang, meliputi : Kota dan Kabupaten Probolinggo dan
Kabupaten Lumajang, dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo.

6. SWP Blitar, meliputi :Kota dan Kabupaten Blitar, dengan pusat pelayanan Kota Blitar.

7. SWP Jember dan sekitarnya, meliputi : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso
dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember.

8. SWP Banyuwangi, meliputi : Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat pelayanan di
Perkotaan Banyuwangi.

9. SWP Madura dan Kepulauan, meliputi : Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan
dan Kabupaten Sumenep, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Pamekasan.

Untuk SWP Banyuwangi pusat SWP berada di Banyuwangi, adapun fungsi SWP
Banyuwangi dan Fungsi pusat pengembangannya adalah:

a. Fungsi SWP Banyuwangi adalah : kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri,
pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

b. Fungsi pusat pengembangan adalah : pusat pemerintahan, perdagangan, jasa,
pendidikan, kesehatan, transportasi dan pariwisata.

Dan untuk struktur pusat permukiman perkotaan Banyuwangi di tata dalam 3 (tiga)
sistem cluster yaitu cluster Banyuwangi, cluster Rogojampi dan cluster Muncar. Struktur
pusat Perkotaan Banyuwangi diarahkan berpusat bagi kegiatan yang ada di Kabupaten
Banyuwangi. Cluster Rogojampi merupakan permukiman perkotaan yang berkembang
karena posisi di jalur regional. Sedangkan permukiman Perkotaan Muncar berkembang
karena kegiatan perikanan di Banyuwangi. Pantai Bomo dikembangkan sebagai kawasan
Industry Fisheries Town. Setiap cluster diarahkan bersinergi, cluster Rogojampi dan
cluster Muncar merupakan hinterland bagi cluster Banyuwangi.

Gambar 2.3
RENCANA STRUKTUR KEGIATAN SWP BANYUWANGI
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SWP Banyuwangi ini tidak hanya berkaitan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Jawa
Timur namun juga berkaitan langsung dengan Pulau Bali. Pengembangan Perkotaan
Banyuwangi berkaitan dengan sistem transportasi regional karena merupakan ujung
timur Jalur Pantura dan Jalur Lintas Selatan. Dalam pengembangan Perkotaan
Banyuwangi lebih ditekankan/diprioritaskan pada kegiatan permukiman, perdagangan
jasa, industri pengolahan, serta pariwisata. Adapun pengembangan sektor ini diharapkan
mendorong perkembangan sektor ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah sekitarnya adalah kegiatan pertanian,
perkebunan, pergudangan, industri, perikanan, serta pariwisata. Rencana struktur
kegiatan Banyuwangi.

Tabel 2.1
FUNGSI WILAYAH DAN PERKOTAAN JAWA TIMUR

Wilayah/
Perkotaan

Rencana
Fungsi Wilayah

Perkotaan

Rencana
Pengembangan Fasilitas

yang Dibutuhkan

Rencana
Pengembangan

Infrastruktur

Banyuwangi Kawasan pertanian
tanaman pangan,
hortikultura,
perkebunan, peternakan,
kehutanan, perikanan,
pertambangan, industri,
pendidikan, kesehatan
dan pariwisata

Perkotaan
Banyuwangi

Pusat pemerintahan,
perdagangan, jasa,
pendidikan, kesehatan,
transportasi dan
pariwisata, industri

a. Fasilitas pemerintahan :
 Kantor Kota/Kabupaten
 Polres/Polresta

b. Fasilitas perdagangan :
 Pengembangan pasar

modern
 Pengembangan pasar

tradisional
 Pengembangan ruko dan

pertokoan
c. Fasilitas jasa :
 Restoran
 Lembaga keuangan (Bank,

koperasi)
d. Fasilitas industri :
 Home industry
 Agroindustri
 Cold Storage

e. Fasilitas pendidikan :
 SMA/MA/SMK

f. Fasilitas kesehatan :
 Pengembangan rumah

sakit pemerintah tipe B
 Rumah sakit swasta
 Puskesmas rawat inap

g. Fasilitas wisata :
 Pengembangan dan

peningkatan fasilitas
obyek wisata

 Mengembangkan
jalan lintas selatan
(JLS)

 Pengembangan
bandara perintis
umum

 Pengembangan
industri dan fishery
town

 Pengembangan
terminal kargo

 Pengembangan
waduk

 Pengembangan jalur
komuter
perkeretaapian dan
pengembangan rel
perkeretaapian
double track

Sumber: RTRWP Jawa Timur

2.1.3. SISTEM PUSAT PRASARANA TRANSPORTASI

Jalan arteri primer yang sudah dikembangkan di Jawa Timur meliputi ruas-ruas jalan di
bawah ini:

a. Surabaya – Malang

b. Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Caruban – Ngawi –
Mantingan
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c. Caruban – Madiun - Ngawi

d. Surabaya – Gresik – Lamongan – Tuban – Bulu (Batas Jawa Tengah)

e. Surabaya – Sidoarjo – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo –
Banyuwangi

f. Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget

Berikut ini adalah gambaran rencana transportasi jaringan jalan nasional dan provinsi di
Jawa Timur

Gambar 2.4
RENCANA JARINGAN JALAN DI PROPINSI JAWA TIMUR

JARINGAN JALAN TOL

Gambar 2.5
RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI JARINGAN JALAN TOL

Pengembangan jalan bebas hambatan dilakukan untuk :

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.

2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna
menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
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3. Meringankan beban pendanaan pemerintah dalam hal pengadaan jalan melalui
partisipasi pengguna jalan.

4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Rencana pengembangan jaringan jalan tol di Kabupaten Banyuwangi meliputi
pengembangan jalan Tol Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.
Pada gambar berikut adalah rencana pengembangan prasarana transportasi jaringan
jalan tol di Jawa Timur

JALAN LINTAS SELATAN (JLS)

Pada sisi lain juga diperlukan pengembangan jalan penghubung utama di bagian Selatan
Jawa Timur sehingga banyak potensi yang dapat diangkat dan dikembangkan lebih
lanjut. Jalan dimaksud adalah Jalan Lintas Selatan (JLS), Jalan ini diarahkan untuk
berkembang disekitar Pantai Selatan mulai dari Pacitan – Trenggalek – Tulungagung –
Blitar – Malang – Lumajang – Jember – Banyuwangi. Rencana pengembangan Jalan
Lintas Selatan dengan panjang ruas 618,80 km, meliputi ruas-ruas jalan sebagai berikut:

a. Mukus – Wareng – Ploso – Simoboyo – Kayen – Sidomulyo – Jetak – Hadiwarno –
Batas Trenggalek, dengan panjang 89,10 km di Kabupaten Pacitan.

b. Batas Pacitan - Panggul – Ngulungkulon – Craken – Munjungan – Bangun – Prigi –
Karanggongso – Batas Tulungagung, dengan panjang 66 Km di Kabupaten
Trenggalek.

c. Batas Trenggalek - Ngrejo – P. Sine – Panggung Pucung – Batas Blitar, dengan
panjang 48,20 Km di Kabupaten Tulungagung.

d. Batas Tulungagung - Bululawang – Sidomulyo – Tambakrejo – P. Serang –
Sumbersih – Ringinrejo – Sp.Jolosutro – Batas Malang, dengan panjang 62,50 Km di
Kabupaten Blitar.

e. Batas Blitar - Mentaraman – Bandungrejo – Tumpakrejo – Bajulmati – Sendang Biru
– Tambakasri – Sumbertangkil – Lebakharjo, dengan panjang 93,50 km di Kabupaten
Malang.

f. Batas Malang (Bulurejo) - Gondoruso – Jarit/Pasirian – Bago – Selokanyar –
Pandanwangi – Jatimulyo – Wotgalih - Batas Jember, dengan panjang 66 Km di
Kabupaten Lumajang.

g. Batas Lumajang - Mayangan – Puger – Sumberejo – Sidodadi – Sanenrejo –
Tengkinol, dengan panjang 83,50 Km di Kabupaten Jember.

h. Tengkinol - Malangsari – Kendenglembu – Glenmore – Gentengkulon – Rogojampi –
Banyuwangi – Ketapang, dengan panjang 110 Km di Kabupaten Banyuwangi.

Pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi di wilayah Jawa Timur
meliputi ruas-ruas jalan berikut ini :

a. Pacitan – Ponorogo – Madiun

b. Maospati – Magetan – Cemorosewu

c. Nganjuk – Bojonegoro – Ponco – Jatirogo

d. Bojonegoro – Ponco – Pakah

e. Pantai Serang – Blitar – Srengat – Kediri – Nganjuk

f. Karanglo – Pendem

g. Malang – Pendem – Batu – Pujon – Kandangan – Pare – Kediri

h. Kandangan – Pulorejo – Jombang – Ploso – Babat

i. Batu – Pacet – Mojosari – Krian

j. Purwosari – Kejayan – Pasuruan

k. Sidoarjo – Krian – Gresik

l. Mojokerto – Gedek – Lamongan

m. Jember – Bondowoso – Situbondo
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n. Bangkalan – Ketapang – Sotabar – Pasongsongan – Sumenep – Pantai Lumbang

o. Sampang – Ketapang

p. Pamekasan – Sotabar

q. Malang – Turen – Talok – Druju – Sendangbiru

r. Ponorogo – Trenggalek – Tlagung – Blitar – Malang – Kepanjen - Turen - Dampit

s. Pilang – Sukapura

t. Pasuruan – Kejayan – Tosari

u. Purwodadi – Nongkojajar

v. Lumajang – Kencong – Kasiyan – Puger

w. Rogojampi – Srono – Muncar

x. Padangan – Cepu

y. Ponorogo – Biting

Jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional yang sudah dikembangkan di Jawa
Timur, meliputi ruas-ruas jalan sebagai berikut :

a. Tuban – Sadang – Gresik

b. Tulungagung – Kediri – Kertosono

c. Malang – Kepanjen

d. Wonorejo – Probolinggo

e. Mojokerto – Mojosari – Gempol

f. Donorejo – Pacitan – Panggul – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Kepanjen –
Turen – Lumajang – Wonorejo – Jember – Rogojampi – Banyuwangi

Rencana pengembangan jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas-ruas
Bondowoso – Sukasari – Ijen – Banyuwangi dan Karanglo – Batu.

ARAHAN PENGEMBANGAN JALUR KA BERSKALA NASIONAL DAN REGIONAL

Pengembangan sistem ini meliputi: jalur utara, jalur tengah, jalur timur, dan jalur lingkar.
Selain hal tersebut sistem ini ditunjang oleh pengembangan jalur perkeretaapian ganda
atau double track. Jalur perkeretaapian di Jawa Timur yang sedang dalam kondisi
operasional saat ini adalah jalur-jalur sebagai berikut:

a. Jalur Utara : Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu

b. Jalur Tengah : Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo - Jombang
– Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo

c. Jalur Timur : Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo - Sidoarjo –
Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi

d. Jalur Lingkar : Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo – Sidoarjo
– Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung-Kediri –
Kertosono – Surabaya

Arahan pengembangan jalur perkeretaapian ganda ditujukan pada jalur-jalur
perkeretaapian sebagai berikut :

a. Surabaya – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu

b. Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Sragen

c. Surabaya – Bangil – Lawang – Singosari – Malang

d. Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi

e. Malang – Kepanjen – Blitar – Tulungagung – Kertosono

PENYEBERANGAN

Saat ini di Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa pelabuhan penyeberangan sebagai
berikut: Dermaga penyeberangan Ujung di Surabaya, Dermaga penyeberangan Kamal di
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Kabupaten Bangkalan, Dermaga penyeberangan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi,
Dermaga penyeberangan Jangkar di Kabupaten Situbondo, Dermaga penyeberangan
Kalianget di Kabupaten Sumenep, Dermaga Kangean di Kabupaten Sumenep, Dermaga
penyeberangan Gresik, dan Dermaga penyeberangan Bawean. Volume lalu lintas
pengguna lintas pelabuhan penyeberangan Ujung – Kamal pasti akan turun secara
drastis apabila Jembatan Suramadu telah dioperasikan.

Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Jawa Timur terdapat di Tanjung Perak – Kamal,
Jangkar – Wilayah Sumenep, Kalianget – Ketapang, Gresik – Bawean, dan masih
terdapat pelabuhan lainnya yang digunakan sebagai transportasi penyeberangan.
Penyeberangan dari Jawa Timur ke arah Indonesia bagian Timur dilakukan dari
penyeberangan Ketapang - Gilimanuk – diteruskan Padang Bay (di Bali) – Lembar (di
Lombok). Mengingat kepadatan arus di Bali sangat padat, sementara wilayah Bali sebagai
salah satu tujuan utama wisata Indonesia, maka akan dikembangkan Pelabuhan
poenyeberangan Jangkar (di Situbondo) yang akan langsung berhubungan dengan
Lembar atau Ende (di Flores).

Pengembangan pelabuhan penyeberangan ke depan diarahkan pada wilayah kepulauan
dengan meningkatkan jalur pelayaran untuk memberikan akses pada pulau-pulau
khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep. Sistem prasarana transportasi
penyeberangan, digunakan untuk menunjang hubungan antar wilayah kepulauan
khususnya di Bawean di Kabupaten Gresik, Paciran di Kabupaten Lamongan, Kalianget di
Kabupaten Sumenep, Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, dan Jangkar di Kabupaten
Situbondo. Arahan pengembangan prasarana transportasi penyeberangan meliputi
arahan pengembangan pelabuhan penyeberangan, sebagai berikut :

a. Pembangunan Dermaga penyeberangan Bawean di Kabupaten Gresik.

b. Pembangunan Dermaga penyeberangan Paciran di Kabupaten Lamongan.

c. Pengembangan Dermaga penyeberangan Kalianget di Kabupaten Sumenep.

d. Pengembangan Dermaga penyeberangan Ketapang di Kabupaten
Bayuwangi.

e. Pengembangan Dermaga penyeberangan Jangkar di Kabupaten Situbondo.

PELABUHAN

Arahan pengembangan pelabuhan mencakup rencana pengembangan pelabuhan lama
maupun baru untuk melayani peningkatan arus pergerakan penumpang laut dan
angkutan barang laut. Pelabuhan umum yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah
pelabuhan – pelabuhan sebagai berikut :

a. Pelabuhan Internasional Hub Tanjung Perak

b. Pelabuhan Nasional merupakan pelabuhan utama tersier di Pelabuhan Gresik,
Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi, Pasuruan di Kota Pasuruan, Sapudi
di Kabupaten Sumenep, Kalbut di Kabupaten Situbondo, Sapeken di Kabupaten
Sumenep, Paiton di Kabupaten Probolinggo, Bawean di Kabupaten Gresik, Kangean
di Kabupaten Sumenep.

c. Pelabuhan Regional merupakan pelabuhan yang berfungsi khusus untuk melayani
kegiatan dan alih moda angkutan laut di Pelabuhan Kalianget di Kabupaten
Sumenep, Panarukan di Kabupaten Situbondo, Brondong di Kabupaten Lamongan,
Branta di Kabupaten Pamekasan, Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan, Tuban di
Kabupaten Tuban, Boom Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi, Tanjung
Tembaga di Kota Probolinggo

d. Pelabuhan Lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder di Pelabuhan
Masalembu di Kabupaten Sumenep, Sampang, Besuki di Kabupaten Situbondo,
Gayam di Kabupaten Sumenep, Raas di Kabupaten Sumenep, Sepulu di Kabupaten
Bangkalan, Pantai utara, Pantai selatan, Pasean dan Gili Mandangin di Kabupaten
Pamekasan.



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 2 - 12

Gambar 2.6
RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI PENYEBERANGAN

DI PROPINSI JAWA TIMUR

ARAHAN PENGEMBANGAN BANDARA UMUM DOMESTIK REGIONAL

Arahan pengembangan Bandara Umum Regional meliputi :

1. Pengembangan Bandara di Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

2. Pengembangan Bandara di Bawean Kabupaten Gresik.

3. Pengaktifan kembali Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep.

Gambar 2.7
RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI BANDAR UDARA

DI PROPINSI JAWA TIMUR
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2.1.4. ARAHAN PENGEMBANGAN PRASARANA AIR

Rencana pengembangan prasarana sumber air permukaan untuk air bersih,
dikembangkan di lokasi:

a. Bendungan karet Kali Lamong untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya di
daerah Gresik.

b. Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan.

c. Dam Sine di Kabupaten Ngawi.

d. Jabung retarding basin – Sembayat barrage dan Flood way Sedayu Lawas di
Kabupaten Lamongan.

e. Pemenuhan air baku Floodway Sedayu Lawas – Babat Barrage – Jabung retarding
basin, Sembayat Barrage, Bojonegoro Barrage, Waduk Tawun di Kabupaten
Bojonegoro.

f. Pelayaran di Kabupaten Sidoarjo.

g. Penjernihan air Jagir di Wonokromo.

h. Singoladri, Lider dan Kedawung di Kabupaten Banyuwangi.

i. Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

j. Umbulan di Kabupaten Pasuruan.

Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan melakukan
penurapan mata air dan membangun sumur bor, pencegahan pencemaran pada
Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi:

a. CAT Brantas;

b. CAT Bulukawang;

c. CAT Besuki;

d. CAT Bondowoso-Situbondo;

e. CAT Banyuwangi;

f. CAT Blambangan;

g. CAT Bangkalan;

h. CAT Jember-Lumajang;

i. CAT Ketapang;

j. CAT Lasem;

k. CAT Ngawi-Ponorogo;

l. CAT Panceng

m. CAT Pasuruan

n. CAT Probolinggo

o. CAT Randublatung

p. CAT Surabaya-Lamongan

q. CAT Sumberbening

r. CAT Sampang-Pamekasan

s. CAT Sumenep

t. CAT Tuban

u. CAT Toranggo

v. CAT Wonosari

w. CAT Wonorejo

x. Waduk dan embung

Arahan pengelolaan sumberdaya air, meliputi:

a. Pembangunan prasarana sumber daya air.
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b. Semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai-
sungai klasifikasi I – IV yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan
dikembangkan untuk berbagai kepentingan.

c. Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi DAS berdasarkan tipologinya.

d. Penetapan zona pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan keberadaan wilayah
sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumberdaya
air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.

e. Prasarana sumberdaya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lintas wilayah
administratif kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.

f. Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah
irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah.

2.1.5. PRASARANA PENGAIRAN IRIGASI

Prasarana pengairan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sawah
irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah.
Pengembangan pengairan disusun berdasarkan wilayah sungai, melalui : pengembangan
waduk, dam dan embung serta pompanisasi.

Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan
sumberdaya air, dengan mempertimbangkan :

a. Daya dukung sumber daya air.

b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat.

c. Kemampuan pembiayaan.

d. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

e. Posisi Jawa Timur sebagai lumbung nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pengembangan waduk, dam dan embung serta
pompanisasi ditetapkan meliputi :

a. Dam Genting I di Kabupaten Blitar.

b. Dam Babadan di Kabupaten Nganjuk.

c. Dam Tugu di Kabupaten Trenggalek.

d. Dam Wonosalam di Kabupaten Jombang.

e. Dam Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro.

f. Embung Dempobarat, Jarin, Bujur Timur dan Embung Sumberwaru di Kabupaten
Pamekasan.

g. Embung Pangolangan, Tambak Poncok, Sangkiyah, Dupok, Paselaju, Pangolangan 2,
Maneron, Pakis 3, Manuan, Kombangan 1, Kombangan 2, Kombangan 3 dan Kampak
di Kabupaten Bangkalan.

h. Embung Cepret, Wakah II di Kabupaten Ngawi.

i. Embung Pacin di Kabupaten Madiun.

j. Embung Kertosari di Kabupaten Pasuruan.

k. Embung Mojoroto di Kabupaten Mojokerto.

l. Embung Dermo, Kabluk di Kabupaten Lamongan.

m. Waduk penampung banjir Jabung/Jabung retarding basin di Kali Lamongan.

n. Waduk Beng di Kabupaten Jombang.

o. Waduk Genting di Kabupaten Malang.

p. Waduk Bajulmati di Kabupaten Situbondo.

q. Waduk Nipah di Kabupaten Sampang.

r. Waduk Blega di Kabupaten Bangkalan.
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s. Waduk Kedung Brubus di Kabupaten Madiun.

t. Waduk Gonggang di Kabupaten Magetan.

u. Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo.

v. Waduk Banjaranyar di Kabupaten Gresik.

w. Waduk Tawun, Pejok di Kabupaten Bojonegoro.

x. Waduk Antrogan di Kabupaten Jember.

2.1.6. KAWASAN YANG MEMBERI PERLINDUNGAN
KAWASAN BAWAHANNYA

1. Taman Nasional Meru Betiri

Taman Nasional Meru Betiri merupakan hutan heterogen yang terletak di perbatasan
Jember dan Banyuwangi Selatan dengan luas areal 21.936,6 ha, namun kondisi
sekarang banyak pohon yang ditebang secara liar yang berakibat rusaknya
lingkungan. Arahan kegiatan pengelolaan kawasan lindung ini antara lain:

a. Mencegah meluasnya alih fungsi hutan ke kebun campur, dengan
mengembalikan fungsi lindung;

b. Melestarikan binatang yang dilindungi serta menciptakan ekosistem yang
seimbang. Adapun keragaman ekosistem di Merubetiri adalah :

 Kelompok hutan Sabrang Trate, Boven Sukamade.

 Hutan tropik paling lengkap mulai hutan pantai sampai hutan pegunungan.

 Perkebunan yang terdapat di Sukamade : Kopi, Cacao, Karet.

 Fauna yang dilindungi : Harimau Jawa, Banteng, dan Penyu Laut.

 Flora yang dilindungi ada 362 Spesies diantaranya Bunga Padmosari.

c. Pada kawasan Pesisir Sukamade dibudidayakan penanaman hutan bakau untuk
melindungi habitat satwa bawah laut; serta

d. Program yang perlu ditindaklanjuti adalah :

 Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (konsep desa hutan),
dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan.
Dengan harapan memberikan efek tidak adanya lagi penjarahan hutan oleh
masyarakat sekitar.

 Mengembalikan fungsi lindung, terutama pada kawasan dengan kelerengan
> 40% dengan memperbanyak tanaman keras.

 Membuat tempat penelitian dan pengembangbiakan penyu di sekitar Pantai
Sukamade, serta menetapkan peraturan perlindungan terhadap fauna
tersebut.

2. Taman Nasional Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo terletak di ujung Banyuwangi Selatan tepatnya di
Kecamatan Tegal Dlimo, luas hutan tersebut 42.668,7 Ha. Kawasan tersebut
merupakan perlindungan mutlak dan tidak dapat dialih fungsikan.

Arahan kegiatan pengelolaan kawasan lindung ini antara lain:

a. Kawasan penyangga yang saat ini telah berubah menjadi kebun campur dan
tegalan dikembalikan ke fungsi penyangga dengan mengganti tanaman
produktif non tebang, jenis tanaman yang dapat diusulkan adalah Sawo Kecik
sekaligus membantu pelestarian tanaman ini di kawasan taman nasional
mengingat kondisi tanah yang sesuai dengan jenis tanaman ini.

b. Mengembangkan flora dan fauna sesuai dengan habitat dan karakteristik hutan,
antara lain :
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 Flora khas yang dilestarikan Sawo Kecik Dan Bambu Mangon.

 Fauna yang dilestarikan : Banteng Sadengan.

c. Program pengelolaan kawasan :

 Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan
memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai
fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

 Pengembangan atraksi wisata seperti camping ground, outbond, berkuda,
studio penelitian flora fauna dan lain-lain dengan ketentuan yang telah
diatur dalam peraturan.

 Mengembangkan sarana prasarana wisata di sekitar Pantai Plengkung,
namun tidak berdampak terhadap tereliminasinya kawasan konservasi serta
mengembangkan bangunan yang ramah lingkungan.

 Tetap memelihara dan terus membudidayakan tanaman bakau terutama di
Kawasan Segoro Anak.

2.1.7. PARIWISATA

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Jawa Timur terdiri dari:

a. Jalur Pengembangan Koridor A meliputi: Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim
Asmoro, Gua Akbar, Makam Sunan Bonang ( Kabupaten Tuban), Waduk Gondang,
Pantai Tanjung Kodok, Gua Maharani (Kabupaten Lamongan), Makam Sunan Giri,
Makam Maulana Malik Ibrahim (Kabupaten Gresik), Taman Safari (Kabupaten
Pasuruan), Kolam Renang GOR (Kabupaten Sidoarjo), Makam Air Mata Ibu, Pantai
Rongkang (Kabupaten Bangkalan), Makam Ratu Ibu (Kabupaten Sampang), Api
Abadi (Kabupaten Pamekasan), Pantai Lombang, Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton
dan Museum (Kabupaten Sumenep) dan Kebun Binatang Surabaya (Kota Surabaya)
dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Tuban dan Kota Surabaya.

b. Jalur Pengembangan Koridor B meliputi: Taman Manunggal, Telaga Sarangan,
Taman Kosala Tirta, Tirtosari (Kabupaten Magetan), Bendungan Widas, Taman
Umbul (Kabupaten Madiun), Pemandian Talun, Waduk Pondok, Hutan Surya
(Kabupaten Ngawi), Air Terjun Sedudo, Pemandian Sumber Karya (Kabupaten
Nganjuk), Sumber Boto, Tirta Wisata (Kabupaten Jombang), Candi Tikus, Air Terjun
Dlundung, Kolam Renang Ubalan (Kabupaten Mojokerto), dan Kota Surabaya
dengan pusat pelayanan di Kabupaten Magetan dan Kota Surabaya.

c. Jalur Pengembangan Koridor C meliputi: Banyuanget, Gua Gong, Pantai Teleng Ria,
Gua Tabuhan (Kabupaten Pacitan), Makam Batoro Kalong, Telaga Ngebel, Tirto
Manggolo (Kabupaten Ponorogo), Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Tirta Jualita,
Guo Lowo (Kabupaten Trenggalek), Candi Penampihan, Pantai Popoh (Kabupaten
Tulungagung), Gereja Poh Sarang, Ubalan Kalasan (Kabupaten Kediri), Selorejo,
Candi Penataran , Makam Proklamator (Kabupaten Blitar), Pantai Balekambang,
Waduk Selorejo, Taman Sengkaling, Coban Glotak, Pantai Ngliyep (Kabupaten
Malang) dan Kota Malang dengan pusat pelayanan di Kabupaten Pacitan dan Kota
Malang.

d. Jalur Pengembangan Koridor D meliputi: Pantai Plengkung, Grajagan, Pantai
Sukamade, Taman Suruh, Kawah Ijen (Kabupaten Banyuwangi), Pantai Pasir Putih,
Arak-Arak, Bukit Bededung (Kabupaten Situbondo), Pemandian Blambangan,
Pemandian Kebon Agung, Pemandian Petemon, Pantai Watu Ulo ( Kabupaten
Jember), Pantai Bentar, Candi Jabung Tirto, Bromo-Ngadisan (Kabupaten
Probolinggo), dan Kakek Bodo, Pemandian Banyubiru, Kebun Raya Purwodadi
(Kabupaten Pasuruan) dengan pusat pelayanan di Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo.
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Taman Wisata Kawah Ijen

Kawasan Kawah Ijen yang terletak ditengah Kawah Ijen pada jalur jalan dari Paltuding
sampai dengan sekitar kawah/kaldera, ditetapkan sebagai taman wisata Kawah Ijen
dengan luas area 3,9 ha. Lokasi kawasan tersebut meliputi Banyuwangi, Bondowoso dan
Situbondo. Adapun arahan pengelolaan kawasannya adalah sebagai berikut :

a. Merehabilitasi tanah rusak/kawasan kritis terutama pada kelerengan 40 % dengan
mengembangkan budidaya tanaman keras produktif seperti pohon mangga, asem,
durian, dan sebagainya; serta

b. Program pengelolaan kawasan :

 Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan
pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga
secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

 Meningkatkan reboisasi dengan tanaman produktif dengan fungsi lindung.

 Membina penambang belerang tradisional, dengan menggunakan peralatan
keselamatan.

 Pengembangan pariwisata : Outbond, Adventure, pengembangan wisata alam
dan pengembangan fasilitas bumi perkemahan.

2.1.8. MITIGASI BENCANA

Di wilayah Jawa Timur wilayah rawan gempa utamanya pada pantai selatan Jawa Timur,
yakni :

a. Resiko besar tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan
Trenggalek.

b. Resiko sedang tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan,
Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan tsunami , ditetapkan daerah bahaya 1 dengan jarak 3.500 meter
dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang daerah
bahaya 1. Dan penataan daerah bahaya 1 secara detail digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.8
POLA PENATAAN KAWASAN PESISIR PANTAI SELATAN

Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan tsunami (daerah bahaya I) terdiri
dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang tsunami, memperlambat
kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir. Zona-zona ini terdiri sebagai
berikut:
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a. Zona perikanan tangkap

b. Zona mangrove

c. Zona perikanan darat/tambak

d. Zona perkebunan

e. Zona permukiman/wisata bahari. Berada minimal 3500 meter dari garis pasang
tertinggi.

Penataan ruang kawasan untuk masing-masing zona fungsi dan penataannya dijelaskan
sebagai berikut:

a. Pola Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam:

Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia
dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh
perbuatan manusia.

b. Pengelolaan kawasan lindung diprioritaskan yakni : sempadan pantai, muara,
mangrove, terumbu karang, dan kawasan yang sensitif atau rentan terhadap
perubahan alam serta mempertahankan bentukan alami sebagai pelindung alam
pada kawasan permukiman di sekitar pantai dari bahaya bencana. Contoh Gumuk-
gumuk pasir (sand dunes).

c. Strategi mitigasi bencana tsunami dijabarkan sebagai berikut :

1. Mitigasi bencana tsunami melalui penataan ruang

Manajemen resiko tsunami (tsunami risk management) melalui penataan ruang
dapat dilakukan dengan :

a. Pencegahan pembangunan fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, kantor
polisi, pemadam kebakaran) pada zona rawan bencana tsunami;

b. Mengidentifikasi daerah-daerah aman dan rute evakuasi dengan meng-
overlay-kan peta-peta bahaya tsunami dan jaringan jalan;

c. Penyediaan fasilitas penyelamatan, secara vertikal maupun horizontal, sesuai
kondisi geografis. Untuk itu dapat digunakan bangunan atau bukit
penyelamatan disertai rute-rute penyelamatan;

d. Menyediakan zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi
tsunami sehingga daya rusaknya menurun;

e. Wilayah yang kemungkinan/potensi tergenang air diperuntukkan bagi taman
atau area olahraga; serta

f. Pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan bencana
antara lain pembatasan eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan tanpa
memperhatikan lingkungan.
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2. Mitigasi bencana tsunami melalui rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan :

a. Melengkapi dengan sistem peringatan dini (early warning system/EWS);

b. Memperkuat bangunan agar tahan terhadap tekanan gelombang dan arus
kuat, antara lain dengan merekonstruksi pondasi struktur agar dapat
menahan erosi dan penggerusan oleh arus, membuat lantai dasar menjadi
terbuka sehingga mampu membiarkan air laut melintas, menempatkan
generator cadangan dilantai yang tidak kena banjir;

c. Memodifikasi sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal
secara cepat; serta

d. Menggunakan struktur penahan gelombang laut, antara lain seperti sea wall,
sea dikes, breakwaters, river gates untuk menahan atau mengurangi tekanan
tsunami.

Pengembangan kawasan budidaya di daerah rawan bencana tsunami.

 Relokasi : Apabila dampak ekonomi dan lingkungan sangat besar maka
kawasan budidaya berada jauh dari garis pantai. Bila kondisi
ekstrim, perlu menghindari sama sekali kawasan yang memiliki
kerentanan sangat tinggi.

 Akomodasi : Bersifat penyesuaian terhadap perubahan alam atau resiko dampak
seperti reklamasi, peninggian bangunan atau perubahan pola
agriculture.

 Proteksi : Melalui hard structure seperti pembangunan penahan gelombang
(breakwater) atau tanggul banjir (seawalls) dan yang bersifat soft
structure seperti revegetasi mangrove atau penimbunan pasir
(beach nourishment).

2.1.9. SISTEM AGROPOLITAN IJEN

Sistem agropolitan Ijen didukung oleh:

a. Wilayah Outlet: Kota Surabaya dengan dukungan infrastruktur Pelabuhan Tanjung
Perak.

b. Pusat Distribusi Regional: Kabupaten Jember dengan infrastruktur pendukung pasar
agrobisnis.

c. Pusat Koleksi Regional: Kabupaten Jember dengan infrastruktur pendukung pasar
regional

d. Penghasil/Pengumpul Bahan Baku meliputi:

Tabel 2.2
WILAYAH PENGHASIL/PENGUMPUL BAHAN BAKU AGROPOLITAN IJEN

Struktur
Agropolitan

Wilayah
Kabupaten

Sub Sektor
Unggulan

Kecamatan
Penghasil

Komoditas
Utama

Prasarana/
sarana

Penghasil /
Pengumpul
Bahan Baku

Kab. Situbondo Perikanan (8) Panarukan Ikan laut,
perikanan

Arteri Primer,
Kolektor
PrimerPerkebunan (6)

Kab. Bondowoso Bahan Makanan (2)

Perkebunan (3)

Peternakan (8) Cerme Ternak Hewan

Kab. Jember Perkebunan (2) Jenggawah Tembakau

Kab.
Banyuwangi

Perikanan (5) Kec. Bangorejo
(Bangorejo,
Sambirejo,
Sambimulyo)

Jagung, Jeruk
Siam, Nanas,
Kelapa, Kapuk
Randu, Jati, Sapi
Potong, Ayam
Petelur.

Perkebunan (5)

Peternakan (4)

Sumber: RTRWP Jawa Timur
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2.1.10. KAWASAN STRATEGIS

Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan kawasan andalan untuk
Propinsi jawa Timur; masing-masing kawasan tersebut yaitu :

- Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan; dengan
sektor unggulan : pertanian, perikanan, industri, pariwisata.

- Kawasan Malang dan sekitarnya; dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan,
industri, perkebunan, pariwisata.

- Kawasan Probolinggo-Pasuruan, Lumajang; dengan sektor unggulan : pertanian,
industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, perikanan.

- Kawasan Tuban-Bojonegoro; dengan sektor unggulan : pariwisata, industri,
perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan.

- Kawasan Kediri-Tulungagung-Blitar; dengan sektor unggulan : pertanian,
perkebunan, industri, perikanan, pariwisata.

- Kawasan Situbondo-Bondowoso-Jember; dengan sektor unggulan : perkebunan,
pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut.

- Kawasan Madiun dan sekitarnya; dengan sektor unggulan : pertanian, industri,
perikanan, perkebunan, pariwisata.

- Kawasan Banyuwangi dan sekitarnya; dengan sektor unggulan :
perikanan dan pertanian.

- Kawasan Madura dan Kepulauan; dengan sektor unggulan : pertanian, perkebunan,
industri, pariwisata, perikanan.

- Kawasan Andalan Laut, Madura, dan sekitarnya; dengan sektor unggulan
:perikanan, pertambangan, pariwisata.

a. Kawasan Industri Agribisnis pendukung Agropolitan

Kawasan agropolitan juga dikembangkan di kawasan-kawasan yang kondisi
perkembangannya berada di tingkat dua dan tiga. Selain itu, pengembangan
kawasan agropolitan terutama diprioritaskan di wilayah pengembangan di luar
SWP GKS Plus, kecuali adanya keterkaitan dengan pusat-pusat konsumsi dan
perdagangan di GKS Plus untuk kebutuhan distribusi barang.

i. Sistem agropolitan Wilis I meliputi: Kota Surabaya, Kota Madiun,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten
Ponorogo.

ii. Sistem agropolitan Wilis II meliputi: Kabupaten Malang, Kota Surabaya,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Kediri.

iii. Sistem agropolitan Ijen meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten
Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Banyuwangi.

iv. Sistem agropolitan Kepulauan Madura: Kota Surabaya, Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten
Sampang.

b. Kawasan Andalan Berbasis Pariwisata

Pengembangan kawasan andalan berbasis pariwisata didasarkan pada sebaran
potensi objek-objek pariwisata di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan
hal tersebut, maka penetapan kawasan andalan berbasis pariwisata ditetapkan
pada:

1. Penetapan jalur pengembangan koridor A meliputi Kabupaten Malang, Kota
Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota
Surabaya, dan Kepulauan Madura. Pusat kawasan andalan berupa pintu
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gerbang nasional/internasional di Kota Surabaya dan Kota Malang, serta
pintu gerbang regional di Kab. Bangkalan.

2. Penetapan jalur pengembangan koridor B meliputi Kota Surabaya,
Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kab.Jombang, Kab.Nganjuk, Kab.Madiun,
Kab.Ngawi, dan Kab.Magetan. Pusat kawasan andalan berupa pintu
gerbang nasional/internasional di Kota Surabaya, serta pintu gerbang
regional di Kab.Magetan.

3. Penetapan jalur pengembangan koridor C meliputi Kab/Kota Malang, Blitar,
Tulung Agung, Kab/Kota Kediri, Kab.Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.
Pusat kawasan andalan berupa pintu gerbang nasional/internasional di
Kota Malang, serta pintu gerbang regional di Kab.Pacitan.

4. Penetapan jalur pengembangan koridor D meliputi Kota Surabaya,
Kab.Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi,
Situbondo. Pusat kawasan andalan berupa pintu gerbang
nasional/internasional di Kota Surabaya, serta pintu gerbang regional di
Kab.Situbondo dan Banyuwangi.

Selain penetapan pusat kawasan andalan dan jalur pengembangan pariwisata,
ditetapkan juga objek andalan di Jawa Timur yang terdiri dari:

- Kota Surabaya (kaki Suramadu, wisata teknologi, belanja, dan pantai);

- Malang (wisata alam gunung dan laut, wisata belanja, dan agrotourism);

- Kota Batu (agrotourism/ecotourism);

- Bromo, Alas Purwo, Sukamade dan Plengkung di Banyuwangi;

- Sendang Biru, Pantai Popoh di TulungAgung dan Gua Tabuan, Gua Gong
dan Teleng Ria di Pacitan;

- Sarangan dan Cemoro Sewu, Museum Trinil, di Magetan dan Ngawi;

- Goa Akbar, Makam Sunan Bonang, Pantai Boom di Tuban; Makam Sunan
Drajat, WBL dan Gua Maharani di Lamongan;

- Makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik;

- Kaki Suramadu dan Kep.Kangean di Sumenep (Kep.Madura)

c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya

Rencana pengembangan kawasan sosio kultural sekitar candi yaitu berupa
zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan
bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian
candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya. Penetapan kawasan
strategis sosio-kultural antara lain adalah :

Tabel 2.3
KAWASAN STRATEGIS SOSIO-KULTURAL

Kabupaten/K
ota

Kawasan Strategis Sosio-Kultural

1. Surabaya  Kawasan makam tokoh bersejarah : Makam Sunan Ampel (Wali Songo)
 Kawasan museum bersejarah : Museum Mpu Tantular

2. Gresik  Kawasan makam tokoh bersejarah : Makam Sunan Giri, Makam Malik Ibrahim

3. Mojokerto  Kawasan museum bersejarah : Museum Trowulan dan kawasan bersejarah di
sekitar Trowulan

 Kawasan candi bersejarah : Candi Trowulan

4. Lamongan  Kawasan makam tokoh bersejarah : Makam Sunan Drajat

5. Tuban  Kawasan makam tokoh bersejarah : Makam Sunan Bonang

6. Madiun  Kawasan monumen bersejarah : Monumen Keganasan PKI 1948 (Kresek).

7. Ngawi  Kawasan museum bersejarah : Museum Trinil Monumen Sorjo
 Kawasan bangunan kuno bersejarah : Benteng Pendem Van den Bosch.

8. Blitar  Kawasan makam tokoh bersejarah : Makam Proklamator Presiden Republik
Indonesia Ir. Soekarno

9. Malang  Kawasan candi bersejarah : Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal
 Kawasan permukiman budaya : pemukiman suku Tengger
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10. Bojonegoro  Kawasan permukiman budaya : permukiman suku Samin

11. Probolinggo  Kawasan permukiman budaya : permukiman suku Tengger

12. Banyuwangi  Kawasan permukiman budaya : permukiman suku Osing

13. Sumenep  Kawasan makam tokoh bersejarah : Makam Keluarga Raja Asta Tinggi

Sumber: Hasil Rencana

d. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan yaitu kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan
juga kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Kawasan lindung atau
kawasan konservasi tidak dapat dialihfungsikan, kawasan tersebut digunakan
sebagai pelestarian sumberdaya alam yang sekaligus menjadi kawasan
perlindungan bawahan. Kawasan lindung prioritas merupakan kawasan yang
diutamakan dalam upaya mengembangkan dan membudidayakan tanaman
keras.

Kawasan yang diprioritaskan dalam upaya meningkatkan fungsi kawasan
lindung di Provinsi Jawa Timur terdapat di kawasan :

1. Kawasan strategis nasional : Kawasan pegunungan Wilis dan Suaka
Margasatwa Dataran Tinggi Yang

2. Taman Nasional Alas Purwo

3. Taman Nasional Meru Betiri

4. Taman Nasional Baluran

5. Taman Hutan Raya R. Soerya

6. Cagar Alam Kawah Ijen/Ungup-Ungup

7. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

8. Cagar Alam Pulau Bawean

9. Gunung Tarub/Gunung Lamongan

10. Cagar Alam Nusa Barong

11. Cagar Alam Pulau Sempu

12. Kawasan pegunungan : Lawu, Kelud, dan Penanggungan

13. Kawasan mangrove : Tuban, Situbondo, dan Banyuwangi

14. Kawasan terumbu karang : Situbondo

15. Kebun Raya Purwodadi

2.2. KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KABUPATEN BANYUWANGI

2.2.1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
BANYUWANGI

A. STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PEDESAAN

Kabupaten Banyuwangi memiliki karakteristik pengembangan struktur kota yang
majemuk. Di satu sisi pengembangannya memiliki karakteristik kawasan perkotaan, di sisi
lain kawasan perdesaan. Kedua kawasan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda.

Kawasan perdesaan sendiri secara umum dicirikan oleh wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
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sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian untuk menjamin hubungan desa-kota yang dinamis, kota dan desa
harus berperan di dalam menjalankan fungsinya masing-masing, agar dapat terjadi aliran
timbal balik yang seimbang antara desa dan kota, yakni terjadinya aliran manusia
(tenaga kerja, pedagang), aliran barang (pertanian, agro industri, kerajinan, barang
kebutuhan), aliran kapital (investasi, tabungan), dan aliran informasi (siaran radio, TV,
surat kabar, telekomunikasi).

Untuk tetap menjamin hubungan desa-kota yang dinamis, maka salah satu usaha yang
dapat dilakukan adalah dengan penataan struktur kawasan pedesaan yang
dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan
diarahkan dapat terkait dengan pusat-pusat desa disekitarnya dan dapat memberikan
efek menetes secara mikro bagi kawasan desa disekitarnya. Desa-desa Pusat
Pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat Ibu Kota kecamatan, sedangkan Ibu
Kota Kecamatan menginduk pada PKL (Pusta Kegiatan Lingkungan)/PKLp (Pusat Kegiatan
Lingkungan promosi), sedangkan PKL/PKLp akan menginduk ke PKW (Pusat Kegiatan
Wilayah).

Selain Desa Pusat Pertumbuhan, untuk tetap menjaga keterkaitan antara kota dan desa
(urban-rural linkages) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling
membutuhkan, dimana kawasan pertanian di pedesaan mengembangkan usaha budidaya
(on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota
menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti
penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian
dan lain sebagainya. Keterkaitan tersebut merupakan salah satu ciri dari
”AGROPOLITAN”. Pola penataan struktur ruang perdesaan seperti tersebut di atas juga
merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat Kegiatan
Lingkungan/promosi. Pola penataan struktur ruang pedesaan spada gambar berikut

Gambar 2.9
STRUKTUR RUANG KAWASAN PERDESAAN

B. STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

1. Hierarki dan Sistem Kota-kota Di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan kondisi yang ada, perkembangan kota-kota di Kabupaten Banyuwangi
hampir sama untuk seluruh kecamatan, namun ada beberapa kota yang menunjukkan
tingkat perkembangan lebih tinggi, diantaranya adalah Kota Banyuwangi, Kota Genteng,
Kota Rogojampi dan Kota Muncar

Dengan mengacu pada sistem perkotaan di Jawa Timur, maka kota-kota di Kabupaten
Banyuwangi termasuk dalam kategori PKW dan PKL. Kota dimaksud adalah Kota
Banyuwangi, Kota Genteng dan Muncar dengan jumlah penduduk berkisar antara 50.000
jiwa – 150.000 jiwa.

Berdasarkan struktur ruang kawasan perkotaan, untuk Kabupaten banyuwangi hierarki
tingkat kota-kota di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut ;

Keterangan :

Pusat Wilayah Pengembangan (WP)

Pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP)

Ibukota Kecamatan

Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)

Desa



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 2 - 24

 Kota Banyuwangi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

 Kota Genteng, Muncar dan Rogojampi sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)

 Kota Wongsorejo , Kalipuro, dan Bangorejo sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan
Promosi (PKLp )

 Kota Kalibaru, Singojuruh, Srono , Pesanggaran, Purwoharjo, Tegaldlimo, Cluring,
Glenmore, Kabat, Sempu, Songgon, Glagah, Wongsorejo, Giri, Tegalsari, Licin, dan
Siliragung sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK )

Dari hirarki kota tersebut, selanjutnya ditetapkan 4 (empat) kota pusat pertumbuhan.
Kota pusat pertumbuhan dimaksud adalah :

1. Kota Banyuwangi sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi bagia
Utara yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten
Banyuwangi.

2. Kota Rogojampi sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi bagian
Tengah Timur yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan bandar udara
Blimbingsari dan Fishery Town bagi Kabupaten Banyuwangi.

3. Kota Genteng sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi bagian
Tengah Barat yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pertumbuhan terbesar ke-2 di
Kabupaten Banyuwangi.

4. Kota Bangorejo sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupatem Banyuwangi bagian
Selatan yang sekaligus berfungsi sebagai Agropolitan.

Gambar 2.10
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
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C. DELENIASI BATAS WILAYAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Batas wilayah kota di Kabupaten Banyuwangi masih mengacu pada Perda No 12 Tahun
1988 tentang Batas Wilayah Kota yang terdiri dari 18 kec. Untuk Tahun 2005, kecamatan
yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 24 kecamatan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan peninjauan kembali terhadap perda batas wilayah kota yang ada saat ini.

Tabel 2.4
DELINEASI BATAS WILAYAH KOTA KABUPATEN BANYUWANGI

No Kecamatan Wilayah Perkotaan Wilayah Pedesaan

1 Pesanggaran Pesanggaran, Siliragung, Kesilir,
Buluagung, Pesanggaran, Sumbermulyo,
Sumberagung

Sumberagung, Sarongan, Kandangan

2 Bangorejo Bangorejo, Sukorejo, Sambirejo,
Kebundalem, , Ringintelu

Temurejo, Sambemulyo, Ringintelu

3 Purwoharjo Bulurejo, Purwoharjo, Grajagan, Sumbersari, Glagahagung,
Karetan, Sidorejo, Kradenan

4 Tegaldlimo Kendalrejo, Kedungasri, Kedungwungu,
Tegaldlimo, Wringinpitu, Kedunggebang

Purwoasri, Purwoagung, Kalipait

5 Muncar Kedungrejo, Tembokrejo, Blambangan Sumberberas, Sumbersewu, Tapanrejo,
Wringinputih, Tambakrejo, Kedungringin,
Kumendung

6 Cluring Tampo, Benculuk, Cluring Sembulung, Plampangrejo, Kaliploso,
Tamanagung, Sraten, Sarimulyo

7 Gambiran Jajag, Wringinagung Purwodadi, Wringinrejo, Gambiran

8 Glenmore Karangharjo, Sepanjang, Tegalharjo Tulungrejo, Sumbergondo, Bumiharjo,
Margomulyo

9 Kalibaru Kalibaru Kulon, Kalibaru Wetan Kebunrejo, Kalibarumanis, Banyuanyar,
Kajarharjo

10 Genteng Kembiritan, Gentengwetan, Genteng
Kulon, Setail

Kaligondo

11 Srono Kebaman, Sukonatar Sumbersari, Kepundungan, Bangorejo,
Rejoagung, Wonosobo, Sukomaju,
Parijatah Wetan, Parijatah Kulon

12 Rogojampi Rogojampi, Pengantigan,
Lemahbangdewo, Kedaleman, Kaotan,
Karangbendo, Gitik

Watukebo, Blimbingsari, Bubuk, Aliyan,
Gladag, Mangir, Gintangan, Kaligung,
Bomo, Karangrejo, Patoman,

13 Kabat Labanasem, Pakistaji, Kedayunan, Kabat Bareng, Bunder, Gombolirang, Benelan
Lor, Badean, Sukojati, Pondoknongko,
Dadapan, Macanputih, Tambong,
Pendarungan, Kalirejo

14 Singojuruh Singojuruh, Alas Malang, Benelan Kidul,
Singolatren, Padang, Cantuk, Gumirih

Gambor, Lemahbang Kulon, Kemeiri,
Sumberbaru

15 Sempu Sempu Sempu, Jambewangi, Karangsari,
Temuguruh, Temuasri, Tegalarum

16 Songgon Songgon, Parangharjo Bedewang, Balak, Bangunsari, Sragi,
Sumberarum, Sumberbulu, Bayu

17 Glagah Glagah, Olehsari, Rejosari, Kemiren Paspan, Tamansuruh, Kenjo,
Kampunganyar

18 Banyuwangi Pakis, Sumberejo, Sobo, Kebalenan,
Tamanbaru, Penganjuran, Tukangkayu,
Kertosari, Karangrejo, Kepatihan,
Panderejo, Singonegaran,
Temenggungan, Kampung Melayu,
Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan,
Pengantigan

19 Giri Boyolangu, Majopanggung, Penataban, Giri Jambesari, Grogol

20 Kalipuro Kalipuro, Klatak, Ketapang Bulusari, Pesucen, Telemung, Kelir,
Ketapang, Gombengsari, Bulusan

21 Wongsorejo Alas Buluh, Wongsorejo Bangsring, Bengkak, Alasrejo,
Sumberkencono, Sidowangi, Sidodadi,
Bajulmati, Watukebo, Sumberanyar,
Bimorejo

22 Tegalsari Dasri, Tamansari Karangdoro, Karangmulyo, Tegalsari,
Tegalrejo

23 Licin Licin Pakel, Kiuncing, Segobang, Jelun,
Gumuk, Banjar, Tamansari

24 Siliragung Kesilir, Siliragung Barurejo, Seneporejo

Sumber : RTRW Kab. Banyuwangi
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D. STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam skenario pengembangan wilayah bahwa
konsentrasi kegiatan perdagangan dan jasa akan dialokasikan pada koridor Banyuwangi –
Rogojampi-Genteng yang sekaligus merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten
Banyuwangi.

Struktur ruang kawasan perkotaan tersebut sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peran
masing-masing kota. Struktur ruang Kota Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh fungsi
dan perannya sebagai pusat perdagangan dan jasa, pemerintahan dan pendidikan serta
pergudangan bagi Kabupaten Banyuwangi. Struktur ruang Kota Rogojampi sangat
dipengaruhi oleh adanya pengembangan bandar udara Blimbingsari maupun fishery town
yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan
kotanya. Struktur ruang Kota Genteng akan dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata di
bagian barat utara yang merupakan daerah perkebunan dan menjadi salah satu tujuan
wisata di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan struktur ruang untuk kota-kota lainnya
(ibukota kecamatan) sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh daerah
belakangnya (kawasan pedesaan). Sebagai contoh Kota Muncar, struktur ruang kotanya
akan dipengaruhi oleh kegiatan utama yang ada di wilayah tersebut yaitu perikanan
rakyat maupun lokasi industri perikanan. Kota Bangorejo, struktur kotanya akan
dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata di bagian selatan maupun potensi sebagai penghasil
jeruk terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Kota Kalipuro yang dipengaruhi keberadaan
Dermaga Penyeberangan Meneng (Ketapang-Gilimanuk) dan Pelabuhan Tanjungwangi.

E. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan keterkaitan antar wilayah, fungsi dan peran pelayanan dari hierarki dan
sistem kota-kota di Kabupaten Banyuwangi, ke depan pengelolaan pengembangan
wilayah di Kabupaten Banyuwangi, pola regionalisasi wilayah perkembangan/
pembangunan masih tetap diperlukan untuk memperkecil kepincangan-kepincangan
pembangunan dan perbedaan kemakmuran antar wilayah. Untuk mengakomodasi
keterkaitan antar wilayah, maka konsep yang dapat digunakan adalah konsep cluster.
Konsep ini juga memuat mengenai pusat-pusat pengembangan yang menyesuaikan
dengan hirarki kota seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Dalam
artian bahwa tiap cluster memiliki pusat pengembangan sendiri namun dengan hirarki
yang berbeda-beda.

Adapun fungsi Pusat Cluster ini adalah :

 Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, yang diharapkan dapat
menjadi motor penggerak pembangunan

 Sebagai simpul dan pusat pelayanan, dan berfungsi sebagai “Prime Mover” bagi
wilayah yang menjadi wilayah pelayanannya

 Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah

 Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan
perekonomian wilayah

Sedangkan fungsi Sistem Cluster adalah :

 Merupakan bagian strategi pembangunan keruangan wilayah

 Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara hierarki dari tingkat
pelayanan lokal sampai regional

 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur ruang propinsi

Kabupaten Banyuwangi sendiri berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 4 cluster
yaitu :

 Cluster Banyuwangi Utara

 Cluster Banyuwangi Tengah Timur

 Cluster Banyuwangi Tengah Barat
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 Cluster Banyuwangi Selatan

Dari ke 4 (empat) cluster tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat cluster, yang akan menjadi
pusat orientasi dari wilayah-wilayah yang ada di belakangnya. Pusat-pusat cluster
tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis hirarki kota. Pusat kota dimaksud adalah :

 Banyuwangi ditetapkan sebagai pusat pengembangan seluruh Kabupaten
Banyuwangi yang sekaligus sebagai pusat pengembangan Cluster Banyuwangi Utara.
Adapun fungsi utama dari Kota Banyuwangi adalah :

 Pusat pemerintahan skala kabupaten

 Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten

 Pusat fasilitas umum skala kabupaten

 Pusat pendidikan skala kabupaten

 Pusat pergudangan skala kabupaten

Sedangkan untuk wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro,
Giri, Licin dan Glagah, dan berfungsi sebagai :

 Kawasan pertanian,

 Kawasan perkebunan,

 Kawasan perikanan,

 Kawasan peternakan

 Kawasan industri,

 Kawasan pelabuhan,

 Kawasan lindung

 Kawasan wisata

 Kota Rogojampi ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Cluster
Banyuwangi Tengah Timur. Adapun fungsi utama dari Kota Rogojampi adalah:

 Pusat pemerintahan skala kecamatan

 Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan

 Pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan

Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Muncar, Songgon, Kabat,
Singojuruh, Srono dan Cluring yang berfungsi sebagai :

 Kawasan pertanian

 Kawasan perikanan

 Kawasan peternakan

 Kawasan perkebunan

 Kawasan industri

 Kawasan lindung

 Kawasan bandar udara

 Kota Genteng ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Cluster Banyuwangi
Tengah Barat. Adapun fungsi utama dari Kota Genteng adalah :

 Pusat pemerintahan skala kecamatan

 Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan

 Pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan

Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Kalibaru, Glenmore,
Tegalsari,Sempu dan Gambiran yang berfungsi sebagai :

 Kawasan pertanian

 Kawasan peternakan
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 Kawasan perkebunan

 Kawasan pariwisata

 Kawasan industri kecil

 Kawasan lindung

 Kota Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk Cluster Banyuwangi
Selatan. Adapun fungsi utama Kota Bangorejo adalah :

 Pusat pemerintahan skala kecamatan

 Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan

 Pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan

Sedangkan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Siliragung, Pesanggaran dan
Tegaldlimo yang berfungsi sebagai :

 Kawasan pertanian

 Kawasan perikanan

 Kawasan peternakan

 Kawasan perkebunan

 Kawasan pariwisata

 Kawasan industri kecil

 Kawasan lindung

F. SKENARIO PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Berkaitan dengan pesatnya perkembangan wilayah perkotaan Kota Banyuwangi, maka
perlu untuk di rencanakan rencana pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi.
Pertimbangan yang menjadi acuan dalam perumusan skenario pengembangan kawasan
perkotaan ini didasarkan atas perkembangan kawasan perkotaan Banyuwangi yang
mengalami gejala konurbasi (atau kegiatan perkotaan yang semakin kompak).

Fenomena konurbasi merupakan fenomena penyatuan beberapa kawasan yang
bercirikan perkotaan dan membentuk suatu sistem perkotaan baru yang lebih besar.
Perkembangan ini terjadi akibat adanya kesamaan kegiatan, pengaruh Kota utama
(dalam hal ini Kota Banyuwangi) terhadap kawasan di sekitarnya dan juga akibat
aksesibilitas yang baik. Fenomena ini sudah mulai dapat diidentifikasi pada beberapa
kawasan perkotaan di Kabupaten Banyuwangi, seperti; Kota Banyuwangi, Kecamatan
Kalipuro, dan Kecamatan Rogojampi.

Skenario pengembangan kawasan perkotaan yang direncanakan pada tahun 2029 adalah
kawasan pengembangan Perkotaan Kalipuro-Banyuwangi-Rogojampi. Kawasan
pengembangan ini memiliki pembagian fungsi sebagai berikut :

 Fungsi Kawasan perkotaan:

 Pusat pemerintahan skala kabupaten

 Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten

 Pusat fasilitas umum skala kabupaten

 Pusat pendidikan skala kabupaten

 Pusat pergudangan skala kabupaten

 Pusat Kawasan Pengembangan adalah Kota Banyuwangi sebagai Pusat Perkotaannya.

 Sub pusat pengembangan perkotaan;

 Kecamatan Kalipuro, dengan fungsi kawasan perkotaan sebagai;

- Kawasan permukiman

- Kawasan pelabuhan,
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 Kecamatan Rogojampi, dengan fungsi kawasan perkotaan sebagai;

- Pusat pemerintahan skala kecamatan

- Pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan

- Pusat fasilitas umum skala beberapa kecamatan

- Kawasan Bandara Udara

2.2.2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Rencana pola ruang mencakup rencana penetapan kawasan lindung dan kawasan
budidaya di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.5
RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2029

No Jenis Penggunaan 2029

Ha %

1 Hutan Lindung 38.103,56 34,93

2 Cagar Alam 1.682 1,54

3 Rawa 1.451,06 1,33

4 Hutan Bakau 1.318,50 1,21

5 Taman Nasional

 Alas Purwo 45.115,75 41,36

 Meru Betiri 21.300 19,53

6 Taman wisata Alam 102 0,09

Total 109.072,87 100

Sumber : RTRW Kab Banyuwangi

Gambar 2.11.
RENCANA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

(Sumber RTRW Kabupaten Banyuwangi)
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Tabel 2.6
RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2029

No Jenis Penggunaan 2029

Ha %

1 Hutan Produksi

 Hutan Produksi Terbatas 20.731,71 4,38

 Hutan Produksi Tetap 68.798,40 14,55

 Hutan Rakyat 23.930 5,06

2 Pertanian 84.757,39 17,92

3 Perkebunan 81.150,60 17,16

4 Perikanan 1.782,50 0,38

5 Pertambangan 2.876,87 0,61

6 Industri 165,60 0,04

7 Permukiman 140.790 29,77

8 Lainnya 47.978,27 10,14

Total 472.961,34 100,00

Sumber : RTRW Kab Banyuwangi

2.2.3. RENCANA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Gambar 2.12
RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BANYUWANGI



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 2 - 31

Kawasan strategis kabupaten berfungsi :

 Mengembangkan,melestarikan,melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan
pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung
penataan ruang wilayah kabupaten

 Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai
pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten

 Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam
rencana struktur dan rencana pola ruang

 Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi

 Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten

 Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan :

 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

 Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan
kawasan

 Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap
tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan
yang akan ditetapkan

 Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten

 Ketentuan peraturan perundang-undangan

Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan kriteria :

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki
kekhususan

2. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi
yang ada di wilayah kabupaten

3. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan
dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

 Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan Pertahanan negara
berdasarkan geostrategi nasional;

 Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan
amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem
persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;

 merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan
ekonomi, yang memiliki :

 Potensi ekonomi cepat tumbuh

 Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

 Potensi eksport

 Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi

 Kegiatan ekonomi yang memanfatkan teknologi tinggi

 Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalammewujudkan
ketahanan pangan

 Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalamrangka
mewujudkan ketahanan energi

 Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam
wilayah kabupaten
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5. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis
sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan :

 Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya

 Prioritas peningkatan kualitas sosial budaya

 Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan

 Tempat perlindungan peninggalan budaya

 Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau

 Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial

6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup, antara lain merupakan :

 Tempat perlindungan keanekaragaman hayati

 Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau
fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan

 Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap
tahun berpeluang menimbulkan kerugian

 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kesimbangan iklim mikro

 Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

 Kawasan rawan bencana alam

 Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai
dampakluas terhadap kelangsungan kehidupan

7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan
kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten

8. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang

Berdasarkan kriteria tersebut, maka kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten
Banyuwangi adalah :

I. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

Kawasan tersebut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan
disekitarnya, selain itu dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang. Kawasan
tersebut ditentukan berdasarkan potensi yang ada, serta memiliki aglomerasi terhadap
pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi dengan pertimbangan dapat
memberikan dampak perkembangan pada suatu wilayah.

1. Kawasan Hutan Produktif
Kawasan hutan produksi tetap yang direncanakan di Kabupaten Banyuwangi seluas
68.798,40 ha, dan terletak di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Glagah,
Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Purwoharjo, Siliragung,
Pesanggaran dan Bangorejo.

2. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian di Kabupaten Banyuwangi, meliputi pertanian lahan basah
(persawahan), dan pertanian lahan kering (ladang, kebun campur). Luas lahan
pencetakan sawah baru tersebut direncanakan di Kecamatan Wongsorejo seluas 390
ha dengan memanfaatkan air dari Waduk Bajulmati. sedangkan pencetakan sawah
baru juga direncakan seluas 1.050 ha, meliputi Kecamatan Muncar seluas 200 ha,
Kecamatan Pesanggaran seluas 450 ha dan Kecamatan Tegaldlimo seluas 400 ha
dengan memanfaatkan air dari Waduk Singolatri, Embung Kedawang dan Embung
Lider. Berdasarkan kondisi tersebut, maka luas keseluruhan pencetakan sawah baru
di Kabupaten Banyuwangi adalah 1.440 ha.

3. Kawasan Perkebunan
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Daerah potensial untuk pengembangan perkebunan tanaman tahunan, yang
direncanakan membentang dari arah utara – barat (Ijen – Raung) yang sekaligus
berfungsi sebagai kawasan penyangga. Sedangkan wilayah selatan – barat pada
umumnya tersebar di Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Kalibaru, Glenmore.

4. Kawasan Perikanan
Kawasan pengembangan perikanan di Kabupaten Banyuwangi dialokasikan
disepanjang kawasan pesisir yang membentang dari arah utara sampai selatan
(Selat Bali dan Samudera Indonesia). Kawasan perikanan dimaksud adalah :

 Tambak : Lokasi pengembangan areal tambak di Kabupaten Banyuwangi
dialokasikan di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi,
Muncar dan Tegaldlimo dengan luas 1.782,50 ha

 Pengembangan perikanan rakyat dialokasikan menyatu dengan lingkungan
permukiman nelayan yang berada disepanjang kawasan pesisir Selat Bali
maupun Samudera Indonesia.

Pengembangan Fishery Town yang merupakan pengembangan coolstorage dan
industri perikanan laut dengan produksi perikanan yang mempunyai nilai ekonomi
tinggi (Tuna) dialokasikan di Desa Bomo.

5. Kawasan Industri
Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada potensi
sumberdaya alam yang ada. Berdasarkan hasil analisa ekonomi, Kabupaten
Banyuwangi mempunyai potensi yang besar di sektor pertanian tanaman pangan,
peternakan, perkebunan dan perikanan. Saat ini lahan industri yang ada pada
umumnya menyatu dengan kawasan permukiman seperti di Muncar yang lebih
diorientasikan pada sektor perikanan dan berkembang di sekitar kawasan
pelabuhan. Untuk perencanaan di masa mendatang akan direncanakan kawasan
industri yang akan lebih diarahkan pada Kecamatan Wongsorejo.

6. Kawasan Pengembangan Agropolitan
Kawasan pengembangan Agropolitan difokuskan pada Kecamatan Bangorejo, yang
terintegrasi dengan sistem agropolitan Ijen, Kecamatan Kalibaru, Licin, dan
Songgon. Sistem agropolitan Ijen didukung oleh:

 Wilayah Outlet: Kota Surabaya dengan dukungan infrastruktur Pelabuhan
Tanjung Perak

 Pusat Distribusi Regional: Kabupaten Jember dengan infrastruktur pendukung
pasar agrobis

 Pusat Koleksi Regional: Kabupaten Jember dengan infrastruktur pendukung pasar
regional

 Penghasil/Pengumpul Bahan Baku meliputi:

7. Kawasan Pertambangan
Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang masuk dalam Zona Tengah di
Propinsi Jawa Timur. Pada zona ini didominasi oleh kelompok mineral agregat dan
kelompok alumino silikat dan mineral lempung. Adapun hasil pertambangan di
Kabupaten Banyuwangi, diantaranya adalah : belerang, batu kapur, tanah liat, batu
gunung, pasir dan tanah urug. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi mempunyai
potensi bahan galian emas, perak dan tembaga yang terdapat di G.Tumpang Pitu
dan Pantai P. Merah

8. Kawasan Wisata
Rencana pengembangan wisata di Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada 3 (tiga)
obyek wisata yang menjadi wisata unggulan yaitu Kawas Ijen, Pantai Plengkung dan
Pantai Sukomade. Untuk memudahkan pengembangan, maka obyek wisata yang
ada dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP), dan
pada setiap WPP terdapat satu obyek wisata andalan.
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Pengembangan Pariwisata (WPP), dan pada setiap WPP terdapat satu obyek wisata
andalan

 WPP I dengan obyek wisata andalan adalah Kawah Ijen

 WPP II dengan obyek wisata andalan adalah Pantai Plengkung

 WPP III dengan obyek wisata andalan adalah Pantai Sukamade

Ketiga obyek wisata tersebut dikenal dengan Segi Tiga Berlian (The Diamond
Triangle).

II. KAWASAN STRATEGIS PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,
antara lain adalah :

1. Taman Nasional Meru Betiri

Taman Nasional Meru Betiri merupakan hutan heterogen yang terletak di perbatasan
Jember dan Banyuwangi Selatan, namun kondisi sekarang banyak pohon yang
ditebang secara liar yang berakibat rusaknya lingkungan.

Arahan kegiatan pengelolaan kawasan lindung ini antara lain:

 Mencegah meluasnya alih fungsi hutan ke kebun campur, dengan
mengembalikan fungsi lindung;

 Melestarikan binatang yang dilindungi serta menciptakan ekosistem yang
seimbang. Adapun keragaman ekosistem di Merubetiri adalah :

 Kelompok hutan Sabrang Trate, Boven Sukamade.

 Hutan tropik paling lengkap mulai hutan pantai sampai hutan pegunungan.

 Perkebunan yang terdapat di Sukamade : Kopi, Cacao, Karet.

 Fauna yang dilindungi : Harimau Jawa, Banteng, dan Penyu Laut.

 Flora yang dilindungi ada 362 Spesies diantaranya Bunga Padmosari.

 Pada kawasan Pesisir Sukamade dibudidayakan penanaman hutan bakau untuk
melindungi habitat satwa bawah laut; serta

 Program yang perlu ditindaklanjuti adalah :

 Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (konsep desa hutan),
dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan. Dengan
harapan memberikan efek tidak adanya lagi penjarahan hutan oleh
masyarakat sekitar.

 Mengembalikan fungsi lindung, terutama pada kawasan dengan kelerengan >
40% dengan memperbanyak tanaman keras.

 Membuat tempat penelitian dan pengembangbiakan penyu di sekitar Pantai
Sukamade, serta menetapkan peraturan perlindungan terhadap fauna
tersebut.

2. Taman Nasional Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo terletak di ujung Banyuwangi Selatan tepatnya di
Kecamatan Tegal Dlimo. Kawasan tersebut merupakan perlindungan mutlak dan
tidak dapat dialih fungsikan.

Arahan kegiatan pengelolaan kawasan lindung ini antara lain:

 Kawasan penyangga yang saat ini telah berubah menjadi kebun campur dan
tegalan dikembalikan ke fungsi penyangga dengan mengganti tanaman produktif
non tebang, jenis tanaman yang dapat diusulkan adalah Sawo Kecik sekaligus
membantu pelestarian tanaman ini di kawasan taman nasional mengingat kondisi
tanah yang sesuai dengan jenis tanaman ini.
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 Mengembangkan flora dan fauna sesuai dengan habitat dan karakteristik hutan,
antara lain:

 Flora khas yang dilestarikan Sawo Kecik Dan Bambu Mangon.

 Fauna yang dilestarikan : banteng sadengan.

 Program pengelolaan kawasan :

 Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan
pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga
secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

 Pengembangan atraksi wisata seperti camping ground, out bond, berkuda,
studio penelitian flora fauna dan lain-lain dengan ketentuan yang telah diatur
dalam peraturan.

 Mengembangkan sarana prasarana wisata di sekitar Pantai Plengkung, namun
tidak berdampak terhadap tereliminasinya kawasan konservasi serta
mengembangkan bangunan yang ramah lingkungan.

 Tetap memelihara dan terus membudidayakan tanaman bakau terutama di
Kawasan Segoro Anak.

III. KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan
merupakan bagian dari kawasan lindung, adapun untuk bencana alam yang terjadinya
karena letusan gunung api, gempa bumi, aliran lahar, banjir atau yang merupakan
fenomena alam lainnya. Akibat yang ditimbulkanm oleh bencana alam ini sangat
merugikan serta penderitaan bagi manusia karena dapat mengurangi kesempatan
masyarakat untuk terus menjalankan estafet pembangunan, menanamkan investasi yang
lebih besar, menciptakan kegiatan baru maupun melaksanakan upaya pengembangan
gagasan bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Arahan pengembangan yang dilakukan pada kawasan rawan bencana adalah dengan
menciptakan kesempatan yang sama bagi penduduk untuk dapat merasa aman didaerah
tempat tinggalnya. Pengembangan ini berarti memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam
menangani masalah bencana didaerahnya. Untuk menunjang tujuan yang ada tersebut
maka upaya yang dilakukan antara lain :

 Menciptakan infrastruktur yang khusus didaerah rawan bencana sehingga nilai
investasi yang ditanamkan tidak terlalu sia-sia dan daerah tersebut dapat berkembang
sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

 Menciptakan peraturan bangunan, membatasi keleluasaan membangun pada daerah-
daerah yang dianggap rawan bencana secara optimal sebagaimana dilakukan pada
daerah-daerah lainnya.

 Mempertimbangkan kestabilan lereng dalam perencanaan, perancangan, dan
pengembangan lokasi bangunan.

 Pengendalian atas garapan lahan pada daerah perbukitan dan pegunungan

 Tidak mencetak sawah lahan basah pada kawasan terjal.

IV. KAWASAN STRATEGIS PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

Untuk Kabupaten Banyuwangi, yang dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan adalah :

Pendopo Kabupaten

 Pendopo Kabupaten duulunya merupakan Kompleks Pemerintahan Kolonial Belanda.
Bangunan tersebut terdiri dari Pendopo Agung, Pendopo Alit, di sebalah kiri kanan,
peringgitan kompleks perumahan dan gudang
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Taman Wisata Sri Tanjung

 Taman ini berfungsi sebagai alun-alun kota yang dikelilingi oleh Manjid Agung,
Perkantoran serta sebagai paru-paru dan jantung Kota Banyuwangi.

Museum Blambangan

 Museum ini menyimpan benda-benda kuno dan bersejarah Kabupaten Banyuwangi
dan terletak berdekatan dengan Taman Sri Tanjung

Makam Datuk Ibrahim

 Makam waliyulloh ini banyak dikunjungi oleh para pendatang dari Madura, Lamongan,
Tuban dan lain-lain dan terutama sangat ramai dikunjungi pada Malam Jumat Legi.

Makam Buyut Wongsokarjo

 Makam ini terletak di kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri di Lingkungan
Cungking (Pusat kesenian gandrung). Buyut Wongsokarjo adalah orang kepercayaan
dari Prabu Tawang Alun.

Situs Tawang Alun

 Situs ini terletak di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat yang merupakan bekas
kerajaan tawang Alun

Situs Plecutan

 Situs ini merupakan satu kesatuan dengan Situs Tawang Alun. Situs ini merupakan
tempat ”Mukso” (menghilangnya) Patih Grinsing dari Kerajaan Tawang Alun.

Makam Sayid Yusuf

 Makam ini terletak di Semenanjung Sembulungan, Sayid Yusuf adalah Tetua Nelayan
Muncar. Pada setiap kegiatan petik laut Munpar ada acara ziarah ke makam Sayid
Yusuf. Karena Sayid Yusuf senang denga kesenian gandrung, maka kuburannya itu
dikenal dengan nama ”Makam Gandrung”

Gumuk Kantong

 Lokasinya terletak di Kecamatan Muncar. Gumuk ini merupakan benteng pertahanan
peninggalan jaman Jepang.

Ompak Songo

 Lokasinya terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar. Ompak Songo merupakan
peninggalan sejarah yang berupa ”gong” dan lain-lain. Di sekitar daerah itu terdapat
bekas Kerajaan Blambangan, yang oleh orang Banyuwangi disebut ”Lungur”.

Gumuk Klinting

 Lokasinya terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar. Disebut Klinting karena
disana banyak ditemukan benda-benda purbakala seperti klintingan/klenengan untuk
sapi.

Situs Sitinggil

 Berada 100 meter dari Pantai Muncar. Pada lokasi ini terdapat tower pada zaman
Kerajaan dulu untuk melihat musuh dari Bali atau Samudera Hindia

Klenteng Ho Tong Bio

 Kleng Ho Tong Bio terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Kota banyuwangi,
tepatnya di Daerah Pecinan, suatu wilayah dimana orang-orang Banyuwangi
keturunan Cina banyak tinggal. Klenteng yang juga dijuluki Menteng Perlindungan
orang-orang Cina, didirikan sekitar Tahun 1768-1784, oleh Tan Hu Cinjin, seorang
nahkoda kapal yang berlayar dari Batavia menuju Bali dalam pelariannya dari
pembantaian VOC terhadap orang-orang Cina di Batavia. Dalam pelariannya Tan Hu
CinJin terdampar di Banyuwangi.
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Pura Giri Natha

 Pura Giri Natha diperkirakan dibangun lebih dari 150 tahun yang lalu dan diyakini
sebagai pura tertua di P. Jawa. Terletak di Kampung Bali dan sampai sekarang pura
ini dipercaya memiliki kekuatan magic sehingga banyak orang datang untuk
melakukan sembahyang, mencari berkah atau obat. Keberadaan Candi Bentar, Kori
Agung, pelinggihan menjadikan daya tarik tersendiri bagi Pura Giri Natha.

Suku Osing

 Suku Osing merupakan suku asli (penduduk asli) Banyuwangi, yang terutama berada
di Kecamatan Glagah dan Licin.

2.3. RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KAB. BANYUWANGI

a. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Banysuwangi dalam pembangunan jangka menengah daerah
tahun 2006-2010 adalah : “Mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera, adil,
beriman dan berbudaya”.

b. MISI

Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup (Quality of Life) masyarakat melalui peningkatan
kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli
masyarakat (Perekonomian)

2. Peningkatan pelayanan umum (Public Service), meliputi peningkatan infrastruktur
meliputi sarana fisik, seperti jalan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan
pelayanan administrasi dan komunikasi, serta peningkatan pelayanan sosial
budaya.

3. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta
harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat, dalam hetrogenitas agama, suku
dan adat istiadat.

4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemberdayaan perempuan.

5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien

c. PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Arah
Kebijakan:

a. Peningkatan kualitas pendidikan

b. Pendidikan gratis melalui pemberian subsidi biya pendidikan SD, SMP, SMA

c. Peningkatan sarana dan prasarana belajar siswa

d. Peningkatan profesionalisme guru

e. Meningkatkan penyelenggeraan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan
hidup

f. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan

b. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin

c. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
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d. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta
mendorong pemberdayaan masyarakat

e. Mendorong peranserta swasta dalam penyediaan layanan kesehatan

f. Peningkatan pembinaan, pengawasan terhadap penggunaan obat dan makanan
serta perbekalan kesehatan

g. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan

h. Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan

i. Pengembangan “ Sistem Informasi Kesehatan” (SIK)

3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Arah Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial

b. Peningkatan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan
kesejahteraan sosial

c. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-
masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan sosial

d. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat

e. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

4. Penciptaan iklim investasi, pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata.
Arah Kebijakan:

a. Percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan pendapatan

b. Meningkatkan penegakan hukum dibidang investasi

c. Debirokratisasi dalam pelayanan perijinan

d. Peningkatan dan pengembangan sarana penunjang perdagangan

e. Peningkatan efektifitas pelaksanaan perlindungan konsumen

f. Menggerakkan iklim investasi bidang pariwisata

g. Meningkatkan dan menumbuhkan potensi wisata yang telah berkembang

h. Meningkatkan kuantitas dan varitas potensi unggulan pariwisata

i. Meningkatakan kualitas SDM pariwisata

j. Masyarakat berperan langsung dalam kegiatan pariwisata

5. Pemberdayaan petani dan nelayan. Arah Kebijakan:

a. Peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, daya saing dan nilai tambah
produk pertanian, kehutanan dan perikanan

b. Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian, kehutanan
dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya

6. Perluasan lapangan kerja. Arah Kebijakan:

a. Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan
oleh pemerintah

b. Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan
pengembangan kesempatan kerja

c. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi

d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

7. Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

a. Mengembangkan UKM

b. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik

c. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan
wirausaha baru

d. Mengembangkan KUMKM
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e. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi

8. Pembangunan perdesaan. Arah Kebijakan:

a. Mendorong terciptanya lapangan kerja di pedesaan dengan merangsang
pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian

b. Meningkatkan promosi dan dan pemasaran produk-produk pertanian

c. Memperluas akses masyarakat

d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitas

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

f. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian

9. Pembangunan Infrastruktur. Arah Kebijakan:

a. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dengan mengoptimalkan
pemanfaatan prasarana jalan

b. Keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah, sistem
jaringan prasarana lainnya dan sistem transportani nasional

c. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan prasarana jalan.

10. Pembangunan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Arah Kebijakan:

a. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan

b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
efektif

c. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam

d. Membangun kesadaran masyarakat akan isu lingkungan hidup

2.4. ACUAN KEBIJAKAN LAINNYA

Beberapa produk hukum yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan
dan kebijakan pembangunan terkait dengan kegiatan penataan permukiman secara
umum adalah :

A. UU NO. 5/1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Beberapa hal yang esensial termuat dalam UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya
adalah :

1. Pengertian Benda Cagar Budaya adalah :

a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur
sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas
dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, serta
dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan;

b. Benda atau yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan;

2. Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya : Setiap orang yang memiliki
atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Apabila
yang bersangkutan lalai tidak melindungi dan memeliharanya, Pemerintah dapat
memberikan teguran. Apabila dalam jangka waktu 90 hari tetap tidak dilaksanakan,
maka Pemerintah berhak mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar
budayab tersebut.

3. Pengelolaan Benda Cagar Budaya :
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a. Pengelolaan Benda Cagar Budaya dan situs berada dibawah tanggungjawab
Pemerintah;

b. Masyarakat, kelompok atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda
cagar budaya dan situs.

4. Pemanfaatan Benda Cagar Budaya :

a. Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama,
sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

b. Pemanfaatan tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila bertentangan
dengan pasal 15 ayat (2) dan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.

B. UU NO. 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Beberapa hal yang esensial termuat dalam UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan
adalah :

Dari pemahaman terhadap definisi, diperoleh rujukan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,
dan Pemerintah Daerah.

3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

4. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Manfaat;

b. Kekeluargaan;

c. Adil dan merata;

d. Keseimbangan;

e. Kemandirian;

f. Kelestarian;

g. Partisipatif;

h. Berkelanjutan;

i. Demokratis;

j. Kesetaraan; dan

k. Kesatuan.

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. Menghapus kemiskinan;

d. Mengatasi pengangguran;
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e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;

f. Memajukan kebudayaan;

g. Mengangkat citra bangsa;

h. Memupuk rasa cinta tanah air;

i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan

j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari
konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang
Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara
manusia dan lingkungan;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan
proporsionalitas;

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang
merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta
keterpaduan antarpemangku kepentingan;

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam
bidang pariwisata; dan

h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

a. Industri pariwisata

b. Destinasi pariwisata

c. Pemasaran

d. Kelembagaan pariwisata

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional,
rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan
kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan
bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik
pariwisata;

b. potensi pasar;

c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam
menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset budaya;

f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

g. kekhususan dari wilayah.
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GAMBARAN UMUM WILAYAH
PERENCANAAN

3.1. KONDISI KABUPATEN BANYUWANGI

3.1.1 LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7043’ s/d 8046’ Lintang Selatan dan 113053’ s/d
114038’ Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Situbondo,
Sebelah timur : Selat Bali,
Sebelah selatan : Samudera Indonesia,
Sebelah barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, 28 kelurahan dan
189 desa. Untuk lebih lengkapnya mengenai data pembagian wilayah administrasi
Kabupaten Banyuwangi ke dalam unit-unit wilayah yang lebih kecil dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.

Tabel 3 - 01.
BANYAKNYA KELURAHAN/DESA, DUSUN/LINGKUNGAN MENURUT KECAMATAN

DI KABUPATEN BANYUWANGI

No Kecamatan Desa/Kelurahan Dusun RW RT

1. Pesanggaran 5 15 64 281

2. Siliragung 5 17 50 172

3. Bangorejo 7 22 94 356

4. Purwoharjo 8 29 105 521

5. Tegaldlimo 9 25 56 438

6. Muncar 10 28 197 785

7. Cluring 9 32 153 501

8. Gambiran 6 24 87 377

9. Tegalsari 6 17 64 317

10. Glenmore 7 34 113 459

11. Kalibaru 6 21 109 411

12. Genteng 5 24 139 598

13. Srono 10 35 142 548

14. Rogojampi 18 76 249 744

15. Kabat 16 59 212 521

16. Singojuruh 11 52 123 367

17. Sempu 7 34 130 564

18. Songgon 9 44 118 390

19. Glagah 8/2 25/9 87 289

20. Licin 8 37 80 273

21. Banyuwangi 18 45 141 491

22. Giri 2/4 13/12 46 140

23. Kalipuro 5/4 19/14 113 355

24. Wongsorejo 12 30 108 500
Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka

Ditinjau dari konstelasi regional, Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa
keuntungan strategis, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Bali,
mempunyai tingkat pergerakan yang tinggi, sebagai salah satu pintu gerbang menuju ke
wilayah Indonesia bagian Timur. Hal ini membawa konsekuensi pada pola transportasi

3
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dan sarana transportasi di Kabupaten Banyuwangi baik transportasi darat maupun laut.
Kedudukan wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 3 – 01.

3.1.2 KONDISI FISIK DASAR

3.1.2.1. TOPOGRAFI

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Banyuwangi bervariasi dengan ketinggian antara 0
sampai dengan >2.800 meter dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi
berada pada ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut. Ketinggian tempat dari
permukaan laut mempengaruhi jenis suatu tanaman dapat tumbuh dengan baik, juga
menentukan kegiatan penduduk. Pembagian wilayah Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan ketinggian adalah sebagai berikut :

 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl) : merupakan wilayah dengan dataran
rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang
berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo,
Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo,
Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran.

 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan
Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring,
Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran.

 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan
Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi,
Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung,
Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari.

 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang
meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu,
Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran.

 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan
terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore,
dan Kalibaru.

 >2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan
Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

Untuk lebih jelasnya kondisi topografi di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada
Gambar 3 – 02.

3.1.2.2. KEMIRINGAN LAHAN

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Banyuwangi cukup bervariasi 0->40%. Umumnya
daerah bagian selatan, barat dan utara merupakan daerah pegunungan, sehingga
wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tingkat kemiringan tanah hingga mencapai >
40 %, Daerah datar terbentang luas dari bagian selatan hingga utara yang tidak
berbukit.

 0 - 2 %, merupakan daerah dataran aluvial sungai dan pantai. Penyebarannya
meliputi Kec. Banyuwangi, Giri, Rogojampi, Muncar, Kabat, Singojuruh, Genteng,
Gambiran, Srono, Cluring, Tegalsari, Wongsorejo, Kalipuro, Sempu, Glagah, Licin,
Kalibaru, Songgon, Glenmore, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo dan
Tegaldlimo.

 2 – 8 %, mempunyai bentuk medan landai (perbukitan berelief halus) dengan
tingkat erosi rendah. Penyebarannya meliputi Kec. Banyuwangi, Giri, Rogojampi,
Kabat, Singojuruh, Genteng, Gambiran, Srono, Tegalsari, Wongsorejo, Kalipuro,
Sempu, Glagah, Licin, Kalibaru, Songgon, Glenmore, Siliragung, Pesanggaran,
Bangorejo, Purwoharjo dan Tegaldlimo.
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 8 - 15 %, mempunyai bentuk medan agak terjal dengan tingkat erosi rendah sampai
menengah. Penyebarannya meliputi Kec. Kabat, Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin,
Kalibaru, Songgon, Glenmore, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo dan
Tegaldlimo.

 15 – 25 %, mempunyai bentuk medan agak terjal dengan tingkat erosi rendah
sampai menengah. Penyebarannya meliputi Kec. Wongsorejo, Kalipuro, Glagah,
Licin, Kalibaru, Songgon, Glenmore, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo
dan Tegaldlimo.

 25 – 40 %, mempunyai bentuk medan agak terjal dengan tingkat erosi rendah
sampai menengah. Penyebarannya meliputi Kec. Kabat, Wongsorejo, Kalipuro,
Kabat, Sempu, Glagah, Licin, Kalibaru, Songgon, Glenmore, Siliragung, Pesanggaran,
Bangorejo dan Tegaldlimo.

 > 40 %, mempunyai bentuk medan sangat terjal (perbukitan berelief kasar) dengan
tingkat erosi sedang hingga tinggi. Penyebarannya meliputi Kec. Wongsorejo,
Kalipuro, Glagah, Licin, Kalibaru, Songgon, Glenmore, Siliragung, Pesanggaran,
Bangorejo, Purwoharjo dan Tegaldlimo.

Kemiringan lahan di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 3 – 03.

Tabel 3 - 02
LUAS WILAYAH KECAMATAN MENURUT KEMIRINGAN (KM2) TAHUN 2010

No Kecamatan Kelerengan

0-2 % 2-8 % 8-15 % 15-25% 25-40% >40%

1. Pesanggaran 15.857,53 2.524,44 17.163,09 17.163,09 7.966,70 126,19

2. Siliragung 22,74 4.373,63 508,96 508,96 1.174,09 374,47

3. Bangorejo 9.021,07 1.820,60 372,80 372,80 569,84 54,90

4. Purwoharjo 10.156,90 1.231,68 157,11 157,11 0,00 0,00

5. Tegaldlimo 21.693,84 6.225,78 1.562,22 1.562,22 1.725,83 295,45

6. Muncar 8.095,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Cluring 6.523,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Gambiran 3.400,34 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Tegalsari 5.155,14 20,85 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Glenmore 6.733,84 12.115,55 4.842,35 1.958,36 5.987,51 293,75

11. Kalibaru 2.370,26 5.695,99 4.866,54 526,11 5.157,37 12,34

12. Genteng 3.883,51 1.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Srono 6.803,23 180.56 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Rogojampi 7.023,85 313,36 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Kabat 3.629,41 3.585,86 706,04 0,00 1,45 0,00

16. Singojuruh 3.131,87 1.013,07 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Sempu 2.533,81 6.549,96 0,00 0,00 322,57 0,00

18. Songgon 1.119,10 6.991,59 4.499,88 615,93 5.541,60 778,90

19. Glagah 18,34 3.527,87 2.060,86 410,54 947,04 302,05

20. Licin 4.900,49 780,13 2.539,10 5.303,95 2.461,97 39,00

21. Banyuwangi 2.051,65 482,09 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Giri 1,97 1.612,21 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Kalipuro 1.135,23 7.955,44 7.240,11 1.920,40 1.025,46 511,36

24. Wongsorejo 5.538,86 14.176,48 3.441,68 3.057,39 7.145,88 704,67

Total 130.881,78 82.452,94 67.140,24 33.030,75 40.027,31 3.493,08
Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2010

3.1.2.3. GEOLOGI

Jenis batuan di Kabupaten Banyuwangi dikelompokkan dalam beberapa bagian;

a. Endapan Permukaan

 Q1 Batu Gamping Terumbu : batu gamping terumbu, tuf dan aglomerat.

Batu gamping terumbu, berwarna kuning putih, banyak mengandung
pecahan cangkang moluska dan koral, agak keras, berongga,
permukaannya kasar.
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konglomerat, berwarna hitam, putih hingga kelabu, berbutir pasir kasar
hingga kerakal, membundar; berkomponen pecahan andesit, basal, batu
gamping, kuarsa dan cangkang kerang-kerangan, dengan massadasar
pasir kasar gampingan, agak padu. Tuf bersifat gampingan, berwarna
putih keruh, berbutir pasir halus – menengah.

Batuan ini diduga berumur holosen berdasarkan hubungannya yang
menjemari dengan batuan hasil erupsi Gunung Api Merapi. Sebaran
batuan ini adalah terletak di pantai timur bagian utara meliputi daerah
Watudodol, Bangsring dan Selogiri.

 QA Aluvium : Kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung yang merupakan
endapan pantai.

Bahan-bahannya berasal dari batuan yang lebih tua, berupa batuan
gunung api, andesit dan basal, batuan sedimen dan pecahan koral serta
cangkang. Banyak terdapat di bagian timur dan selatan Kabupaten
Banyuwangi.

b. Batuan Sedimen

 TMP Formasi Punung : Batu gamping terumbu, batu gamping tufan dan
napalan

Batu gamping terumbu berwarna putih kelabu, mengandung fosil
ganggang, foraminifera besar dan kecil serta moluska, umumnya berlapis
tebal.

Batu gamping tufan dan napalan, berwarna coklat muda, padu, berlapis
baik, tebal lapisan 2-3 dm, dan sisian napal beberapa sentimeter;
berstruktur nendatan dan perlipatan di jumpai di daerah ini. Berdasarkan
kandungan fosil foraminifera besarnya, satuan ini berumur Oligosen
Miosen, dengan lingkungan pengendapan laut dangkal, yang berasosiasi
dengan terumbu berlingkungan pelataran ”Flat Form”.

Adanya struktur nendatan dan lipatan pada formasi ini menunjukkan
bahwa satuan ini terbentuk dalam lingkungan berlereng (slope). Sebaran
formasi ini terdapat di Semenanjung Sembulungan yang membentuk
formasi Kras.

 Qpvk Formasi Kalibaru : Breksi lahar, konglomerat, batu pasir tufan dan tuf

Breksi lahar dan konglomerat, berwarna kelabu kecoklatan,
komponennya andesit-basal, dibeberapa tempat dijumpai fragmen dasit,
berukuran kerikil sampai 50 cm, terpilah buruk, massa dasarnya tuf,
kemas terbuka, perlapisannya kurang baik, dibeberapa tempat
menunjukkan struktur aliran. Batu pasir tufan, berwarna kelabu-coklat
terpilah buruk, cukup baik, tidak padu dan berlapis baik.

Tuf, coklat keabuan, berukuran halus, rapuh, banyak mengandung batu
apung. Pada umumnya formasi ini tidak padu, perlapisannya hampir
mendatar (20-40) dengan kemiringan ke arah tenggara. Lamparannya
terdapat di dataran rendah, yang ada pada umumnya merupakan daerah
perkampungan dan persawahan.

Dari batuan dan struktur sedimen yang ada, satuan ini diduga
diendapkan pada lingkungan darat, jauh dari sumbernya, sebagai
endapan lahar dari Gunung Api Ijen Tertua, dan berumur Plistosen
Tengah. Formasi ini terdapat di Kecamatan Kalibaru dengan ketebalan 80
m.

 Tmj Formasi Jaten : Batupasir, batupasir konglomeratan, batupasir tufan,
batupasir gampingan, batulempung, tuf dan batugamping tufan
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Batu pasir dijumpai berselingan dengan batupasir konglomeratan,
batupasir tufan dan batupasir gampingan. Perselingan tersebut berwarna
kelabu kecoklatan, berlapis baik, berbutir halus sampai kasar, padu,
pemilihan agak buruk, tersusun oleh fragmen batuan gunungapi,
batuapung dan kuarsa.

Tuf berwarna kelabu keputihan sampai kecoklatan, padu dan berlapis
baik. Batu gamping tufan berwarna putih, mengandung fosil forainifera
besar, dijumpai sebagai sisipan didalam batupasir gampingan. Formasi
jaten menjemari dengan formasi batuamapr, umurnya diduga Misosen
tengah bagian bawah, dengan lingkungan pengendapan laut dangkal.
Formasi ini tebalnya sekitar 50 m, menempati daerah sempit sebelah
utara Grajakan.

 Tmw Formasi Wuni : terdiri atas breksi gunungapi, konglomerat, batupasir
tufan, tuf, napal dan batugamping tufan

Breksi gunungapi berwarna kelabu kecoklatan sampai coklat keputihan,
tersusun oleh matrik batupasir tufan dan tuf dengan fragmen batuan
beku andestik dan batuapung, menyudut tanggung membundar
tanggung, dengan kemas terbuka, berukuran sampai 2 dm. Tebal lapisan
breksi mencapai 0,5 m.

Konglomerat berwarna kelabu kecoklatan, tersusun oleh fragmen andesit
dan matrik batupasir tufan, padu, dengan kemas terbuka, fragmennya
berukuran samapai 2 dm. Tebal lapisannya mencapai 3 dm.

Batupair tufan dan tuf berwarna kelabu kecoklatan samapai putih
kecoklatan, padu, sebagian gampingan, ukuran butir dari halus sampai
kasar konglomeratan, tebal lapisan mencapai 2 dm.

Napal dan batugamping tufan berwarna putih kelabuan, keduanya
dijumpai berselingan dengan pelapisan baik (5 – 15 cm) dan padu.

Secara stratigrafi formasi batuampar dan menindih selaras formasi jaten,
sehingga umurnya ditafsirkan miosen tengah bagian tengah dengan
lingkugan pengendapan laut dangkal. Formasi ini tersingkap di Curah
Suren dan sedikit di sebelah timur Teluk Grajakan, tebalnya sekitar 200
m.

c. Batuan Gunung Api

 Tomb Formasi Batuampar

Pada bagian bawah berupa perselingan antara tuf halus, tuf kasar , tuf
breksi dengan sisipan batu gamping, sedangkan bagian atas berupa
breksi gunung api dan lava yang dapat disebandingkan dengan formasi
Meru Betiri.

Penyebaran formasi ini terdapat disebelah barat daya meliputi, Gunung
Lembu, Gunung Lampong dan Gunung Genteng.

 Qpvi Batuan Gunung Api Ijen Tua ; breksi gungnungapi, breksi batuapung dan
tuf

Berupa Breksi gunungapi, breksi batu apung dan tuf. Batuan ini
merupakan hasil erupsi Gunungapi Ijen tertua dan Ijen tua. Sebaran
batuan ini terdapat di bagian utara meliputi G, Malang, G. Kendeng, G.
Ringgit, G. Paweneng, G. Balu dan G. Kukusa. Pada umumnya batuan ini
tertutup oleh hutan tropika

 Qhv Batuan Gunung Api Raung Suket dan Pendil : breksi gunungapi, lava dan
tuf yang berasal dari beberpa sumber erupsi yaitu G. Raung, G. Suket
dan G. Pendil.
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G. Suket dan G. Pendil merupakan kerucut parasit dari G. Raung. Hasil
erupsi ketiga gungapi tersebut dikelompokkan menjadi satu, karena
batuan penyusunnya sama dan giat pada waktu yang sama.

Breksi gungapi dan lahar, berwarna coklat, kemas terbuka, ukuran
fragmen beragam dari kerikil hingga bongkah, terdiri dari andesit dan
basal, pemilihan buruk; lapuk dengan massa dasar tuf, setempat
dijumpai lensa-lensa tuf dan aglomerat

Lava, andesitik-basaltik, porfiritik, berstruktur scoria, abu-abu gelap,
fenokris, plagioklas, piroksen dan mineral mafik, dalam massa dasar kaca
gunungapi.

Tuf coklat kekuningan, berukuran halus, rapuh, padat dan lapuk. Batuan
ini bersumber dari G. Suket, G. Raung dan G. Pendil, yang masih terlihat
berbentuk kerucut dengan kepundannya. Ketiga gungapi tersebut pada
awal kegiatannya bersamaan dengan gunungapi ijen tua. Pada umumnya
batuan ini ditutupi oleh hutan tropika.

 Qv (r,m) Batuan Gunung Api Merapi dan Rante

Breksi gungapi berwarna kelabu kecoklatan, komponennya terdiri dari
basal dan batuapung, berbutir kerikil sampai bongkah menudut
tanggung, massadasar tuf kasar, kemas terbuka dan padu.

Tuf pasiran, coklat kelabu, berukuran halus, rapuh, banyak mengandung
batuapung, yang berukuran lapili-pasir. Lava, andesitik-basaltik, porfiritik,
setempat berstruktur scoria, fenokris plagioklas, piroksen dan mineral
mafik, dalam massa dasar kaca gunungapi, berbutir lumpur sampai
bongkahan, berstruktur aliran

Batuan ini bersumber dari G. Merapi dan kerucut parasitnya G. Rante
yang masih ada kawahnya. Kedua gunung ini diduga giat pada bekas
kawah Gunungapi Ijen tua, dan pada umumnya ditutupi oleh hutan
tropika.

 Qhv Batuan Gunung Api Ijen Muda: Berupa tuf, breksi gunungapi, lava dan
belerang

Tuf, putih kelabu muda, halus, mudah diremas, berlapis tidak teratur.
Breksi gunungapi, kelabu, kekuningan, berukuran kerikil sampai
bongkah, komponennya basal-andesit menyudut tanggung membundar
terpilah buruk dengan massa dasar tuf. Lava terdiri dari andesit-basal,
scoria, kelabu, porfiritik. Belerang, kuning, murni tersebar di kawah
Gunung Ijen.

Batuan ini bersumber dari gunungapi Pajungan, yang masih terlihat
kawahnya dan bentuk kerucutnya. Gunung api Ijen Muda giat dan
muncul di dalam Kaldera Ijen Tua, sedangkan gunungapi
pujanganmerupakan parasit lereng dari Gunungapi Raung.

 Qhvr Batuan Gunungapi Raung : breksi gunugapi dan tuf

Breksi gunungapi, berwarna coklat, lapuk, berkomponen andesit,
batuapung dan basal, berbutir lapili sampai bom, menyudut tanggung,
kemas terbuka dan massa dasar tuf kasar. Tuf berwarna kekuningan,
berbutir halus sedang, agak lapuk. Umurnya diduga holosen. Batuan ini
bersumber dari Gunung Raung yang terletak di Lembar Banyuwangi.

d. Batuan Terobosan

 Tmi (g) Granodiorit dan Dasit

Granodiorit, putih-kelabu, massif, holokristalin, berkristal sedang kasar,
umumnya telah berubah dan dibeberapa tempat bestruktur kekar
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berlembar. Komposisi mineralnya terdiri dari kuarsa, plagioklas, feldspar,
hornblende, mineral bijih dan mineral ubahan. Tersingkap di daerah
sebelah barat Gunung Lembu.

 Tmi (a) Andesit, Andesit Profir

Andesit profir, kelabu kehijauan, massif, porfiritik, dengan fenokris
hornblende, feldspar, mineral mafik; dalam massadasar feldspar,
dijumpai mineral ubahan klorit, kalsit dan serisit.

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi di Kabupaten Banyuwangi dapat di lihat pada
Gambar 3 – 04.

3.1.2.4. JENIS TANAH

Terdapat 17 jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi yaitu Aluvial Coklat Kemerahan,
Aluvial Hidromorf, Andosol Coklat Kekuningan, Assosiasi Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat
Kekelabuan, Assosiasi Andosol Coklat Kekuningan dan Regosol Coklat Kekuningan,
Asosiaso Latosol Coklat dan Regosol Kelabu, Grumosol Hitam, Grumosol Kelabu,
Kompleks Latosol Coklat Kekuningan dan Litosol, Kompleks Latosol Coklat Kemerahan
dan Litosol, Kompleks Mediteran Coklat dan Litosol, Kompleks Mediteran Merah dan
litosol, Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol, Kompleks Brown Forest Soil, Litosol dan
Mediteran, Latosol Coklat Kemerahan, Regosol Coklat, Regosol Kelabu.

Untuk lebih jelasnya jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat di lihat pada Gambar 3
– 05.

3.1.2.5. TEKSTUR TANAH

Tekstur tanah adalah kasar halusnya bahan padat organik tanah berdasarkan
perbandingan fraksi pasir, lempung debu dan air. Tekstur ini akan berpengaruh terhadap
pengolanah tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam mengatur kandungan
udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di tanah
tersebut. Berdasarkan teksturnya, tanah di Kabupaten Banyuwangi dikelompokkan
menjadi 3 (tiga), yaitu :

 Halus (liat) tersebar di Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, sebagian
Genteng, Siliragung, Cluring dan Muncar.

 Sedang (lempung) tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
kecuali Kecamatan Tegaldlimo dan Purwoharjo

 Kasar (pasir) hanya terdapat di sebagian kecil wilayah kabupaten Banyuwangi,
tepatnya di wilayah pantai selatan di Kecamatan Purwoharjo dan tegaldlimo.

3.1.2.6. KEDALAMAN EFEKTIF TANAH

Kedalaman efektif tanah menggambarkan ketebalan tanah dan sejauh mana akar
tanaman dapat berkembang. Besarnya diukur dari permukaan tanah sampai dengan
lapisan di mana akar tanaman tidak dapat lagi menembusnya. Lapisan tersebut biasanya
berupa penghalang fisik yang berupa batuan atau lapisan kedap akar. Pada keadaan
tertentu lapisan tersebut dapat berupa suatu lapisan yang secara kimia mengandung
racun yang mematikan akar tanaman. Kedalaman efektif tanah untuk Kabupaten
Banyuwangi dibagai menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

 >90 cm, tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

 60 – 90 cm, tersebar di Kecamatan Tegaldlimo, Bangorejo, Kalipuro dan Wongsorejo

 30-60 cm, tersebar di Kecamatan Tegaldlimo yakni di sekitar di Tanjung Sembulungan

 < 30 cm, berada di Kecamatan Wongsorejo
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3.1.2.7. KLIMATOLOGI

Kondisi iklim di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana pada umumnya di Indonesia,
Kabupaten Banyuwangi beriklim tropis. Berdasarkan data dari Dinas Meteorologi dan
Geofisika Kabupaten Banyuwangi 2010, rata-rata curah hujan selama 2010 mencapai
112,3 mm - 306,0 mm terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juni. Sedangkan bulan
Juli sampai dengan Desember angkanya mencapai 33,7 mm – 207,7 mm.

Kelembaban udara di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2010 mendekati 79%.
Kemebaban rendah terjadi pada bulan September dengan rata-rata kelembaban udara
sebesar 76 %. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan besaran
83 %. Selain curah hujan dan kelembaban, kondisi suhu udara tahun 2010 terendah
terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 27 oC sedang tertinggi padabulan Maret dan
Nopember sebesar 28,8 oC. Sedang bulan-bulan lain angka rata0rata suhu udara yang
terjadi sekitar 26 oC.

3.1.2.8. HIDROLOGI

Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak,
pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup dan terdapat
banyak mata air yang selalu mengalir sepanjang waktu. Sehingga sangat mungkin
dilakukan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Banyuwangi dengan
mempertimbakan data sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Pengembangan itu dapat menghasilkan suatu pemanfaatan yang optimum baik dalam
pemakaian untuk irigasi, untuk air bersih, pengembangan/usaha retarding, pengendalian
banjir dan sebagainya. Data sungai dapat dikemukakan pada Tabel berikut :

Tabel 3 - 03.
NAMA SUNGAI DAN PANJANG SUNGAI DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO Kecamatan Panjang Lokasi Yang Dilalui

1. Kali Selogiri ± 6.173 km Kec.Giri

2. Kali Ketapang ± 10.260 km Kec.Giri

3. Kali Sukowidi ± 15.826 km Kec.Giri

4. Kali Bendo ±15.826 km Kec.Glagah

5. Kali Ketapang ± 10.260 km Kec.Giri

6. Kali Sobo ± 13.818 km Kec.Glagah dan Banyuwangi

7. Kali Pakis ± 7.043 km Kec.Banyuwangi

8. Kali Tambong ± 24.347 km Kec.Glagah dan Kabat

9. Kali Binau ± 21.279 km Kec.Rogojampi

10. Kali Bomo ± 7.417 km Kec.Rogojampi

11. Kali Bajulmati ± 20 km Kec.Wongsorejo

12. Kali Setail ± 73.35 km Kec.Gambiran, Purwoharjo, Muncar, dan
Genteng

13. Kali Probolinggo ± 30,7 km Kec.Genteng

14. Kali Barumanis ± 18 km Kec.Kalibaru dan Glenmore

15. Kali Wagud ± 44,6 km Kec.Genteng, Cluring, dan Muncar

16. Kali Karangtambak ± 25 km Kec.Pesanggaran

17. Kali Bargi ± 18 km Kec.Bangorejo dan Pesanggaran

18. Kali Baru ± 80.7 km Kec.Kalibaru dan Pesanggaran
Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka

3.1.2.9. GEOHIDROLOGI

Keberadaan air bawah tanah dapat dijumpai pada zona-zona antiklin, perselingan antara
lapisan batuan permeabel dan impermeabel, maupun pada takik-takik lereng. Tipe dan
karakterisrtik akifer dan air bawah tanah Kabupaten Banyuwangi (pada Gambar 3 – 06)
adalah sebagai berikut :

a. Akifer dengan aliran melalui ruang antar butir
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 Akifer dengan keterusan sangat tinggi, muka air tanah atau tinggi pisometri air
tanah dekat atau di atas permukaan tanah, sering dijumpai sumber mata air,
debit sumur umumnya >20 lt/dt. Potensi air bawah tanah sangat tinggi.

 Akifer dengan keterusan tinggi, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah
dekat atau di atas permukaan air tanah, kadang-kadang dijumpai sumber mata
air, debit sumur umumnya 15-20 lt/dt. Potensi air bawah tanah tinggi.

 Akifer sdengan keterusan sedang sampai agak tinggi, muka air tanah
beragamdari dekat permukaan tanah sampai kedalaman 10 m, debit sumur
umumnya 10-15 lt/dt. Potensi air bawah tanah agak tinggi.

 Akifer dengan keterusan sedang, muka air tanah beragam dari dekat permukaan
tanah sampai kedalaman lenbih dari 10 m, debit sumur umumnya 5-10 lt/dt.
Potensi air bawah tanah sedang.

 Akifer dengan keterusan sedang sampai agak rendah, muka air tanah lebih dari
10 m, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt. Potensi air bawah tanah agak
rendah.

b. Akifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir

 Akifer dengan keterusan tinggi, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah
dekat atau di atas permukaan tanah, sering dijumpai sumber mata air, debit
sumur umumnya 15-20 lt/dt. Potensi air bawah tanah tinggi.

 Akifer dengan keterusan sedang sampai agak tinggi, muka air tanah beragam
dari dekat permukaan tanah sampai kedalaman 10 m, kadang-kadang dijumpai
sumber mata air, debit sumur umumnya 10-15 lt/dt. Potensi air bawah tanah
agak tinggi.

 Akifer dengan keterusan sedang, muka air tanah beragam dari dekat permukaan
tanah sampai kedalaman lebih dari 10 m, debit sumur umumnya 5-10 lt/dt.
Potensi air bawah tanah agak sedang.

 Akifer dengan keterusan sedang sampai agak rendah, muka air tanah lebih dari
10 m, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt. Potensi air bawah tanah agak
rendah.

 Akifer dengan keterusan agak rendah sampai rendah, muka air tanah lebih dari
10 m, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt. Potensi air bawah tanah rendah

c. Akifer dengan aliran melalui ruang antar butir, rekahan dan saluran.

 Akifer dengan keterusan sedang sampai agak tinggi, muka air tanah beragam
dari dekat permukaan tanah sampai kedalaman 10 m, debit sumur umumnya 5-
10 lt/dt. Potensi air bawah tanah agak tinggi.

 Akifer dengan keterusan terbatas pada zona celahan, rekahan, saluran pelarutan,
dan setempat-setempat pada endapan sisa pelarutan batuan, muka air tanah
pada kedalaman lebih dari 10 m, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt.
Potensi air bawah tanah sedang.

 Akifer dengan keterusan terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran
pelarutan, potensi air bawah tanah secara umum agak rendah, potensi air bawah
tinggi dapat dijumpai pada sungai-sungai bawah tanah.

 Akifer dengan keterusan terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran
pelarutan, potensi air bawah tanah rendah,

d. Akifer bercelah atau sarang dan daerah air tanah langka

 Akifer dengan keterusan sedang, air tanah dangkal dapat diperoleh pada daerah
pengendapan material rombakan (koluvium), muka air tanah beragam dari dekat
permukaan tanah sampai kedalaman lebih dari 10 m, debit sumur umumnya 5-
10 lt/dt. Potensi air bawah tanah sedang.

 Akifer dengan keterusan agak rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah
terbatas dapat diperoleh pada zona pelapukan batuan padu, debit sumur
umumnya kurang dari 5 lt/dt. Potensi air bawah tanah agak rendah.
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 Akifer dengan keterusan rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah
terbatas dapat diperoleh pada zona pelapukan batuan padu. Potensi air bawah
tanah rendah.

 Daerah air tanah langka, potensi air bawah tanah sangat rendah.

3.1.2.10. HIDRO OCEANOGRAFI

Secara umum perairan pantai yang ada di Kabupaten Banyuwangi terbagi dalam dua
kelompok yakni; pantai timur yang merupakan Selat Bali dan pantai selatan yang
berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Pantai Timur Banyuwangi, secara geografis berdekatan dengan pulau Bali, sehingga
panjang fatch relatif pendek, oleh karena itu pengaruh hembusan angin relatif kecil,
sehingga gelombang yang ditimbulkan di pantai timur relatif kecil. Tetapi bila ditinjau,
susunan letak Pulau Jawa-Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara yang membentang ke
timur, maka akibat pengaruh pasang surut air laut menjadikan arus yang sangat besar di
Selat Bali. Dari hasil inventarisasi dan pemetaan sumber daya kelautan, pengukuran arus
di Selat Bali mencapai 4 m/dt, keadaan ini sangat penting sebagai pertimbangan dalam
usaha pemanfaatan dan pengembangan Pantai Timur Kabupaten Banyuwangi.

Pantai Selatan Banyuwangi, berbatasan dengan Samudera Indonesia, sehingga panjang
fatch dapat dikatakan absolut, oleh karena itu akibat dari angin yang berhembus dari
arah utara menyebabkan gelombang terbentuk dengan sempurna dan besar. Namun
demikian besar (tinggi) gelombang yang terbentuk sangat tergantung pada kecepatan
angin yang terjadi.

Kondisi garis pantai Banyuwangi bagian selatan sangat variatif, pada lokasi tertentu
terdapat tanjung dan pada lokasi lainnya berbentuk tanjung dengan posisi arah, besar
dalam serta panjang tonjolan tanjung maupun lekukannya sangat variatif. Dengan
keadaan batimetri tertentu, kondisi ini sangat memungkinkan terbentuknya perilaku
perairan pantai yang sangat variatif dan kompleks. Dengan demikian terbentuknya
perilaku gelombang mulai terjadi refraksi gelombang, defraksi gelombang, soaling dan
akhirnya pecah akan terjadi di pantai selatan, demikian juga perilaku aliran setelah
terjadi gelombang pecah.

Kondisi dasar pantai/kedalaman pantai berkisar -10 m hingga -160 m dari rata-rata muka
laut (Mean Sea Level). Bagian Selat Bali mempunyai perubahan kedalaman yang dari -11
m hingga ke tengah mencapai kedalaman -140 m. Di bagian tengah Selat Bali terdapat
cekungan hingga mencapai kedalaman -90 m.

3.1.2.11. DAERAH RAWAN BENCANA ALAM

Berdasarkan kondisi geografis dan topografi, terdapat potensi rawan pada beberapa
kawasan disekitar wilayah kabupaten Banyuwangi sebagai berkut:

A. BANJIR

Permasalahan banjir atau genangan air di Banyuwangi sampai saat ini merupakan
masalah yang cukup serius, kondisi ini bisa mempengaruhi kegiatan di sektor pariwisata
maupun budaya. Beberapa wilayah di Banyuwangi sampai saat ini masih sering dilanda
banjir serta mengalami genangan di setiap musim hujan. Sistem jaringan drainase di
wilayah Banyuwangi masih belum berfungsi secara maksimal, karena masih banyaknya
daerah/lokasi ruas jalan dan lingkungan permukiman yang mengalami banjir/tergenang
air hujan di perkotaan merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat teratasi
secara maksimal dan tetap menjadi pemikiran untuk penanggulangannya.

B. BAHAYA GEMPA DAN STUNAMI

Wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi dilalui garis jalur gempa dan posisinya sangat
dekat dengan daratan, maka sangat dimungkinkan terjadinya bahaya gelombang tsunami
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yang ditimbulkan oleh gempa. Gempa dangkal (0 – 90 km) di bawan dasar laut sering
melanda wilayah pesisir selatan Banyuwangi. Kegempaan yang diikuti dengan tsunami
terjadi dan dapat dirasakan di selatan Jawa umumnya adalah gempa dangkal dengan
kedalaman pusat gempa 33 km dan kebesaran 4 – 6 Skala Richter (SR). Tercatat tiga kali
kejadian gempa Bumi dan tsunami yang terjadi di Banyuwangi, yaitu di Pancer, Grajagan
dan Plengkung dengan run-up antara 2 – 5 meter. Gempa dengan kekuatan lebih besar
dari 7 SR jarang terjadi, prediksi periode ulang terjadinya gempa Bumi dengan kekuatan
lebih besar dari 7 SR antara 2 sampai 4 kali dalam 100 tahun (Bappeda Kabupaten
Banyuwangi, 2004).

Biasanya pada daerah berteluk akan menjadi akumulasi dari aliran gelombang tsunami
yang berasal dari Samudera. Menurut Subandono (2003), teluk-teluk merupakan tempat
yang paling potensial terjadi tsunami, karena pada tempat-tempat ini topografi garis
pantai cenderung menyempit sehingga mengakibatkan akumulasi dan terkonsentrasinya
energi gelombang tsunami. Kalau di tengah lautan tinggi gelombang tsunami paling
besar sekitar 5 m, pada saat mencapai pantai tinggi gelombang dapat mencapai puluhan
meter. Karena terjadi penumpukan massa air, maka pada saat mencapai pantai tsunami
akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai. Tinggi tsunami dapat mencapai
harga maksimum di pantai yang berbentuk corong ataupun teluk. Bencana tsunami
akibat gempa Bumi di Jawa Timur tahun 1994 menimbulkan rayapan (run-up) tsunami
dengan tinggi gelombang yang cukup tinggi yaitu maksimum 19,1 m di selatan
Banyuwangi. Daerah-daerah yang berbentuk teluk sebagai jalur lembah di Banyuwangi
adalah Teluk Grajagan, pantai Pancer, Teluk Rajegwesi dan Sukamade. Berdasarkan peta
kerawanan tsunami di Kabupaten Banyuwangi, wilayah pesisir Kecamatan Wongsorejo
tidak termasuk rawan terhadap rambatan gelombang tsunami.

C. GUNUNG API

Di wilayah Kabupaten Banyuwangi tercatat ada 11 gunung api dan puncak gunung
tersebut pada umumnya terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dengan
Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Diantara 11 gunung tersebut terdapat
2 gunung api yang masih aktif, yaitu gunung Ijen dan gunung Raung. Kemungkinan
bahaya yang akan ditimbulkan oleh Gunung api yang masih aktif adalah lahar panas,
lahar dingin, awan panas, gerakan kulit bumi (seperti gempa), mungkin hujan batu atau
hujan abu serta kemungkinan terjadinya longsor (landslide).

D. KERENTANAN GERAKAN TANAH

Zona kerentanan gerakan tanah pada dasarnya menggambarkan daerah-daerah yang
dapat terkena gerakan tanah dan daerah-daerah yang relatif mantap. Kejadian gerakan
tanah dapat menimbulkan bencana berupa kerusakan dan kehancuran. Daerah yang
terletak pada zona kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, agar dapat dihindari
sebagai lokasi permukiman dan lokasi bangunan. Kabupaten Banyuwangi dikelompokkan
dalam 5 (lima) zona gerakan tanah, yaitu :

1. Tidak Rentan

Wilayah yang tidak rentan atau tidak pernah terjadi gerakan tanah terdapat pada
sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyuwangi, terutama pada wilayah yang
memiliki tingkat kelerengan yang relatif datar.

2. Kerentanan Sangat Rendah

 Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena
gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah baik
gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah sempit di
sekitar tebing sungai (alur).

 Merupakan daerah datar sampai landai dengan kemiringan lereng lebih kecil dari
15% dan lereng tidak dibentuk oleh lempung bersifat mengembang maupun
onggokan material gerakan tanah
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 Batuan dasar pada umumnya adalah endapan Aluvium, Breksi lahar dan Tufa

3. Kerentanan Rendah

 Pada zona ini gerakan tanah jarang terjadi, tidak ada indikasi pernah terjadi
gerakan tanah lamaataupun baru, kecuali pada daerah tebing sungai.

 Kisaran kemiringan lereng mulai dari 5-15 % sampai 40-70%. Tergantung pada
kondisi sifat fisik dan keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Pada lereng
terjal sampai sangat terjal umumnya dibentuk oleh tanah lapukan batuan yang
cukup tipis dan vegetasi penutup pada umumnya berupa hutan atau perkebunan.

 Lereng pada umumnya dibentuk oleh breksi gunung api dan tufa, batu gamping
terumbu.

4. Kerentanan Sedang/Menengah

 Zona ini mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah menengah. Gerakan
tanah dapat terjadi pada zona ini terutama pada daerah yang berbatasan dengan
lembah sungai, tebing pemotongan jalan dan pada batas peralihan litologi.
Gerakan tanah lama mungkin masih dapat aktif kembali terutama akibat curah
hujan yang tinggi dalam waktu yang lama dan erosi yang kuat.

 Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30 %) sampai curam >45
%. Tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai
material pembentuk lereng. Umumnya lereng mempunyai vegetasi penutup yang
kurang.

 Lereng pada umumnya dibentuk oleh breksi giunungapi, batu gamping terumbu,
dan breksi tufaan

5. Kerentanan Tinggi

 Zona ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah.
Daerah ini sangat tidak stabil dan sewaktu-waktu dapat terjadi gerakan tanah
dalam ukuran kecil maupun besar. Gerakan tanah lama dan baru dapat aktif
kembali akibat curah hujan yang tinggi dan proses erosi yang kuat.

 Kisaran kemiringan lereng mulai dari kasar (30-45%) hingga curam > 45%.
Tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Vegetasi
penutup lereng umumnya sangat kurang.

 Lereng pada umumnya dibentuk oleh batu gamping terumbu dan breksi vulkanik

Untuk lebih jelasnya zona kerentanan tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada
Gambar 3 – 07.

3.1.3 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan merupakan salah satu unsur indikator yang berpengaruh terhadap laju
perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Kabupaten Banyuwangi merupakan
kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah terbesar yaitu 578.250 Ha, dengan
keragaman jenis penggunaan lahannya. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten
Banyuwangi didominasi oleh : 1) lahan tidak terbangun : hutan, tambak, perkebunan,
sawah, ladang, dan lain-lain, 2) lahan terbangun umumnya berupa permukiman, fasilitas
umum, perdagangan, jasa dan industri. Data luas penggunaan lahan di wilayah
Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 3-04.

Visualisasi Penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi
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Tabel 3 - 04
JENIS DAN LUAS PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %

1 Hutan 183.396,34 31,71

2 Sawah 66.531,00 11,50

3 Ladang/Tegalan 16.215,33 2,80

4 Kebun Campur 2.161,10 0,37

5 Perkebunan 79.644,21 13,77

6 Permukiman 125.240,95 21,65

7 Tambak 1.782,50 0,30

8 Tanah Rusak 338,00 0,05

9 Lain-lain 102.938,57 17,80

Total 578.250 100
Sumber Data : Profil Kabupaten Banyuwangi

Hutan merupakan jenis penggunaan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dengan luas
mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,71% dari luas wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat dibedakan berdasarkan
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yakni KPH Banyuwangi Utara, KPH Banyuwangi
Selatan, dan KPH Bayuwangi Barat.

Sawah di Kabupaten Banyuwangi dibedakan menjadi sawah irigasi dan sawah tadah
hujan. Sawah irigasi tersebar hampir di seluruh kecamatan mulai dari utara, tengah,
selatan dan barat. Luas keseluruhan lahan persawahan adalah 66.531 ha, sedangkan
sawah tadah hujan tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Wongsorejo,
Songgon, Glagah.

Perkebunan di Kabupaten Banyuwangi dapat dikelompokkan menjadi perkebunan besar
dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar dimaksud pada umumnya berada di wilayah
barat dan selatan, tepatnya di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glenmore, Kalibaru,
Licin. Luas areal perkebunan di Kabupaten Banyuwangi seluas 79.644,21 Ha.

Lahan permukiman tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi terutama
di pusat kota ataupun di pusat-pusat kegiatan dan berkembang secara linir. Lahan yang
dimanfaatkan untuk permukiman mencapai luas 125.240,95 ha.

Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada
Gambar 3 – 08.

3.1.4 KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

3.1.4.1. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 sebesar 1.576.328 jiwa, Tahun
2007 sebesar 1.580.441 jiwa, Tahun 2008 sebesar 1.583.918 jiwa, tahun 2009 sebesar
1.587.403 jiwa, dan pada tahun 2010 sebesar 1.556.078 jiwa. Data selengkapnya jumlah
penduduk di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 3 - 05.

Tabel 3 - 05.
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Kecamatan Jumlah Penduduk

Th. 2006 Th. 2007 Th. 2008 Th. 2009 Th. 2010

1 Pesanggaran 50.112 50.234 50.341 45.811 48.412

2 Siliragung 45.510 45.613 45.715 50.455 44.390

3 Bangorejo 61.306 61.461 61.580 61.732 59.442

4 Purwoharjo 67.325 67.503 67.643 67.783 64.969

5 Tegaldlimo 62.969 63.117 63.256 63.397 61.176

6 Muncar 129.431 129.760 130.043 130.319 128.924

7 Cluring 71.861 72.039 72.209 72.362 70.049

8 Gambiran 59.706 59.883 60.007 46.832 58.412

9 Tegalsari 46.523 46.633 46.735 60.151 46.161

10 Glenmore 71.059 71.266 71.422 71.582 69.471

11 Kalibaru 61.229 61.429 61.564 61.695 61.181
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No Kecamatan Jumlah Penduduk

Th. 2006 Th. 2007 Th. 2008 Th. 2009 Th. 2010

12 Genteng 84.589 84.799 84.977 85.167 83.124

13 Srono 89.171 89.424 89.617 89.811 87.209

14 Rogojampi 94.009 94.301 94.508 94.734 92.358

15 Kabat 67.247 67.305 67.452 67.604 67.135

16 Singojuruh 48.589 48.719 48.818 48.938 45.242

17 Sempu 73.635 73.797 73.967 74.120 71.281

18 Songgon 52.793 52.920 53.032 53.145 50.275

19 Glagah 33.701 33.818 33.906 28.677 33.992

20 Licin 28.462 28.535 28.613 33.974 27.878

21 Banyuwangi 107.793 108.112 108.360 108.591 106.000

22 Giri 28.312 28.388 28.453 28.520 28.510

23 Kalipuro 68.246 68.427 68.563 68.722 76.179

24 Wongsorejo 72.750 72.958 73.137 73.281 74.306

Jumlah 1.576.328 1.580.441 1.583.918 1.587.403 1.556.078
Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010

Kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 rata-rata adalah sebesar
269 jiwa/km2 dimana Kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan dengan kepadatan
penduduk tertinggi yaitu 3.518 jiwa/km2 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan
Tegaldlimo yang hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 46 jiwa/km2. Data
selengkapnya lihat tabel berikut.

Tabel 3 - 06.
KEPADATAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Kecamatan Luas Wilayah
(Km2)

Prosentase
thd. Luas

Kabupaten

Jumlah
Penduduk

Kepadatan
Penduduk

(Jiwa/km2)

1 Pesanggaran 802,50 13,9 48.412 60

2 Siliragung 95,15 1,6 44.390 467

3 Bangorejo 137,43 2,4 59.442 433

4 Purwoharjo 200,30 3,5 64.969 324

5 Tegaldlimo 1.341,12 23,2 61.176 46

6 Muncar 146,07 2,5 128.924 883

7 Cluring 97,44 1,7 70.049 719

8 Gambiran 66,77 1,2 58.412 875

9 Tegalsari 65,23 1,1 46.161 708

10 Glenmore 421,98 7,3 69.471 165

11 Kalibaru 406,76 7,0 61.181 150

12 Genteng 82,34 1,4 83.124 1.010

13 Srono 100,77 1,7 87.209 865

14 Rogojampi 102,33 1,8 92.358 903

15 Kabat 107,48 1,9 67.135 625

16 Singojuruh 59,89 1,0 45.242 755

17 Sempu 174,83 3,0 71.281 408

18 Songgon 301,84 5,2 50.275 167

19 Glagah 76,75 1,3 33.992 443

20 Licin 169,25 2,9 27.878 165

21 Banyuwangi 30,13 0,5 106.000 3.518

22 Giri 21,31 0,4 28.510 1.338

23 Kalipuro 310,03 5,4 76.179 246

24 Wongsorejo 464,80 8,0 74.306 160

Jumlah 5.782,50 100 1.556.078 269
Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan rasio kelamin yakni perbandingan antara penduduk laki-laki per 100
penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 yang
berjumlah 1.556.078 jiwa, terdiri atas 774.448 jiwa laki-laki dan 781.630 jiwa
perempuan. Dengan demikian rasio kelamin penduduk tahun 2010 adalah yaitu 99, yang
artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rata-rata
sebagian besar kecamatan memiliki penduduk dengan komposisi penduduk perempuan
lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki dengan rasio kelamin berkisar 96-99. Data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 3 - 07.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

1 Pesanggaran 24.494 23.918 48.412 102

2 Siliragung 22.529 21.861 44.390 103

3 Bangorejo 29.891 29.551 59.442 101

4 Purwoharjo 32.449 32.520 64.969 100

5 Tegaldlimo 30.869 30.307 61.176 102

6 Muncar 65.080 63.844 128.924 102

7 Cluring 34.902 35.147 70.049 99

8 Gambiran 28.931 29.481 58.412 98

9 Tegalsari 23.134 23.027 46.161 100

10 Glenmore 34.042 35.429 69.471 96

11 Kalibaru 30.212 30.969 61.181 98

12 Genteng 41.478 41.646 83.124 100

13 Srono 43.488 43.721 87.209 99

14 Rogojampi 45.817 46.541 92.358 98

15 Kabat 33.267 33.870 67.135 98

16 Singojuruh 22.078 23.164 45.242 95

17 Sempu 35.486 35.795 71.281 99

18 Songgon 24.800 25.475 50.275 97

19 Glagah 16.619 17.373 33.992 96

20 Licin 13.818 14.060 27.878 98

21 Banyuwangi 52.040 53.960 106.000 96

22 Giri 14.532 13.978 28.510 104

23 Kalipuro 37.785 38.394 76.179 98

24 Wongsorejo 36.707 37.599 74.306 98

Jumlah 774.448 781.630 1.556.078 99
Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Banyuwangi

3.1.4.2. SOSIAL BUDAYA

A. TIPOLOGI ETNIS

Posisi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pintu gerbang Propinsi Jawa Timur di
bagian Timur memancing berbagai etnis dan berbagai ragam kelompok masyarakat dari
berbagai daerah untuk menetap di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi
dikenal sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar dan teradaptasi terhadap pergaulan
multi etnis. Hal ini menyebabkan dalam perkembangannya hingga saat ini penduduk
Banyuwangi terdiri atas berbagai etnis dan berbagai ragam kelompok masyarakat dari
berbagai daerah. Tipologi etnis yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi antara lain
Etnis Madura, Melayu, Cina, Arab, Bali, Jawa dan Using. Suku Using adalah penduduk asli
Banyuwangi dan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
Suku Using merupakan perpaduan budaya dan tradisi yang ada di Banyuwangi.

Topografi Banyuwangi yang unik didukung oleh kekuatan karakter masyarakat
multikultur. Ada tiga elemen masyarakat yang secara dominan membentuk stereotype
karakter Banyuwangi yaitu Jawa Mataraman, Madura – Pandalungan (Tapal Kuda) dan
Using.

Persebaran tiga entitas ini bisa ditelisik dengan karakter wilayah secara geografis yaitu
Jawa Mataraman lebih banyak mendominasi daerah pegunungan yang banyak hutan
seperti wilayah Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo dan Tegalsari. Sedangkan masyarakat
Madura lebih dominan di daerah gersang dan berdekatan dengan pantai karena mata
pencaharian utama adalah nelayan dan petani seperti di Kecamatan Wongsorjo, sebagian
kecil di Kecamatan Kalipuro, Glenmore dan Muncar. Sementara masyarakat Using sendiri
dominan di wilayah subur di sekitar Banyuwangi kota, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi,
Songgon, Singojuruh, Cluring dan Genteng.

Walaupun menjadi etnis khas Banyuwangi, secara proporsi, penduduk suku Using bukan
mayoritas di 24 kecamatan. Tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa jumlah suku
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Using di Banyuwangi. Namun sebagai gambaran, jumlah warga Using sekitar 20% dari
total populasi. Terbanyak Jawa (67%) dan sisanya Madura (12%) dan suku lain ( 1 % ).

Meski berkelompok dalam kantong wilayah tertentu, masyarakat Using tidak bersifat
ekslusif seperti masyarakat Tengger yang hidup di dataran tinggi Tengger (dekat gunung
Bromo) atau masyarakat Baduy di Banten. Using sangat adaptif, terbuka dan kreatif
terhadap unsur kebudayaan lain.

Karakter egaliter menjadi ciri yang sangat dominan dalam masyarat Using. Ini tampak
dalam bahasa Using yang tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa atau
bahasa Madura.

B. BUDAYA MASYARAKAT

Masyarakat Banyuwangi memiliki banyak budaya, adat istiadat maupun kesenian daerah.
Adat istiadat yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1. Upacara Adat. Upacara adat yang ada di Kabupaten Banyuwangi diantaranya ;
Upacara Petik Laut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan
sebagai ucapan rasa syukur kepada pencipta alam atas rizki yang dilimpahkan-Nya,
Upacara Kebo-Keboan, Gredoan, Gedogan, Seblang Bakungan dan Seblang Olehsari
dan sebagianya.

2. Upacara Keagamaan. Upacara keagaman di Kabupaten Banyuwangi diantaranya
Siwalastri, Saraswati, Mekijis, Pagerwesi, Kuningan, Upacara Rebo Wekasan dan
sebagainya.

3. Kesenian Daerah. Kesenian tradisional yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi,
diantaranya adalah Kesenian Gandrung, Kuntulan, Bordah, Angklung, Barong, Patrol
dan sebagainya.

3.1.5 KONDISI EKONOMI

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran langsung dari komposisi
seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan di wilayah tersebut. Indikator
yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah adalah
distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang juga dapat dipakai untuk
mengamati keunggulan (potensi) daerah.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto perekonomian Kabupaten Banyuwangi
mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 hingga tahun 2009. Sektor
pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan)
berperan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), sedangkan pemasukan terbesar kedua adalah berasal dari sektor
perdagangan, hotel dan restoran.

Sektor pariwisata belum nampak atau menjadi sektor unggulan yang memberikan
kontribusi terhadap PDRB secara langsung, namun dampak yang berasal dari pariwisata
bukanlah dampak langsung dari kegiatan pariwisata tetapi merupakan multi flier dari
kegiatan pariwsata baik itu sarana dan fasilitas pariwisata, transportasi, travel agent,
restoran, hotel/penginapan dsb. Secara rinci PDRB Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat
pada tabel berikut

Tabel 3 - 08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA

BERLAKU (ADHB) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 208-2010

No Lapangan Usaha Th. 2008 *) Th. 2009 **) Th. 2010***)

1 Pertanian 8.301.211,85 9.318.614,09 10.286.265,67

2 Pertambangan dan Penggalian 711.029,49 871.926,97 987.524,97

3 Industri Pengolahan 1.168.287,32 1.323.832,32 1.498.247,89

4 Listrik, Gas & Air Bersih 59.404,04 65.291,83 72.922,56

5 Bangunan 123.977,30 138.375,20 153.691,80
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No Lapangan Usaha Th. 2008 *) Th. 2009 **) Th. 2010***)

6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran

4.919.237,17 5.504,954,69 6.633.865,54

7 Pengangkutan dan Komunikasi 595.124,63 649.911,95 709.807,64

8 Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan

1.085.524,83 1.223.217,30 1.397.351,27

9 Jasa-Jasa 1.212.395,32 1.360.322,46 1.527.134,17

Total 18.177.191,95 20.456.446,81 23.266.811,50
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011
Ket : *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3 - 09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA

KONSTAN (ADHK) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 208-2010

No Lapangan Usaha Th. 2008 *) Th. 2009 **) Th. 2010***)

1 Pertanian 4.852.070,74 5.134.326,25 5.398.617,14

2 Pertambangan dan Penggalian 400.032,86 426.031,59 456.012,02

3 Industri Pengolahan 561.314,48 588.452,18 619.869,65

4 Listrik, Gas & Air Bersih 61.668,00 65.685,97 70.076,58

5 Bangunan 32.116,82 33.470,68 36.128,25

6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran

2.334.754,61 2.511.102,44 2.735.156,35

7 Pengangkutan dan Komunikasi 429.048,29 451.014,23 475.989,11

8 Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan

643.935,42 671.011,14 716.831,76

9 Jasa-Jasa 530.111,77 558.234,84 590.374,94

Total 9.845.052,99 10.439.329,31 11.099.055,81
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011
Ket : *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan PDRB Kabupaten Banyuwangi, pertumbuhan ekonomi menunjukan adanya
indikasi pertumbuhan yang positif, artinya terjadi perkembangan yang lebih baik bila
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada saat krisis ekonomi.

Pertumbuhuhan produktifitas secara riil pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi tahun 2010 sebesar 6,32%. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut
terutama ditopang pertanian yang mempunyai kontribusi paling besar, dan tumbuh
dengan signifikan. Sektor yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan pariwisata yakni
sektor perdagangan, hotel, dan restoran mampu tumbuh diatas 8 persen. Pada tahun
2008, sektor ini tumbuh sekitar 7,49 persen dan pada tahun menjadi 7,55 persen 2009,
dan meningkat secara signifikan sebesar 8,92 persen tahun 2010. Secara parsial
pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - 10
KONTRIBUSI PERTUMBUHAN EKONOMI PER SEKTOR

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 208-2010

No Lapangan Usaha Satuan
(%)

Pertumbuhan PDRB

Th. 2008 *) Th. 2009 **) Th. 2010***)

1 Pertanian % 5,32 5,82 5,15

2 Pertambangan dan
Penggalian

% 6,46 6,50 7,04

3 Industri Pengolahan % 4,16 4,83 5,34

4 Listrik, Gas & Air Bersih % 5,69 6,52 6,68

5 Bangunan % 6,90 4,22 7,94

6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran

% 7,49 7,55 8,92

7 Pengangkutan dan
Komunikasi

% 5,73 5,12 5,54

8 Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan

% 4,94 4,20 6,83

9 Jasa-Jasa % 5,23 5,31 5,76

Pertumbuhan Ekonomi % 5,76 6,04 6,32
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011
Ket : *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara
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Sedangkan untuk tingkat inflasi selama periode 2008-2009 menurun cukup signifikan
namun pada tahun 2010 meningkat 7,41%. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut

Tabel 3 - 11
LAJU INFLASI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA KAB. BANYUWANGI TAHUN 208-2010

No Lapangan Usaha Satuan
(%)

Inflasi

Th. 2008 *) Th. 2009 **) Th. 2010***)

1 Pertanian % 11,06 6,07 5,28

2 Pertambangan dan
Penggalian

% 8,90 16,42 6,69

3 Industri Pengolahan % 5,51 8,41 8,03

4 Listrik, Gas & Air Bersih % 4,53 3,33 4,84

5 Bangunan % 6,97 7,56 3,10

6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran

% 9,85 4,42 11,07

7 Pengangkutan dan
Komunikasi

% 5,17 4,08 3,62

8 Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan

% 10,19 8,88 7,50

9 Jasa-Jasa % 12,74 7,32 6,55

Pertumbuhan Ekonomi % 10,14 6,71 7,41
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011
Ket : *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara

3.1.6. INFRASTRUKTUR

3.1.6.1. AIR BERSIH

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh PDAM hanya melayani
beberapa wilayah diantaranya Kecamatan Banyuwangi, Giri, Glagah, Kalipuro, Rogojampi,
Muncar, Genteng dan Wongsorejo. Sehingga kebutuhan air bersih dengan sistem
perpipaan yang dikelola PDAM tersebut belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat,
karena sebagian masyarakat masih menggunakan sumur dan sungai serta air bersih dari
HIPPA. Jumlah pelanggan PDAM sebanyak 36.447 unit, selengkapnya pada tabel berikut

Tabel 3 - 12
BANYAKNYA PELANGGAN PDAM MENURUT JENIS PELANGGAN

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan

1 Rumah Tangga (IIA) 32.575

2 Niaga dan Industri (IIIA) + (IIIB) 2.677

3 Sosial (IB) 841

4 Hidran Umum / Kran Umum (IA) 94

5 Instansi Pemerintah (IIB) 229

6 Industri (I1,I2,I3) 31

Jumlah 2010 36.447

2009 35.031

2008 32.959
Sumber Data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

Banyaknya pemakain (konsumsi) air hingga tahun 2010 untuk rumah tangga sebesar
7.893.825 M3, Niaga & Industri sebesar 695.168 M3, Sosial sebesar 453.311 M3, HU/KU
sebesar 66.070 M3, ABRI/Pemerintah sebesar 193.349 M3, dan Industri sebesar 17.423.
Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3 - 13
BANYAKNYA PEMAKAIAN (KONSUMSI) AIR BERSIH PDAM

MENURUT KECAMATAN DAN JENSI PELANGGAN TAHUN 2010

NO Kecamatan Jenis Pelanggan (Banyaknya M3)

Rumah
Tangga

Niaga &
Industri

Sosial HU/KU ABRI/
Pemerintah

Industri

1. Banyuwangi,
Giri, Glagah,

5.079.350 365.389 251.742 21.107 167.761 11.313
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NO Kecamatan Jenis Pelanggan (Banyaknya M3)

Rumah
Tangga

Niaga &
Industri

Sosial HU/KU ABRI/
Pemerintah

Industri

Kalipuro

2. Rogojampi 854.455 89.951 47.037 1.958 5.040 1.991

3. Muncar 512.505 45.413 13.121 7.496 5.314 -

4. Genteng 1.044.225 178.119 114.703 32.770 11.639 4.119

5. Wongsorejo 403.290 16.296 26.708 2,739 3.595 -

Jumlah 7.893.825 695.168 453.311 66.070 193.349 17.423
Sumber Data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

Kebutuhan pelayanan air bersih untuk kegiatan wisata dilayani oleh PDAM dan sumber air
di sekitar lokasi wisata. Sebagian besar obyek wisata sudah terlayani oleh adanya
jaringan air bersih, namun beberapa lokasi wisata belum terlayani, yaitu diantaranya
wisata Teluk Pang-pang, Tanjung Sembulungan, Kayu Aking, Pantai Cacalan, Pulau
Tabuhan dan Mangrove Bedul.

3.1.6.2. LISTRIK

Penyediaan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Banyuwangi sampai
dengan saat ini sudah melayani hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hingga
tahun 2010 seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi telah teraliri listrik dengan KVA
terpasang sebesar 32.146,7 KVA dan setiap tahun jumlah pelanggan listrik meningkat
hingga tahun 2010 jumlah pelanggan sebesar 330.889 dimana 295.433 (66%)
diantaranya adalah pelanggan rumah tangga. Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel
berikut.

Tabel 3 - 14.
PERKEMBANGAN PELANGGAN DAN KVA TERPASANG LISTRIK PLN

MENURUT JENIS TARIP DAN PENGGUNAAN TAHUN 2008-2010

No Pengguna 2008 2009 2010

Pelanggan KVA Pelanggan KVA Pelanggan KVA

1. Rumah Tangga 270.737 192.550,65 284.472 207.368,05 295.433 219.178,85

2. Kantor 465 2.525,70 482 2.682,65 508 2.873,70

3. Sosial 8.066 8.959,40 8.422 9.829,80 8.672 10.716,00

4. Usaha 17.002 30.601,65 17.114 35.399,80 17.410 37.005,95

5. Industri 314 37.602,10 345 41.457,90 368 46.808,70

6. Penerangan Jalan 69 4.033,45 76 4.068,65 129 4.359,55

7. Listrik Prabayar - - - - 8.369 7.204

Jumlah 296.653 276.272,95 310.911 300.806,85 330.889 328.146,7

Sumber Data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

Tabel 3 - 15.
PERKEMBANGAN PELANGGAN DAN KWA TERJUAL LISTRIK PLN
MENURUT JENIS TARIP DAN PENGGUNAAN TAHUN 2008-2010

No Pengguna 2008 2009 2010

Pelanggan KWA Pelanggan KWA Pelanggan KWA

1. Rumah Tangga 270.373 282.064.516 284.472 301.398.912 295.433 316.547.102

2. Kantor 465 3.302.283 482 3.526.535 508 3.978.287

3. Sosial 8.066 13.444.486 8.422 14.463.682 8.672 15.433.811

4. Usaha 17.002 50.893.973 17.114 58.457.728 17.410 61.259.889

5. Industri 314 86.156.080 345 88.926.185 368 91.261.754

6. Penerangan Jalan 17.787.567 76 17.864.078 129 18.403.705

7. Multiguna 69 3.294.319 - 3.075.814 - 659.381

8. Listrik Prabayar - 3.294.319 - 3.075.814 8.369 1.517.781

Jumlah 296.289 460.237.543 310.911 490.788.748 330.889 509.061.707

Sumber Data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

Sebagian besar penyediaan listrik di lokasi wisata sudah terlayani. Untuk lokasi wisata
yang belum terlayani listrik umumnya menggunakan genset, seperti Grajagan, Mangrove
Bedul, TN Alas Purwo, Sukamade, Kawah Ijen, Agro Wisata Kendeng Lembu dan Jambe
Rowo
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3.1.6.3. TELEPON

Telepon merupakan sarana yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan aktifitas perkotaan. Wilayah perencanaan belum seluruhnya terlayani oleh
jaringan telepon. Namun dengan perkembangan sarana telekomunikasi saat ini, seiring
dengan perkembangan telepon sesuler yang semakin canggih dan modern sehingga
hubungan komunikasi dapat berjalan dengan cepat dan efisien.

Walaupun saat ini pelanggan telepon seluler cukup banyak, namun keberadaan telepon
umum maupun pelanggan telepon masih cukup banyak. Di Kabupaten Banyuwangi
terdapat 11 kantor Telkom guna melayani kebutuhan telekomunikasi di Kabupaten
Banyuwangi, walaupun jaringan telepon masih belum merata di seluruh Kabupaten
Banyuwangi, dan diharapkan pada masa-masa yang akan datang kebutuhan
telekomunikasi dapat tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Berkembangnya telepon sesuler didukung dengan pengembangan dan pembangunan
beberapa menara/tower milik beberapa perusahaan telekomunikasi (diantaranya PT
Telkomsel, Indosat dsb) yang tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi sehingga akan
lebih memperluas jaringan telekomunikasi yang ada.

3.1.6.4. PERSAMPAHAN

Sistem persampahan di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara tradisional dan dikelola
secara khusus oleh Dinas kebersihan dan Pertamana Kabupaten Banyuwangi

Pembuangan sampah secara tradisional banyak dilakukan oleh sebagian besar
masyarakat, yakni melalui pemusnahan sampah dengan cara menimbun sampah di
pekarangan rumah, membakar atau juga membuang sampah di lahan-lahan kosong yang
ada maupun dibuang di sungai.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Banyuwangi hanya melayani beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuwangi,
Kalipuro, Giri, Glagah, Rogojampi, Genteng, Srono, Muncar dan Gambiran. Dilakukan
dengan 4 (empat) sistem yakni; open dumping, pendam urug, sanitary landfill, dan
komposting. Dalam pengelolaannya DKP bekerjasama dengan Pokmas.

Pembuangan akhir sampah di Kabupaten Banyuwangi ditempatkan di 3 (tiga) TPA yakni
TPA Bulusan dengan luas 1,5 Ha di Kecamatan Kalipuro dan merupakan TPA terbesar di
Kabupaten Banyuwangi melayani Kecamatan Banyuwangi, Kalipuro, Giri dan Glagah, TPA
yang terletak di Desa Getek Kecamatan Rogojampai seluas 0,5 Ha melayani Kecamatan
Rogojampi, Genteng, Srono dan Muncar, dan TPA di Desa Wringinagung Kecamatan
Gambiran hanya melayani Kecamatan Gambiran. Sistem yang dipergunakan untuk TPA
yang ada ditimbun dan di bakar dengan peralatan yang dimiliki adalah truck sebanyak 16
unit, buldozer 1 unit, dan mobil 1 unit.

Sedangkan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 43 unit dan 8 unit
transfer depo. Sebanyak 20 unit TPS dan Transfer Depo di Kecamatan Banyuwangi,
Kecamatan Giri sebanyak 6 unit, Glagah sebanyak 4 unit, Kalipuro, Rogojampi dan
Genteng sebanyak 5 unit, serta Gamboran dan Muncar sebanyak 3 unit.

3.1.7. AKSESBILITAS

Aksesibilitas merupakan fungsi dari jarak atau tingkat kemudahan untuk mencapai
daerah wisata dengan berbagai kawasan tujuan wisata. Aksesibilitas terkait dengan
sistem pergerakan pada sistem transportasi di suatu wilayah.

Dalam pariwisata, konsumen (wisatawan) harus datang ke daerah dimana terdapat
produk wisata untuk mengkonsumsi produk-produk wisata tersebut terutama objek dan
daya tarik wisata. Jarak dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi ke daerah
wisata merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, tingkat kemudahan pencapaian ke
daerah wisata tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah wisata.
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Kemudahan pencapaian menuju Kabupaten Banyuwangi dapat ditempuh melalui 3 (tiga)
cara, yaitu menggunakan transportasi darat, transportasi laut dan udara. Dari arah Kota
Surabaya, dapat menggunakan transportasi darat dan udara (kereta api, bus, taxi,
kendaraan pribadi, pesawat terbang dll), sedangkan dari arah Pulau Bali dapat ditempuh
melalui transportasi darat dan laut.

Lebih jelasnya kemudahan pencapaian menuju Kabupaten Banyuwangi selengkapnya
dapat dilihat Tabel 3 -16 dan pada Gambar 3 - 09 dan Gambar 3 - 10.

Tabel 3 - 16
SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN BANYUWANGI

No Jenis Transportasi Keterangan

1. Transportasi Laut

Pelabuhan Tanjungwangi Pelayanan samodera nusantara, lokal, rakyat.

ASDP Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk Penyeberangan domestik.

2 Transportasi Darat

Jalan raya Terminal Sri Tanjung Bus antar dan dalam propinsi, angkotan, MPU.

Terminal Ketapang Angkotan semua jurusan

Terminal Blambangan Angkutan, MPU

Terminal Sasak Perot Bus antar dan dalam propinsi, angkutan, MPU

Terminal Brawijaya MPU

Terminal Rogojampi MPU

Terminal Muncar MPU

Terminal Jajag Bus antar dan dalam propinsi, anglutan, MPU.

Terminal Genteng Bus antar dan dalam propinsi, anglutan, MPU.

Kereta api Stasiun Kalibaru Kec. Kalibaru

Stasiun Glenmore Kec. Glenmore

Stasiun Krikilan Kec. Glenmore

Stasiun Sumberwadung Kec. Glenmore

Stasiun Kalisetail Kec. Sempu

Stasiun Temuguruh Kec. Sempu

Stasiun Singojuruh Kec. Singojuruh

Stasiun Rogojampi Kec. Rogojampi

Stasiun Kabat Kec. Kabat

Stasiun Karangasem Kec. Glagah

Stasiun Argopuro Kec. Kalipuro

Stasiun Banyuwangi Baru Kec. Kalipuro

3 Transportasi Udara

Bandar Udara Blimbingsari Kec. Rogojampi

3.1.7.1. TRANPORTASI DARAT

A. JARINGAN JALAN

Sistem jaringan jalan utama (primer) di Kabupaten Banyuwangi dibentuk oleh ruas jalan
yang menghubungkan Surabaya – Banyuwangi – Jember. Sistem jaringan primer ini
melayani lalu lintas regional dan lokal disepanjang jalur utama.

Beban sistem jaringan jalan utama yang ada saat ini (ada beberapa titik yang sering
terjadi kemacetan akan dapat berkurang dengan dibukanya jalur lintas selatan yang
merupakan wujud atau dukungan terhadap program/kebijakan percepatan pembangunan
di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Pembangunan jalan lintas selatan, diharapkan
menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah
selatan. Kurangnya sarana maupun prasarana transportasi menjadi penyebab utama
kurang berkembangnya wilayah bagian selatan. Sehingga dengan dibangunnya jalan
yang berkualitas dan memenuhi standard, maka aksesbilitas antar kabupaten di kawasan
selatan maupun dengan kawasan lainnya menjadi lebih terbuka.

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Banyuwangi mempunyai panjang jalan yang terdiri
dari jalan negara sepanjang 100.530 Km, jalan propinsi 114.350 Km dan jalan daerah
1.241.853,5 Km. Data selengkapnya lihat pada Tabel 3 - 17.
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Terminal Sritanjung

Tabel 3 - 17
PERKEMBANGAN PANJANG JALAN NEGARA, DAN PROPINSI MENURUT JENIS PERMUKAAN,

KONDISI DAN KELAS JALAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009-2010

No Keadaan 2009 2010

Negara Propinsi Negara Propinsi

I Jenis Permukaan :

- Aspal 100.530 114.350 100.530 114.350

- Kerikil - - - -

- Tanah - - - -

- Lainnya - - - -

Jumlah 100.530 114.350 100.530 114.350

II Kondisi Jalan :

- Baik 46.980 48.245 49.980 44.305

- Sedang 53.550 61.905 50.550 62.475

- Rusak Ringan - 4.200 - 7.570

- Rusak Berat - - - -

Jumlah 100.530 114.350 100.530 114.350

III Kelas Jalan :

- Kelas I - - - -

- Kelas II 34.400 - 34.400 -

- Kelas III - - - -

- Kelas III A 66.130 - 66.130 -

- Kelas III B - 17.130 - 17.130

- Kelas III C - 97.220 - 97.220

- Kelas IV - - - -

- Kelas V - - - -

- Lainnya - - - -

Jumlah 100.530 114.350 100.530 114.350
Sumber Data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

Sebagian besar jaringan jalan di Kabupaten banyuwangi berada dalam kondisi baik,
hanya jaringan jalan di derah tertentu saja yang perlu mendapatkan perhatian karena
kondisinya sudah rusak seperti jalan menuju obyek wisata Kawah ijen, Pantai Sukamade,
Pulau Merah serta TN Alas Purwo.

B. JARINGAN ANGKUTAN UMUM

Kabupaten Banyuwangi dilalui oleh jalur regional dengan rute Bayuwangi – Situbondo –
Surabaya serta rute Banyuwangi – Jember merupakan jalur regional Jawa Timur yang
cukup padat. Selain jalur regional juga dilayani jalur lokal yang menghubungkan antar
wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Jalur tersebut dilayani oleh angkutan umum yang
melayani baik rute di dalam kota maupun ke luar kota.

Jenis angkutan umum penumpang yang beroperasi di Kabupaten Banyuwangi meliputi
bus kecil, bus sedang, bus besar dan MPU. Ketersediaan terminal, yaitu terminal bus dan
angkutan kota di Kabupaten Banyuwangi, antara lain adalah

 Terminal Sri Tanjung

 Terminal Ketapang

 Terminal Blambangan

 Terminal Sasak Perot

 Terminal Brawijaya

 Terminal Rogojampi

 Terminal Muncar

 Terminal Jajag

 Terminal Genteng

 Terminal Gambiran
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PETA 3-09

JARINGAN JALAN
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PETA 3-10

PRASARANA TRANSPORTASI
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Sarana transportasi darat dilayani oleh kendaraan bermotor yaitu, trayek antar wilayah
kabupaten, trayek angkutan kota Banyuwangi (lingkup Ibukota Banyuwangi), trayek
angkutan pedesaan dan trayek MPU. Trayek antar kabupaten meliputi 2 trayek, yaitu:

 Lintas Utara (Banyuwangi–Situbondo–Probolinggo)

 Lintas Selatan (Banyuwangi–Jember–Lumajang–Probolinggo)

Data trayek angkutan di Kabupaten Banyuwangi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
3 - 18 hingga Tabel 3 -20.

Tabel 3 - 18
TRAYEK ANGKUTAN KOTA BANYUWANGI

No Jenis
Angkutan Kota

(LIN)

Jurusan Jumlah
Kedaraan

1 Lin 1 dari
Terminal
Blambangan

Terminal Blambangan -> Jl. Basuki Rahmat-> Jl. DI. Panjaitan
-> Jl. Kartini -> Jl. Surati -> Jl. Banterang -> Jl. Kartini -> Jl.
Dr. Wahidin Sudiro Husodo -> Jl. Dr. Sutomo -> Jl. Jend A.
Yani -> Jl. Adi Sucipto -> Jl. Brawijaya (masuk Terminal
Brawijaya)

34

2 Lin 2 dari
Terminal
Brawijaya

Terminal Brawijaya -> Jl. Brawijaya -> Jl. Adi Sucipto -> Jl.
Brigjen Katamso-> Jl. Kol. Sugiono -> Jl. S. Haryono A ->
Kapt. Piere Tendean -> Jl. Kartini-> Jl. Nusantara -> Jl.
Baterang -> Jl. Sri Tanjung -> Jl. PB. Sudirman -> Jl. Jend.
Basuki Rahmat, masuk Terminal Blambangan

18

3 Lin 2 dari
Terminal
Blambangan

Terminal Blambangan -> Jl. Jend. Basuki Rahmat -> Jl. DI.
Panjaitan -> Jl. Surati -> Jl. Banterang -> Jl.Kartini -> Kapt.
Piere Tendean -> Jl. S. Haryono -> Jl. Kol Sugiono -> Jl. Kapt.
Sanyoto -> Jl. Brigjen Katamso-> Jl. Adi Sucipto -> Jl.
Brawijaya masuk Terminal Brawijaya.

4 Lin 3 dari
Terminal Sasak
Perot

Terminal Sasak Perot -> Jl. Widuri -> Jl. Agung Suprapto ->
Jl. KH. Wahid Hasyim -> Jl. Kapt. Piere Tendean -> Jl. Ikan
Cakalang -> Pasar Segi Tiga Berlian -> Jl. Kartini -> Jl. Dr.
Wahidin Sudiro Husodo

11

5 Lin 3 dari
Wahidin Sudiro
Husodo

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo -> Jl. Sutomo -> Jl. Jagung
Suprapto -> Jl. Widuri, masuk Terminal Sasak Perot

6 Lin 4 dari
Terminal
Brawijaya

Terminal Brawijaya -> Jl. Gajah Mada -> Jl.Letkol Istiqlah ->
Jl. Kapten Ilyas -> Jl. PB Sudirman -> Jl. Jend. Basuki
Rahmat, masuk Terminal Blambangan

9

7 Lin 4 dari
Terminal
Blambangan

Terminal Blambangan -> Jl. Jend. Basuki Rahmat -> Jl. DI.
Panjaitan -> Jl. Surati -> Jl. Banterang -> Jl. SriTanjung -> Jl.
Kapt Ilyas -> Jl. Letkol Istiqlah -> Jl. Gajah Mada-> Jl.
Brawijaya, Masuk Terminal Brawijaya

8 Lin 5 dari
Terminal
Brawijaya

Terminal Brawijaya ->Jl. Brawijaya -> Jl. Gajah Mada -> Jl.
Hayam Wuruk -> Jl. MH. Thamrin -> Jl. Jend. Basuki Rahmat,
masuk.

9

9 Lin 6 dari
Terminal
Blambangan

Terminal Blambangan -> P.P Terminal Blambangan -> Jl.
Jend. Basuki Rahmat -> Jl. Yos Sudarso -> Stasiun
Banyuwangi Baru Ketapang P.P

42

10 Lin 7 dari
Terminal
Blambangan

Terminal Blambangan -> Jl. Jend. Basuki Rahmat -> Jl. DI.
Panjaitan -> Jl. Surati -> Jl. Sri Tanjung -> Jl. Kapt. Ilyas ->
Jl.Letkol Istiqlah -> Jl. Gajah Mada -> Hos Cokro Aminoto ->
Jl.Patimura -> Jl.Kuntulan -> Stasiun Karangasem

15

11 Lin 7 dari Stasiun
Karangasem

Stasiun Karangasem -> Jl. Kuntulan -> Jl. Patimura -> Hos
Cokro Aminoto -> Jl. Agung Suprapto -> Jl. PB. Sudirman ->
Jl.Jend. Basuki Rahmat, masuk Terminal Brawijaya

12 Lin 8 dari
Terminal
Brawijaya

Terminal Brawijaya -> Jl. Brawijaya-> Jl. Adi Sucipto -> Jl.
Jend A. Yani ->Jl. Agung Suprapto -> Jl. Hos Cokro Aminoto -
> Jl. Patimura -> terminal sasak Perot -> Jl.Kuntulan ->
Stasiun Karangasem -> A.Barong -> Jl. Brawijaya, masuk
Terminal Brawijaya – P.P.

14

13 Lin 9 dari Stasiun
Argopuro

Stasiun Argopuro -> Jl. Letjen S Suprapto -> Jl. Jendral
Basuki Rahmat -> Terminal Blambangan -> Jl. Jend. Basuki
Rahmat -> Jl. DI. Panjaitan -> Jl. Banterang -> Jl.Sri Tanjung
-> Jl.Kapt. Ilyas -> Jl. Letkol Istiqlah -> Jl. Hayam Wuruk ->

15
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No Jenis
Angkutan Kota

(LIN)

Jurusan Jumlah
Kedaraan

Jl. MH. Thamrin -> Jl. Jend. Basuki Rahmat -> Jl. Letjen
Suprapto -> Stasiun Argopuro

14 Lin 11 dari
Terminal
Brawijaya

Terminal Brawijaya -> Terminal Sasak Perot via Jl.
Pendarungan

6

15 Lin 12 dari
Terminal
Blambangan

Terminal Blambangan -> Jl. Argopuro -> Kalipuro -> Jl.
Denpasar -> RSS Griya Prasaja Mulia -> Terminal
Blambangan

16

Sumber Data : Stasiun Banyuwangi

Tabel 3 - 19
TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Jurusan Jumlah
Kendaraan

1 Kalipuro – Terminal Blambangan – Terminal Sritanjung 21

2 Terminal Brawijaya -> Terminal Rogojampi ->Singojuruh -> Gendon ->
Genteng PP

1

3 Terminal Rogojampi -> Singojuruh- Gendon -> Kembiritan -> Terminal
Genteng PP

1

4 Terminal Brawijaya -> Rogojampi -> Srono -> Purwoharjo -> Tegaldlimo -
> Kalipahit PP

2

5 T. Rogojampi -> Gendon -> Sragi -> Songgon PP 1

6 Benculuk -> Purwoharjo -> Grajagan 3

7 Terminal Rogojampi -> Alas Malang -> Gendon -> Temuguruh ->
Kembiritan -> Terminal Genteng PP

3

8 Terminal Genteng -> Glenmore -> Kalibaru PP 2

9 Terminal Rogojampi -> Pakel -> Kluncing PP 8

10 Terminal Sritanjung -> Bangsring -> Wongsorejo -> Sumber Kencono ->
Bajulmati PP

6

11 Terminal Rogojampi -> Singojuruh -> Gambor -> Genteng PP 1

12 Terminal Rogojampi -> Lemahbang -> Gambor -> Pekulo -> Sumbersari -
> Kembiritan -> Genteng PP

4

13 Benculuk -> Srono -> Terminal Muncar 5

14 Benculuk -> Srono -> Pekulo -> Sumbersari -> Kembiritan -> Terminal
Genteng PP

7

15 Benculuk -> Purwohajo -> Karetan -> Grajagan PP 2

16 Terminal Rogojampi -> Gambor -> Pekulo -> Sumbersari -> Kembiritan ->
Terminal Genteng PP

5

17 Terminal Jajag -> Bangorejo -> Kebondalem -> Pedotan -> Sukorejo ->
Pesanggaran PP

28

18 Terminal Sasak Perok -> Licin -> Jambu PP 13

19 Terminal Brawijaya -> Rogojampi -> Srono -> Muncar PP 4

20 Terminal Muncar ->Srono -> Pekulo -> Sumbersari -> Kembiritan ->
Terminal Genteng PP

9

21 Terminal Brawijaya -> Rogojampi -> Gambor -> Kembiritan -> Genteng
PP

7

22 Benculuk -> Purwoharjo -> Tegaldlimo -> Kalipahit PP 6

23 Pesanggaran -> Pancer PP 1

24 Terminal Rogojampi -> Balak -> Songgon PP 23

25 Srono -> Terminal Muncar -> Tegaldlimo PP 9

26 Terminal Jajag -> Purwodadi -> Balurejo -> Sidorejo -> Wringin Pitu ->
Gedung Gebang PP

27 Pesanggaran -> Sarongan PP 2

28 Terminal Muncar -> Kalipahit PP 7

29 Terminal Rogojampi -> Blimbingsari -> Kalirejo -> Pondok Nongko ->
Terminal Brawijaya PP

2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
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Stasiun Kereta Api Banyuwangi

Tabel 3 - 20
TRAYEK ANGKUTAN MPU KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Jurusan Jumlah
Kendaraan

1 Terminal Brawijaya -> Terminal Rogojampi -> Srono -> Benculuk ->
Jajag -> Terminal Genteng PP

116

2 Benculuk -> Purwoharjo -> Tegaldlimo -> Kalipahit 6

3 Terminal Brawijaya ->Rogojampi -> Gambor -> Kambiritan -> Genteng
PP

7

4 Terminal Muncar -> Srono -> Pekulo -> Sumbersari -> Kembiritan ->
Terminal Genteng PP

8

5 Terminal Brawijaya -> Rogojampi -> Srono -> Terminal Muncar PP 4

6 Terminal Sasak Perot -> Licin -> Jambu PP 5

7 Terminal Jajag -> Bangorejo -> Kebundalem -> Pedotan -> Sukorejo ->
Pesanggaran PP

20

8 Terminal Rogojampi -> Gambor -> Pekulo -> Sumbersari -> Kembiritin -
> Genteng PP

5

9 Benculuk -> Srono -> Pekulo -> Sumbersari -> Kembiritan -> Terminal
Genteng PP

7

10 Benculuk -> Srono ->Terminal Muncar PP 5

11 Terminal Rogojampi -> Lemahbang -> Gambor -> Pekulo -> Sumbersari
-> Kembiritan -> Genteng PP

4

12 Terminal Rogojampi -> Singojuruh -> Gambor -> Genteng PP 1

13 Terminal Sritanjung -> Bangsring -> Wongsorejo -> Sumber Kencono ->
Bajulmati PP

6

14 Terminal Rogojampi -> Pakel -> Kluncing PP 7

15 Terminal Genteng -> Glenmore -> Kalibaru PP 2

16 Terminal Rogojampi -> Alas Malang -> Gendon -> Temuguruh ->
Kembiritan -> Terminal Genteng PP

3

17 Benculuk -> Purwoharjo -> Grajagan PP 3

18 Terminal Rogojampi -> Gendo -> Sragi -> Songgon PP 1

19 Terminal Brawijaya -> Rogojampi -> Srono -> Purwoharjo -> Tegaldlimo
-> Kalipahit PP

2

20 Terminal Rogojampi -> Singojuruh -> Gendon -> Kembiritan -> Terminal
Genteng PP

1

21 Terminal Brawijaya -> Rogojampi -> Singojuruh -> Gendon -> Genteng
PP

1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

Kondisi sarana dan prasarana transportasi ke berbagai obyek wisata yang ada di wilayah
Kabupaten Banyuwangi saat ini sebagian besar kondisinya sedang, dalam artian hampir
semua obyek dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor, antara lain sepeda motor
(roda dua), maupun mobil (roda empat). Sarana angkutan yang digunakan untuk
mencapai lokasi obyek wisata sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi maupun
kendaraan carteran, karena tidak tersedia rute angkutan umum penumpang yang
menghubungkan antar Kota Banyuwangi dengan obyek-obyek wisata yang ada

C. JARINGAN KERETA API

Jaringan rel kereta api membelah wilayah tengah Kabupaten Banyuwangi. Jaringan
Kereta Api (KA) di Kabupaten Banyuwangi meliputi jalur Surabaya, Malang, Probolinggo,
Madiun, Nganjuk, dan Jember. Pelayanan arus penumpang Kereta Api di Kabupaten
Banyuwangi dilayani oleh beberapa jenis kereta baik kelas ekonomi hingga eksekutif.
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Terdapat 2 (dua) kategori Stasiun Kereta Api di Kabupaten Banyuwangi:

1. Stasiun Kelas I : Stasiun Kereta Api Banyuwangi

2. Stasiun Kelas II : Stasiun Karangasem, Stasiun Rogojampi, Stasiun Kalisetail, Stasiun
Kalibaru, Stasiun Temuguruh

Penumpang kereta api selama periode 2007-2009 meningkat setiap tahunnya. Pada
tahun 2007 jumlah penumpang sebanyak 799.606 orang , pada tahun 2008 sebanyak
956.645 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 995.193 penumpang. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - 21
BANYAKNYA PENUMPANG KERETA API YANG BERANGKAT

DAN PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009

No Bulan Penumpang Berangkat Pendapatan (Rp)

1 Januari 87.701 2.075.636.500

2 Februari 64.550 1.466.715.500

3 Maret 80.148 1.790.662.000

4 April 74.342 1.693.841.000

5 Mei 79.959 1.813.579.000

6 Juni 84.517 2.143.980.000

7 Juli 93.593 2.169.025.500

8 Agustus 74.924 1.980.029.000

9 September 103.034 2.396.684.750

10 Oktober 86.974 2.003.115.500

11 November 82.446 1.755.583.000

12 Desember 83.005 2.046.205.500

Jumlah 2009 995.193 23.335.057.250

2008 956.645 21.194.545.000

2007 799.606 16.591.277.000
Sumber Data : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

3.1.7.2. TRANPORTASI LAUT

Kabupaten Banyuwangi memiliki 2 (dua) pelabuhan laut, yakni pelabuhan penyeberangan
Ketapang yang melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan pelabuhan
Tanjungwangi yang melayani bongkar muat barang, kedua pelabuhan tersebut terletak di
Kecamatan Kalipuro.

Pelabuhan Tanjungwangi berdasarkan Surat Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb.73,
tanggal 2 Nopember 1973 ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka untuk
perdagangan. Dalam dan luar negeri/antar negara dan dikategorikan sebagai pelabuhan
kelas II. Arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Wangi cenderung menurun tiap
tahunnya, hal ini dikarenakan fungsi pelabuhan ini yang lebih cenderung pada aktivitas
bongkar muat barang.

Pelabuhan Ketapang melayani penyebarangan menuju ke pelabuhan Gilimanuk yang
merupakan pintu gerbang menuju ke Pulau Bali dari Pulau Jawa. Pelabuhan Ketapang
melayani penyeberangan penumpang/orang, barang dan kendaraan baik roda dua
maupun roda empat. Arus penumpang pada Pelabuhan Ketapang cenderung terus
meningkat setiap tahun. Hal ini karena tingginya minat masyarakat yang menggunakan

Aktivitas bongkat muat barang di Pelabuhan Tanjungwangi dan Suasana Pelabuhan
Penyeberangan Ketapang
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Bandar Udara Blimbingsari

Maskapai penerbangan jalur
Surabaya-Banyuwangi

jalur darat menuju Pulau Bali, serta karena pesatnya arus migrasi masyarakat
Banyuwangi ataupun di luar Kabupaten Banyuwangi menuju Bali

3.1.7.3. TRANPORTASI UDARA

Bandar udara di Kabupaten Banyuwangi terletak
sekitar 15 km dari pusat kota Banyuwangi. Secara
administratif lokasi bandar udara Banyuwangi ini
terletak di Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi.
Letak geografis Bandar Udara Banyuwangi berada
pada posisi 080 18’ 42.70“ LS dan 1140 20“ 16.30“
BT.

Bandar Udara Blimbingsari melayani jalur Surabaya -
Banyuwangi. Maskapai
penerbangan yang
melayani menggunakan pesawat dengan jenis MA-60 miliki
Merpati Airlines dan Fokker 50 milik Sky Aviation melayani rute
Surabaya - Banyuwangi dan Banyuwangi - Surabaya.

Data terakhir jumlah penumpang Bandara Banyuwangi pada
Tanggal 2-10 Oktober sebanyak 169 orang untuk jurusan
Surabaya - Banyuwangi dan sebayak 193 orang untuk jurusan
Banyuwangi - Surabaya, data selengkapnya terlihat pada tabel
berikut

Tabel 3 - 22
JUMLAH PENUMPANG BANDARA BANYUWANGI (2 S/D 10 OKTOBER 2011)

No Hari/Tanggal Operator Passenger

Surabaya -
Banyuwangi

Banyuwangi -
Surabaya

1 Minggu 2/10 Merpati 27 38

2 Senin 3/10 Merpati 13 28

3 Rabu 5/10 Merpati 39 27

4 Jumat 7/10 Merpati 32 42

5 Minggu 9/10 Merpati 19 35

6 Senin 10/10 Merpati 39 23

Jumlah 169 193

Rata-rata 28,17 32,17
Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
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PROFIL KEPARIWISATAAN WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi
pariwisata yang sangat besar namun belum dikembangkan secara optimal. Dengan
kondisi lingkungan alam yang strategis seperti memiliki wilayah pesisir dan dataran
tinggi, membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki pemandangan alam yang luar biasa
untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.

4.1. KONDISI WISATA

Obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi diklasifikasikan dalam wisata alam (meliputi;
wisata pantai, wisata pulau, wisata hutan, wisata air terjun, wisata agro dan wisata alam
lainny), wisata budaya (meliputi; kesenian tradisional, upacara adat/tradisi, wisata
budaya kampung tradisional, wisata sejarah, dan wisata religi), wisata buatan/binaan
manusia, wisata lainnya.

4.1.1. OBYEK DAN KEGIATAN WISATA

Obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 3 kategori yaitu DTW (Daya Tarik
Wisata) Alam, Budaya, dan Buatan/Binaan Manusia. Untuk lebih jelasnya daya tarik
wisata (baik daya tarik utama dan daya tarik pendukung) yang ada di Wilayah Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 - 01
OBYEK DAYA TARIK WISATA ALAM KABUPATEN BANYUWANGI

No ODTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

WISATA PANTAI

1 Pantai Banyuwangi
(Pantai Boom)

Pantai berpasir TPI & aktifitas nelayan, Waduk Ds. Bunder
Kec. Kabat

2 Pantai Kampe Pantai Menyaksikan pembuatan gula
kelapa

Ds. Bengkak
Kec. Wongsorejo

3 Pantai Watudodol Pantai berpasir Batu Besar , Patunng Gandrung Ds. Ketapang Kec.
Kalipuro

4 Pantai Muncar Pantai TPI & aktifitas nelayan, Petik
Laut

Kec. Muncar

5 Pantai Blimbingsari Pantai Kuliner Laut Ds. Blimbingsari
Kec. Rogojampi

6 Teluk Pangpang Pantai Aktifitas nelayan, mangrove,
Bagan Tancap

7 Tanjung Sembulungan Pantai Makan Gandrung, hutan, goa,
meriam/ mercusuar

TN. Alas Purwo

8 Pantai Kayu Aking Pantai pasir putih Perpat, Slenggrong, Tanjung
Sloka, terumbu karang

TN. Alas Purwo

9 Pantai Trianggulasi Pantai Pesangrahan, lintas alam TN. Alas Purwo

10 Pantai Ngagelan Kegiatan penetasan
telur penyu semi alami

Pantai, pesanggrahan TN. Alas Purwo

11 Pantai Pancur Pantai Area perkemahan, sumber air TN. Alas Purwo

12 Pantai Plengkung Melakukan Surfing Pantai pasir putih, camp TN. Alas Purwo

4
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penginapan

13 Pantai Grajagan Pantai Goa, camping ground

14 Pantai Lampon Pantai Petik laut, aktifitas nelayan Ds. Pesanggaran
Kec. Pesanggaran

15 Pantai Pancer TPI Pantai, aktifitas nelayan Ds. Pancer
Kec. Pesanggaran

16 Pantai Rajegwesi/
Teluk Hijau

Pantai Teluk, aktifitas nelayan Ds. Sarongan Kec.
Pesanggaran

17 Pantai Sukamade Atraksi Satwa Penyu Pantai, keliling kebun Ds. Sarongan Kec.
Pesanggaran

18 Pantai Cacalan Pantai Panorama pantai Ds. Kaliklatak
Kec. Kalipuro

19 Pantai Bomo Pantai Panorama pantai, aktifitas
nelayan

Ds. Bomo
Kec. Srono

WISATA PULAU

1 Pulau Merah Pulau Pantai Ds. Pancer
Kec. Pesanggaran

2 Pulau Tabuhan Pantai Pasir putih Keindahan alam bawah laut
(Diving, snorkling)

Ds. Bengkak
Kec. Wongsorejo

3 Pulau Santen Pantai Aktifitas nelayan Kel. Karangrejo
Kec. Banyuwangi

WISATA HUTAN

1 TN. Alas Purwo Hutan lindung Pantai Trianggulasi, Pantai
Ngagelan, Feeding Ground
Sadengan, Cungur, Pancur,
Plengkung, Segara Anakan, Goa
Istana, Tanjung Sembulungan,
Kayu Aking

Ds. Kalipait
Kec. Tegaldlimo

2 TN. Meru Betiri Hutan lindung Pantai Rajegwesi, Teluk Hijau,
Pantai Sukamade

Ds. Sarongan
Kec. Pesanggaran

3 TWA Kawah Ijen Kawah Ijen Penambang tradisional belerang,
hutan, lintas alam, camping
ground, sungai banyupait,

Ds. Tamansari
Kec. Licin

4 Wana Wisata
Rawabayu

Telaga Hutan, sumber air, lintas alam Ds. Songgon
Kec. Songon

5 Wana Wisata
Watudodol

Hutan Goa Jepang, Makam, Batu
Layar, , lintas alam

Ds. Ketapang
Kec. Kalipuro

6 Wana Wisata
Grajagan

Hutan Camping Ground, lintas alam Ds. Tamansari
Kec. Licin

WISATA KEBUN

1 Kaliklatak Perkebunan Gapura/Pagar sejarah,
Plantation tour, Penginapan,
Kolam renang

Ds. Pesucen
Kec. Kalipuro

2 Kendeng Lembu Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Karangharjo
Kec. Glenmore

3 Margo Utomo Home
Stay

Penginapan Rafting, Perkebunan, Berkereta
api, Mini plantation, Tour Wisata

Kec. Kalibaru

4 Agro Kaliselogiri Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Ketapang
Kec. Kalipuro

5 Agro Trebasala Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

DS. Glenmore
Kec. Glenmore

6 Agro Kalisepanjang Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Sepanjang
Kec. Glenmore

7 Agro Kalibendo Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Tamansari
Kec. Licin

8 Agro Malangsari Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Kalibaru Kulon
Kec. Kalibaru

9 Agro Bayulor Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

WISATA AIR TERJUN

1 Kalongan Air Terjun Sumber Air, camping ground Ds. Pesucen
Kec. Kalipuro

2 Selogiri Air Terjun Sumber air

3 Antogan Air Terjun Sumber air Ds. Bunder
Kec. Kabat

4 Jeding Air Terjun Sumber air

5 Lidder Air Terjun Hutan Ds. Sumber Arum
Kec. Songgon
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No ODTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

6 Jambe Rowo Air Terjun Sumber air

7 Air Terjun Wonorejo Air Terjun Sumber air

WISATA ALAM LAINNYA

1 Mangrove Bedul Mangrove Berkeliling menggunakan perahu
gondng gandung

Ds. Sumberasri
Kec. Purwoharjo

2 Feeding Ground
Sadengan

Padang penggembalaan Atraksi satwa, Menara pandang TN. Alas Purwo

3 Goa Istana Goa Sumber air, tempat bersemedi TN. Alas Purwo

4 Cungur Melihat burung migran
dari Australia

Pantai

5 Pemandian Jatirono Pemandian Sumber Air Ds. Kajarharjo
Kec. Kalibaru

6 Gunung Remuk Sumber air penawar Perkebunan, Goa Jepang, air
terjun

Ds. Ketapang
Kec. Kalipuro

7 Wisata Alam Tirto
Kemanten

Air Terjun Perkebunan, Hutan Ds. Kalibaru Wetan
Kec. Kalibaru

8 Pemandian Alam
Antogan Pesona

Pemandian Air Terjun Ds. Bunder
Kec. Kabat

9 Kalongan Outbound Outbound Pemandian alam Ds. Tamansari
Kec. Licin

10 Wisata Alam Pondok
Indah

Pondok Wisata Perkebunan rakyat Ds. Paspan
Kec. Glagah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4 - 02
OBYEK DAYA TARIK WISATA BUDAYA KABUPATEN BANYUWANGI

No DTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

UPACARA ADAT

1 Upacara Petik Laut Upacara untuk memohon berkah
rezeki dan keselamatan sekaligus
ungkapan terima kasih kepada
Tuhan, sebagian besar dilakukan oleh
masyarakat nelayan di Pantai Muncar,
Bimo, Cacalan, Lampon, Blimbingsari,
Bulusan, Sukojati, Grajagan dan
Pancer yang dilaksanakan disetiap
bulan Syuro

Larung sesaji ke tengah
laut, untuk petik laut di
Muncar di lanjutkan
menggelar ritual hingga ke
Makam Gandrung

Pantai Muncar,
Bimo, Cacalan,
Lampon,
Blimbingsari,
Bulusan, Sukojati,
Grajagan dan
Pancer

2 Upacara Tradisional
Seblang

Upacara bersih desa
(Seblang Bakungan & Seblang
Olehsari)

Pementasan kesenian
sakral “Seblang” yang
berbau mistis

Desa Olehsari dan
Kel. Bakungan
Kec. Glagah

3 Endog-Endogan Upacara untuk memperingati Maulud
Nabi Muhammad SAW

Pawai endog endogan Kec. Kota
Banyuwangi

4 Kebo-Keboan (Ds.
Alas Malang)

Ritual ungkapan rasa syukur dan
terima kasih masyarakat di Desa Alas
Malang Kecamatan Singojuruh
kepada Tuhan YME atas keselamatan
dan peningkatan hasil panen yang
diperolehnya selama ini. Ritual ini
menggunakan kerbau (manusia
berdandan mirip kerbau) sebagai
sarana upacara.

Seluruh warga membuat
tumpeng ayam yang
dimasak secara tradisional
khas suku using yakni pecel
ayam

Desa Alas Malang
Kecamatan
Singojuruh

5 Keboan (Ds. Aliyan) Ritual ungkapan rasa syukur serta
doa kepada Tuhan agar para petani
diberi keselamatan dan kesejahteraan
serta mendapatkan panen yang
melimpah dimasa yang akan datang

Pementasan kesenian
tradisional wayang kulit

Desa Aliyan Kec.
Rogojampi

6 Barong Ider Bumi Arak-arakan Barong setiap
Pada hari ke-2 Idul Fitri

Ritual Barong Ider Bumi;
Sedekah syawal (selamatan
kupat lepet)
Mengarak tumpeng srakat
dan pecel pitik keliling
kampung

Ds. Kemiren
Kec. Glagah

7 Rebo Wekasan Ritual sebagai ungkapan rasa syukur
atas rejeki yang diberikan Tuhan
Yang Maha Esa setiap hari rabu
terakhir Bulan Sapar

Selamatan dan Doa
bersama di mata air di
Desa Kemiren

Kel. Kaliklatak
Kec. Kalipuro
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8 Sapar-Saparan Ritual sebagai ungkapan rasa syukur
atas rejeki yang diberikan Tuhan
Yang Maha Esa setiap hari rabu
terakhir Bulan Sapar

Selamatan dan Doa
bersama di Pantai Cacalan

 Pantai Cacalan
Kec. Kalipuro

 Pantai Pulau
Santen Kec.
Banyuwangi

 Pantai Sukojati
Kec. Kabat

 Pantai Pondok
nongko Kec.
Kabat

9 Ngarah Jodang Perayaan Maulud Nabi Muhammad
masyarakat Desa Blimbingsari

Tradisi pelepasan sesaji ke
laut yang dilakukan pada
saat bulan Maulud

Desa Blimbingsari
Kecamatan
Rogojampi

10 Puter Kayun Tradisi masyarakat using merayakan
lebaran ketupat

Keliling kota menggunakan
dokar

Kel. Boyolangu
Kec. Giri

11 Arung Kanal Lomba menghias perahu (prototipe
kapal/perahu) untuk kemudian
diarung ke sungai

Selamatan “Baritan”
dangan menggelar “Balam
Apem”,

Kec. Bangorejo

12 Tumpeng Sewu Upacara adat Suku Using setiap bulan
haji yang dilaksanakan pada malam
hari (diterangi obor) sebagai
ungkapan raya syukur kepada Allah
SWT

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

13 Obor Belarak Upacara adat Suku Using untuk
meningkatkan semangat juangnya
jangan sampai terputus

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

14 Adat Gredoan Upacara perjodohan, dilaksanakan
tepat Bulan Maulud

Karnaval, pertunjukan seni
dan atraksi budaya

Ds. Macan Putih
Kec. Kabat

15 Ruwatan Prosesi Ruwatan Pertunjukan Wayang Kulit

16 Tradisi Panjer Kiling Pemasangan Kiling (kincir angin) - Kel. Penataban
Kec. Giri

17 Suroan Ritual selamatan pada tanggal 1
Syuro

Pertunjukan Wayang
semalam suntuk

Padepokan Mbah
Gamiso
Ds. Pandan
Kec. Genteng

18 Jamasan Dan
Pameran Pusaka
Tosan Aji

Pameran pusaka peninggalan
bersejarah dan sekaligus upacara
Jamasan yaitu prosesi memandikan
dan membersihkan benda pusaka

- Museum
Blambangan

18 Upacara Pernikahan
Khas Banyuwangi

Upacara adat pernikahan -

UPACARA KEAGAMAAN

1 Hari Raya Idulfitri Hari Raya Umat Islam Ritual silaturahmi antar
umat Islam

Pantai Boom
Kel. Kampung
Mandar
Kec. Banyuwangi

2 Hari Raya Galungan Hari Raya Umat Hindu Iring-iringan Umat Hindu
untuk pergi ke Pura dengan
membawa sesajen aneka
jajanan, buah-buahan dan
sesajen hasil bumi

Semua Pura yang
ada di Banyuwangi

3 Hari Raya Kuningan Upacara Umat Hindu setelah 10 hari
Raya Galungan

Pagelaran seni daerah Pura Agung
Ds. Blambangan
Kec. Muncar

4 Upacara Taur
Agung Kesongo

Menyambut hari Raya Nyepi Arak-arakan obor, arak-
arakan gamelan
Balanganjur, arak-arakan
ogoh-ogoh serta pagelaran
seni

Pura Budi Wahyu
Sampurna
Ds. Sumbersewu
Kec. Muncar

5 Upacara Pagerwesi Rangkaian upacara umat Hindu dalam
memperingati Tahun baru Saka

Ritual membawa air suci
dan sesaji di Pantai
Trianggulasi

Pura Luhur Giri
Saloka
TN. Alas Purwo

6 Upacara Mekijis Upacara Adat agama Hindu Ritual Di Pantai Pulau
Merah

Pura Agung
Tawangalun di
Pantai Pulau
Merah

7 Perayaan Imlek dan
Cap Gomeh

Perayaan tahun baru cina Pagelaan kesenian
Barongsai dan leang leong

Klenteng Hoo
Tong Bio

BUDAYA KAMPUNG TRADISIONAL
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1 Suku Using Penduduk Asli Banyuwangi yang
tinggal di Desa Kemiren Kec. Glagah

Desa Adat serta budaya
Using yang masih lestari
diantaranya, Gandrung,
Patrol, Seblang, Angklung,
Tari Barong, Kuntulan,
Kendang Kempul, Janger,
Jaranan, Jaran Kincak,
Angklung Caruk

Desa Kemiren Kec.
Glagah

KESENIAN TRADISIONAL

1 Kesenian
Tradisional
Gandrung

Gandrung merupakan kesenian asli
masyarakat Using Banyuwangi,
menjadi Maskot Pariwisata
Banyuwangi berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Banyuwangi
tanggal 31 Desember 2002 Nomor
173

Kesenian Gandrung selain
di gunakan untuk acara
pesta juga untuk memenuhi
kebutuhan upacara-upacara
ritual

2 Patrol Musik etnik khas Banyuwangi yang
seluruh instrumennya terbuat dari
Bambu

-

3 Praburoro /
Rengganis

Seni drama tari dengan lakon-lakon
yang dipentaskan bersumber dari
cerita Panji atau Hikayat Amir
Hamzah, yang dipengaruhi oleh
cerita-cerita tanah Persi yang
bercorak Islam

-

4 Damarwulan /
Jinggoan

Seni drama tari, ceritanya berkisar
tentang hubungan antara Minakjinggo
dengan Damarwulan pada masa
Majapahit dan Blambangan.
Dialognya berbentuk tembang atau
nyanyian

-

5 Bordah Bentuk kesenian yang ada
hubungannya dengan unsur-unsur
seni budaya keagamaan Islam

-

6 Gedhogan Tradisi masyarakat Using beramai-
ramai membunyikan peralatan
penumbuk beras, seperti : alu, lesung
dan lumpang, sehingga menimbulkan
suara yang untuk didengar. Mereka
menyanyi sambil menabuh gamelan

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

7 Barong Seni pertunjukan tradisional yang
berupa drama tari yang berwujud
tiruan dari binatang buas “Barong”
Kesenian barong yang ada di
Banyuwangi meliputi Barong Kemiren,
Barong Prejeng, Barong Using atau
Blambangan

Ritual dengan sesaji
terhadap Barong sebelum
melalui pamentasan

Ds. Kemiren
Kec. Glagah

8 Jaranan Buto Kesenian Jaranan berbentuk kepala
raksasa (dalam bahasa Jawa disebut
Buto) dengan taring yang keluar dari
mulutnya

Ritual magis pada puncak
acara penari mengalami
kesurupan

9 Mocoan Pacul
Goang

Kesenian ini dimainkan oleh 7-8 orang
dalam sebuah group kendang, biola,
gong, dan kluncing adalah instrumen
yang digunakan untuk mengiringi
kesenian ini. Kemudian kelompok
tersebut membaca dengan
menggunakan irama lagu mocopot
seperti kasmaran, arum-arum, derma,
pangkur sinom, dan sebagainya
dengan menggunakan versi
Blambangan

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

10 Mocoan Lontar
Yusuf

Pembacaan lontar berhuruf arab
gundul dan dibaca oleh sesepuh desa
merupakan tradisi masyarakat Using

Pembacaan lontar dibarengi
tembang pangkur dan
kinanti sebagai perwujudan
rasa syukur dan
terimakasih kepada Allah
SWT

Ds. Kemiren
Kec. Glagah

11 Angklung Kkesenian khas Banyuwangi, meliputi - Ds. Kemiren
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Angklung Caruk, Angklung Tetak,
Angklung Paglak, Angklung
Blambangan

Kec. Glagah

12 Kuda Kencak Kuda menari diiringi musik gamelan
tradisional.

Dilakukan pada upacara
khitanan

Ds. Macan Putih
Kec. Kabat

13 Reog Tarian rakyat, dengan penari utama
memakai pakaian besar terbuat dari
bulu merak merah dan memakai
topeng kepala hariamau dan mampu
memanggul penari yang duduk di
atas kepalanya

Digelar pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan dan
tradisi di Banyuwangi

14 Wayang Pertunjukan Wayang semalam suntuk Digelar pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan dan
tradisi di Banyuwangi

15 Leang-Leong
(Barong Sai)

Pertunjukan kesenian bernuansa etnis
Tionghoa

Digelar pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan dan
tradisi di Banyuwangi

Klenteng Hoo
Tong Bio

WISATA SEJARAH

1 Pendopo Kabupaten Peninggalan sejarah (Bekas Kompleks
Pemerintahan Kolonial Belanda)

Sumur Sri Tanjung
(Legenda Banyuwangi)

Kec. Kota
Banyuwangi

2 Inggrisan Peninggalan sejarah Markas Belanda - Kec. Kota
Banyuwangi

3 Benteng Utrech
(Kodim)

Peninggalan sejarah (Benteng tempat
pengintaian Balanda terhadap gerak-
gerik orang Blambangan di pendopo
pada masa pemerintahan Mas Alit)

- Kec. Kota
Banyuwangi

4 Tugu TNI 0032 Tugu pertempuran tentara laut NKRI Taman Makam Pahlawan
(TMP)

Kec. Kota
Banyuwangi

5 Situs Tawang
Alun/Macan Putih

Situs Keraton Macan Putih, pusat
Kerajaan Blambangan

Terdapat Bangunan
berbentuk segi enam,
berlantai keramik putih
dipercaya sebagai tempat
kremasi jenasah Tawang
Alun

Desa Macan Putih,
Kec. Kabat

6 Ompak Songo Dipercaya bekas reruntuhan kerajaan
Blambangan

Terdapat 49 batu besar
dengan sembilan batu di
antaranya berlubang di
tengah

Desa Tambakrejo
Kec. Muncar

7 Situs Makam 5
(Lima) Bupati
Banyuwangi

Makam-makam bupati Banyuwangi
antara lain: Wiroguno II (1782-1818),
Suronegoro (1818-1832), Wiryodono
Adiningrat (1832-1867),
Pringgokusumo (1867-1881), Astro
Kusumo (1881-1889)

- Kec. Kota
Banyuwangi

8 Situs Rowo Bayu Petilasan Pertapaan Tawang Alun - Wisata Alam Rowo Bayu
- Sering dikunjungi umat

Hindu di Banyuwangi
maupun Bali yang ingin
bertapa atau mandi
membersihkan diri di
mata air sekitar situs

Ds. Songgon
Kec. Songon

9 Situs Siti Hinggil Tempat pengintaian VOC untuk
memata-matai musuh dari kerajaan
Bali

Terdapat tower pada
zaman Kerajaan (Adipati
Blambangan Minak Jinggo)

Desa Tembokrejo
Kec. Muncar

10 Situs Plecutan Tempat ”Mukso” (menghilangnya)
Patih Grinsing dari Kerajaan Tawang
Alun

- Desa Macan Putih,
Kec. Kabat

11 Situs Kawitan Cadi Bentar peninggalan Empu
Bharada Tahun 1012

- Desa Kutorejo
Kec. Tegaldlimo

12 Situs Buyut Tikah Tempat peristirahatan Sayu Atikah
dan pamannya Kudo Tilarso saat
menyebarkan agama Islam

Pengajian setiap malam
Jumat

Desa Boyolangu
Kec. Giri

13 Situs
Rempeg/Pangeran
JagapatIi

Tempat pemakaman
Rempeg/Pangeran Jagapati
merupakan pahlawan Blambangan
yang gugur melawan Belanda di Desa
Bayu dan dikenal Pangeran Puputan
Bayu tahun 1771-1772

- Desa Gombolirang
Kec. Kabat

14 Situs Gumuk Jadah Tempat ditemukan delapan buah - Desa Tembokrejo
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umpak (batu penyangga tiang
bangunan)

Kec. Muncar

15 Situs Gumuk Putri Ditemukan arca putri dan fragmen
cina dari Dinasti Sung

- Desa Tembokrejo
Kec. Muncar

16 Situs Jati Papak Tunggak jati besar yang diyakini
untuk tiang Masjid Demak

- Desa Kalipait Kec.
Tegaldlimo

17 Situs Mbah Kopek Tempat pertapaan Mbah Joyo
Kusumo

- Desa Sumbersewu
Kec. Muncar

18 Situs Buyut
Bojonegoro

Tempat pertapaan Buyut Bojonegoro,
prajurit Kerajaan Demak

Tempat untuk menyimpan
pusaka Buyut Bojonegoro

Desa Tojo Kec.
Sempu

19 Situs Lastono Dipercaya sebagai tempat tinggal
Syeh Siti Jenar

- Desa Lemahbang
Dewo

20 Situs Aning Patih Tempat persembunyian dan tempat
peristirahatan Aning Patih (Syah
Maulana Ahmad) merupakan salah
seorang penyebar agama Islam di
wilayah Blambangan

- Desa Ketapang
Kec. Kalipuro

21 Situs Daeng
Ruyung

Tempat pemakaman Daeng Ruyung
dan Daeng Reso, Pedagang Bugis
yang di bunuh VOC Tahun 1764
karena fitnah saat Prabu Danuningrat
Raja Blambangan berkuasa

- Kec. Kota
Banyuwangi

22 Situs Joyo
Poernomo

Tempat pemakaman Joyo Poernomo
dan penyimpan jubah Pangeran
Diponegoro

- Desa Sepanjang
Kec. Glenmore

23 Situs Mbah Kemis
(Sayid Abdullah)

Makam Mbah Kemis (Sayid Abdullah) - Desa Kalibaru
Kulon Kec.
Kalibaru

24 Situs Buyut Jakso Pemakaman Buyut Jakso, penasehat
Bupati Pringgo Kusumo yang
berkuasa tahun 1867

- Desa Boyolangu
Kec. Giri

25 Gumuk Kantong Benteng pertahanan peninggalan
jaman Jepang

- Kec. Muncar

26 Gumuk Klinting Tempat ditemukannya benda-benda
purbakala seperti
klintingan/klenengan untuk sapi

- Desa Tembokrejo
Kec. Glenmore

27 Candi Keramat
Gumuk Kancil

Cagar Budaya Tempat persembayangan
umat Hindu

Desa Bumiharjo
Kec.

28 Museum
Balambangan

Koleksi Museum Ritual Jamasan dan
Pameran Pusaka Tosan Aji
setiap Bulan Syuro

Kec. Kota
Banyuwangi

WISATA RELIGI/ROHANI

1 Makam Waliullah
Datuk Ibrahim Bin
Abubakar Bin
Abdurrahim Bauzir

Makam Datuk Abdurrahman Bauzi
terkenal karena telah menyembuhkan
penyakit istri Bupati Banyuwangi
Pringgo Kusumo dan masyarakat
sekitar secara gaib

Doa bersama pada malam
jumat legi

Kec. Kota
Banyuwangi

2 Makam Buyut
Wongsokaryo
Cungking (Situs
Buyut Cungking)

Makam Buyut Wongsokaryo (orang
kepercayaan Raja Blambangan Prabu
Tawang Alun)

Terletak di lingkungan
Cungking - Pusat kesenian
gandrung

Kel.
Mojopanggung
Kec. Giri

3 Makam Sayyid
Yusuf

Makam Gandrung Pementasan Gandrung
setiap acara “Petik Laut”

Semenanjung
Sembulungan

4 Makam Buyut Cili Makam Buyut Cili (cikal bakal warga
Desa Kemiren)

Setiap malam senin dan
malam jumat dilakukan
ritual selamatan

Desa Kemiren
Kecamatan Glagah

5 Pura Luhur Giri
Saloka

Pura kuno bersejarah yang terletak
ditengah hutan Alas Purwo

Tempa perayaan Hari Raya
Pagerwesi

TN. Alas Purwo

6 Pura Giri Natha Pura tertua di Pulau Jawa Keberadaan Candi Bentar,
Kori Agung, pelinggihan
menjadikan daya tarik
tersendiri bagi Pura Giri
Natha

Kampung Bali

7 Pura Agung
Blambangan

Tempat persembayangan umat Hindu Pusat Perayaan Upacara
Kuningan

Desa Tembokrejo
Kecamatan
Muncar

8 Klenteng Ho Tong
Bio

Nilai sejarah sebagai Kelenteng tertua
di Banyuwangi untuk mengenang
pembantaian orang-orang Cina oleh

Pusat perayaan Imlek dan
Cap Gomeh

Kec. Kota
Banyuwangi
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VOC

9 Goa Maria
Jatiningrum

Ziarah kepada Bunda Maria Pelaksanaan Misa Kudus
tengah malam

Desa Curahjati
Kecamatan
Purwoharjo

TAMAN BUDAYA

1 Taman Sri Tanjung
dan Taman
Blambangan

Alun-alun Gelanggang Seni Budaya
Blambangan

Kec. Kota
Banyuwangi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4 - 03
OBYEK DAYA TARIK WISATA BUATAN KABUPATEN BANYUWANGI

No DTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

1 Pemandian Taman
Suruh

Pemandian Kebun dan sumber air Ds. Tamansuruh
Kec. Glagah

2 Desa Wisata Using Miniatur pusat
promosi adat dan
budaya Suku Using

Pemandian, play ground, home
stay

Ds.Kemiren
Kec. Glagah

3 Mirah Fantasia Waterboom taman satwa, watersports dan
Outbound

Kec. Kota Banyuwangi

4 Atlanta Kolam renang Kolam Pemancingan, Play Ground Ds. Genteng Wetan
Kec. Genteng

5 Pemandian
Pancoran

Waterpark Play ground, perkemahan,
panggung hiburan

Ds. Rogojampi
Kec. Rogojampi

6 Gumuk Kantong
Indah

Pemandian Playground Ds. Sumbersewu
Kec. Muncar

7 Gumuk Klasi Pemandian Playground Ds. Tojo
Kec. Sempu

8 Alam Indah Lestari Pemandian Playground, Lapangan Olahraga,
Lapangan Futsal, Penginapan,
Agro, panggung hiburan,
Playground

Ds. Badean
Kec. Kabat

9 Umbul Pule Pemandian Kolam pancing, Outbound, Water
Massage,

Ds. Sepanjang
Kec. Glenmore

10 Gladis Waterpark Kolam pemancingan, Playground Ds. Menelan Kidul
Kec. Singojurug

11 Umbul Bening Pemandian Playground Ds. Sumbergondo
Kec. Glenmore

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

4.1.2. DATA KUNJUNGAN WISATA

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi
dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, meskipun
kunjungan wisatawan masih di dominasi oleh wisatawan domestik.

Obyek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Banyuwangi adalah Taman Nasional Alas
Purwo, Pemandian Taman Suruh, Makam Datuk Abd Bauzir, Pancoran, Mangrove Blok
Bedul, Mangrove Blok Bedul, Atlanta, Ijen, Pantai Sukamade, Mirah Fantasi, Alam Indah
Lestari dan lain sebagainya.

Dari data obyek wisata wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tidak semua
wisatawan yang berkunjung dapat terpantau jumlahnya. Hal ini karena tidak semua
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obyek wisata tersebut terkelola dengan baik seperti adanya biaya karcis masuk. Sehingga
jumlah wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara yang berkunjung tidak dapat
diketahui pasti berapa jumlahnya di setiap tahun. Secara rinci jumlah dan perkembangan
kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi dari Tahun 2007 – 2010
dapat dilihat pada Tabel 4 – 04.

Tabel 4 - 04
DATA PENGUNJUNG OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA KAB. BANYUWANGI TAHUN 2007-2011

No Nama Obyek
Wisata

Jumlah wisatawan

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 (s/d
Agustus)

Nus Man Nus Man Nus Man Nus Man Nus Man

1 Alam Indah Lestari
(AIL)

- - 29.195 - 87.789 - 51.838 - 19.032 -

2 Atlanta 6 - 53.056 - 36.252 - 106.063 - 52.663 -

3 Desa Wisata Using 46.947 - 67.961 2 30.640 - 50.358 5 40.833 5

4 Grajagan 34.996 214 46.464 468 45.910 439 63.439 - 27.358 -

5 Gumuk Kantong
Indah

3.415 10 8.191 56 8.919 66 9.050 49 3.893 33

6 Kaliklatak 6 17 - - 6 196 4 746 5 207

7 Kawah Ijen 2.885 3.413 3.648 5.012 4.934 5.450 7.352 11.176 4.670 5.951

8 Mangrove Blok
Bedul

- - - - - - 67.937 39 42.683 220

9 Makam Datuk Abd
Bauzir

39.531 - 42.753 - 50.556 - 57.798 - 46.755 -

10 Mirah Fantasi 4.143 5 2.173 29 5.994 24 7.647 19 3.399 26

11 PA Kalongan Indah - - - - 2.099 - 1.312 87 1.715 12

12 Pancoran 54.807 - 14.539 - 7.330 515 - - 32.909 -

13 Pemandian Taman
Suruh

78.301 620 53.558 168 39.570 230 70.894 117 38.478 1.360

14 TN. Alas Purwo 7.970 2.686 28.428 3.469 49.817 3.318 46.736 3.063 62.797 493

15 Sukamade 661 418 3.235 506 1.060 583 870 583 853 -

16 Pantai Kampe - - - - 2.699 - - - - -

17 Umbul Bening - - - - - - 4.407 33.655 -

18 Umbul Pule 24.428 15 21.110 26 10.524 10 2.804 1 4.217 -

19 Watu dodol - - 3.628 - 5.151 - 838 87 1.462 -

20 Rowo Bayu 9.290 290 5.350 153 1.401 - 4.407 - 2.649 -

21 Perkebunan
Kendeng Lembu

- 231 278 449 40 269 65 353 114 -

22 Antogan Indah - - - - 3.146 7 - - 861 -

23 Situs Umpak
Songo

- - - - - - - - 129 -

24 Air Terjun Tirto
Kemanten

2.367 - - - 2.342 54 8.276 - - -

25 Gladis - - - - - - - - 401 -

Jumlah 309.753 7.919 383.567 10.338 396.179 11.161 562.095 16.325 421.531 8.307

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Balai TN Alas Purwo

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan, Taman Nasional Alas Purwo (TN. Alas
Purwo dan Mangrove Bedul) dengan jumlah pengunjung 114.673 Wisnu. Hal ini dapat
dilihat dari besarnya jumlah kunjungan obyek wisata tersebut dibandingkan obyek wisata
lainnya. Hal tersebut memungkinkan karena di Taman Nasional Alas Purwo terdapat
beberapa jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan di dalamnya diantaranya; Pantai
Plengkung yang terkenal sebagai tempat berselancar berkelas internasional, Pantai
Trianggulasi, Feeding Ground Sadengan, Mangrove Bedul, Gua-gua alam, Pantai
Ngagelan dan sebagainya.

Diagram 4.01
KUNJUNGAN OBYEK WISATA TAHUN 2007-2011 KABUPATEN BANYUWANGI
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Fasilitas hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2011 kondisi wisatawan mengalami penurunan jumlah kunjungan yang
disebabkan banyak faktor, yaitu faktor eksternal dan internal, antara lain pengelolaan
dan pemantauan yang terjadi di beberapa obyek wisata. Dengan melihat kecenderungan
perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi yang fluktuatif,
maka prediksi jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi sukar untuk
dilakukan

4.1.3. FASILITAS PENDUKUNG KEPARIWISATAAN

Sarana dan prasarana wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang
diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.
Fasilitas penunjang yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, meliputi fasilitas hotel/
penginapan, restoran, bank dan agen travel dan sebagainya.

4.1.3.1. AKOMODASI/HOTEL

Fasilitas hotel sebagai fasilitas penunjang kegiatan wisata dalam pemenuhan kebutuhan
akan penginapan di wilayah Kabupaten Banyuwangi umumnya terdapat di beberapa
kecamatan kota yaitu di Kecamatan Banyuwangi, Ketapang, Rogojampi, Jajag, Glenmore,
Genteng dan Kalibaru. Kurang lebih sebanyak 66 hotel dan sebagian besar kelas melati
dan hanya terdapat 2 kelas bintang yakni Kalibaru Cottage dan Manyar.

Untuk lebih jelasnya jumlah hotel berdasarkan klas hotel, fasilitas hotel dan lokasi hotel
dapat dilihat Tabel 4 - 05.

Tabel 4 - 05
DAFTAR HOTEL DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011

NO NAMA HOTEL KLAS ALAMAT FASILITAS

1. AIL MELATI JL.Karang Bendo-
Rogojampi

28 Kolam Renang, Parkir

2. Agung MELATI Jl. Diponegoro 9 Genteng 25 Parkir

3. Agung Jaya Mahkota MELATI Jl. Raya Jember 55
Genteng

64 Restoran, Hall, Kolam, Cafe,
Karaoke, Kolam Renang,
Parkir

4. Alam Hayati MELATI Plengkung Banyuwangi - -

5. Anda MELATI Jl. Basuki Rahmat 37 23 Parkir

6. Angsa Lestari MELATI Jl. Yos Sudarso 171
Banyuwangi

27 Parkir

7. Appink Penginapan MELATI Jl. Gatot Subroto 141 7 -

8. Asri MELATI Jl. Hasanudin Timur 78
Genteng

32 Restoran, Parkir

9. Bali Adnyana MELATI Jl.KH. W. Hasyim 48
Banyuwangi

11 Parkir

10. Barito MELATI Jl. Dr.Sutomo 26
Banyuwangi

25 Parkir

11. Banyuwangi Beach MELATI Jl. Gatot Subroto Km 7 58 Restoran, Parkir

12. Baru Dua Beach MELATI Jl. Situbondo Km 12 22 Restoran, Parkir

13. Baru I MELATI Jl. Letjen Hariyono 82 – 84
Banyuwangi

48 Parkir

14. Baru Indah MELATI Jl. Genteng 241 Jajag 126 Restoran, Hall, Parkir

15. Berlin Abadi MELATI Jl. Yos Sudarso 165
Banyuwangi

50 Restoran, Hall, Kolam
Renang, Parkir

16. Berlin Barat MELATI Jl. Letjend Hariyono 93
Banyuwangi

33 Parkir
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17. Berlin Timur MELATI Jl. Ikan Mas 27
Banyuwangi

15 Parkir

18. Bhakti MELATI Jl. Pang. Sudirman 115
Banyuwangi

40 Parkir

19. Blambangan MELATI Jl. Dr. Wahidin S
Banyuwangi

22 Pakir

20. Duta Jajag MELATI Jajag 50 Pakir

21. DWU Cottage MELATI Desa Kemiren Glagah 7 Restoran, Kolam, Parkir

22. Garden Cottage MELATI Desa Cemetuk Cluring 7 Restoran, Hall, Parkir

23. Giri Indah MELATI Jl. Hayam Muruk Pntb 18 Parkir

24. Glenmore MELATI Jl. Untung Suropati 50
Glenmore

24 Parkir

25. Ijen Resort & Villas MELATI Jl.Randu Agung
Banyuwangi

41 Bar, Karaoke, Restoran,
Kolam Renang dan Parkir

26. Ijen Resto MELATI Jl. Lijen Licin Banyuwangi 5 Restoran, Parkir

27. Ikhtiar Surya MELATI Jl. Gajah Mada 9
Banyuwangi

37 Restoran, Hall dan Parkir

28. Istiqlah Hotel MELATI Jl.Letkol Istiqlah 8
Banyuwangi

- Parkir

29. Kalibaru Cottage BINTANG
I

Jl. Raya Jember-Kalibaru 60 Restoran, Kolam Renang,
Hall, Parkir

30. Ketapang Asri MELATI Jl. Gatot Subroto 14
Banyuwangi

17 Parkir

31. Ketapang Indah MELATI Jl. Gatot Subroto Km 6
Banyuwangi

55 Parkir

32. Kumala MELATI Jl. A. Yani 21 Banyuwangi 14 Ruang Pertemuan, Parkir

33. Lingkar MELATI Jl. Lingkar 20 Ketapang 70 Restoran, Salon, Parkir

34. Lestari MELATI Jl. Semeru Jajag 26 Parkir

35. MKT Plengkung MELATI Jl. Yos Sudarso
Banyuwangi

26 Parkir, Kolam Renang

36. Mangir Asri MELATI Jl. Raya Mangir Rogojampi 26 Parkir

37. Manyar BINTANG Jl. Gatot Subroto 110
Banyuwangi

48 Restoran, Diskotik, Karaoke,
Hall, Parkir

38. Minak Jinggo MELATI Jl. Untung Suropati 44
Glenmore

57 Restoran, Klm. Pancing,
Hall, Klm Renang, Parkir

39. Mirah MELATI Jl. Yos Sudarso 28
Banyuwangi

76 Restoran, Karaoke, Hall,
Parkir

40. Margo Utomo I MELATI Lapangan 10 Kalibaru 30 Restoran, Kolam Renang,
Hall, Parkir

41. Margo Utomo II MELATI Jl. R. Putri Gunung 3
Kalibaru

51 Restoran, Kolam Renang,
Hall, Parkir

42. New Surya Hotel MELATI Jl. Yos Sudarso 2 Jajag 62 Restoran, Kolam Renang,
Hall, Karaoke, Parkir

43. Nusantara MELATI Jl. Diponegoro 352 Gambir 50 R. Makan, Parkir

44. Peni MELATI Jl. KH. Harun No.1
Banyuwangi

12 Parkir

45. Permata Indah P MELATI Jl. Yos Sudarso 22
Banyuwangi

20 Parkir

46. Plengkung Joyo’s
Camp

MELATI TN. Alas Purwo
Banyuwangi

- -

47. Plengkung Indah MELATI TN. Alas Purwo
Banyuwangi

- -

48. Plengkung Indo MELATI TN. Alas Purwo
Banyuwangi

- -

49. Rahayu Hotel MELATI Jl. Dr. Sutomo 30
Banyuwangi

8 Parkir

50. Ramayana MELATI Jl. Gajah Mada 374
Genteng

32 Parkir

51. Raung View MELATI Jl. Raya Jember 16
Kalibaru

23 Kolam Renang, Parkir

52. Raya Penginapan MELATI Jl. Gatot Subroto 149
Ketapang

2

53. Ritansa Roebuck MELATI Jl. Sayu Wiwit 52
Banyuwangi

8 Restoran, Parkir

54. Rumah Senang MELATI Kajarharjo Kalibaru 3 Kolam Renang, Parkir

55. Sinar Ayu MELATI Dsn. Krajan Mangir
Rogojampi

29 Parkir

56. Slamet MELATI Jl.Tendean 89 Banyuwangi 39 Parkir

57. Sri Wulan Cottage MELATI Jl. Grajagan Banyuwangi Parkir



Hal 4 - 12

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

NO NAMA HOTEL KLAS ALAMAT FASILITAS

58. Tanjung Asri MELATI Jl. Mawar 8-10
Banyuwangi

40 Restoran, Parkir

59. Tanjung Wangi MELATI Jl. Raya Situbondo 67
Banyuwangi

Parkir

60. Trianggulasi MELATI TN. Alas Purwo 12

61. Wanasari MELATI Pantai Plengkung
Banyuwangi

62. Warata MELATI Jl. Widuri 56 Banyuwangi 14 Restoran, Parkir

63. Watu Dodol MELATI Jl. Raya Situbondo Km. 14
Banyuwangi

16 Restoran, Kolam Renang,
Parkir

64. Widodo MELATI Jl. Panglima Sudirman
Jajag

15 Tempat Parkir

65. Wisata IRJEN MELATI Perkebunan Kaliklatak 14 Guest House, Klm. Renang,
Lap Tenis, Wisata Kebun,
Parkir

66. Wisma Mulia MELATI Jl.Gatot Subroto 162
Ketapang

6

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Jumlah Kunjungan hotel pada tahun 2009 sebesar 251.982 jiwa untuk wisatawan
nusantara dan 15.001 wisatawan mancanegara, jumlah pengunjung hotel pada tahun
2010 meningkat sebesar 304.384 jiwa untuk wisatawan nusantara dan 34.288 wisatawan
mancanegara dan pengunjung hotel pada tahun 2011 sebesar 212.893 jiwa untuk
wisatawan nusantara dan 27.466 wisatawan mancanegara.

Secara rinci jumlah dan perkembangan kunjungan hotel di Kabupaten Banyuwangi dari
Tahun 2009 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 4 – 06.

Tabel 4 - 06
DAFTAR KUNJUNGAN HOTEL TAHUN 2009-2011 KABUPATEN BANYUWANGI

No Nama Hotel Jumlah Pengunjung

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
(s/d September)

Nus Man Nus Man Nus Man

1 AIL - - 2.328 - 998 -

2 Agung 2.707 - - - - -

3 Agung Jaya Mahkota 13.412 65 10.758 96 6.838 106

4 Alam Hayati 10.473 943 1 431 2 233

5 Anda 1.071 19 1.116 4 763 3

6 Angsa Lestari - - 4.684 - 3.820 -

7 Appink Penginapan - - - - - -

8 Asri 10.496 48 9.884 - - -

9 Bali Adnyana - - 473 - 51 -

10 Barito - - 2.841 - 1.486 -

11 Baru Dua Beach 2.683 - 7.586 2 4.593 3

12 Baru I 16.515 50 16.387 - 8.881 24

13 Baru Indah 53.632 142 43.881 122 34.857 37

14 Banyuwangi Beach 3.280 23 - - - -

15 Berlin Abadi 21.976 117 21.308 469 15.112 419

16 Berlin Barat 12.386 - 12.035 - 7.866 -

17 Berlin Timur 1.683 - 593 - 1.085 2

18 Bhakti - - 2.462 102 - -

19 Blambangan 10.824 4 9.502 - 4.941 -

20 Duta Jajag - - - - 3.427 -

21 DWU Cottage 2.466 - 2.272 - 1.837 -

22 Garden Cottage - - - - - -

23 Giri Indah 3.722 4 1.170 - 1.344 -

24 Glenmore 1.646 4 933 1 1.083 -

25 G. Kantong Indah - - - - 48 -

26 Ijen Resort & Villas - 744 50 7.529 419 4.862

27 Ijen Resto - - 28 70 31 67

28 Ikhtiar Surya 11.844 51 11.996 1.221 6.937 353

29 Istiqlah Hotel - - - - - -

30 Kalibaru Cottage 5.819 5.715 5.153 13.833 3.547 12.138

31 Ketapang Asri - - 3.795 28 - -

32 Ketapang Indah 895 321 5.091 3.647 3.800 4.426

33 Kumala - - 5.926 164 3.804 -
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No Nama Hotel Jumlah Pengunjung

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
(s/d September)

Nus Man Nus Man Nus Man

34 Lingkar - - - - 2.162 25

35 Lestari 2.386 49 - - 2.220 -

36 MKT Plengkung - - - - 3.240 425

37 Mangir Asri - - 2.360 2 358 13

38 Manyar 13.137 244 13.970 588 8.094 416

39 Minak Jinggo - - 7.060 - 9.990 22

40 Mirah - - 20.675 255 20.732 404

41 Margo Utomo I 198 2.242 207 1.311 86 1.031

42 Margo Utomo II 813 1.733 410 1.056 250 888

43 New Surya Hotel - - 16.016 36 11.354 31

44 Nusantara 12.148 - 14.012 - 7.655 13

45 Peni - - 213 - 25 -

46 Permata Indah P - - 477 2 5.061 -

47 Plengkung Joyo’s
Camp

- - - 6 - -

48 Plengkung Indah - 857 124 482 - 284

49 Plengkung Indo - - 57 249 - -

50 Rahayu Hotel - - - - 639 -

51 Ramayana 5.434 11 - - - -

52 Raung View - - 1.661 58 - -

53 Raya Penginapan - - - - - -

54 Ritansa Roebuck - - 665 80 281 37

55 Rumah Senang - - - - - -

56 Sinar Ayu - - - - 504 -

57 Slamet 6.969 33 6.084 25 5.637 84

58 Sri Wulan Cottage - - - - - 116

59 Tanjung Asri - - 16.329 - 10.540 -

60 Tanjung Wangi 15.326 42 13.850 21 - -

61 Trianggulasi - - - 528 - 98

62 Wanasari - 1.331 4 1.071 1 595

63 Warata 3.188 - 4.527 311 2.459 35

64 Watu Dodol 3.038 205 3.404 348 2.442 174

65 Widodo 1.815 4 - - 1.572 -

66 Wisata IRJEN - - 26 140 21 102

67 Wisma Mulia - - - - - -

Jumlah 251.982 15.001 304.384 34.288 212.893 27.466
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Perkembangan jumlah kunjungan hotel di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, meskipun masih di dominasi oleh
pengunjung domestik. Pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun data yang ada
masih belum sepenuhnya (sampai bulan September) sehingga masih memungkinkan
untuk mengalami peningkatan.

Diagram 4.2.
KUNJUNGAN HOTEL TAHUN 2009-2011 KABUPATEN BANYUWANGI
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4.1.3.2. RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan
wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung hal tersebut
bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Bahkan apabila suatu daerah tujuan wisata
mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang disamping menikmati atraksi
wisata juga menikmati makanan khas tersebut.

Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara
lain adalah jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan
minuman, pelayanan yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis, dan hal-hal lain yang
dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makannya.

Untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas makan dan minum di Kabupaten Banyuwangi
terdapat restoran/rumah makan dan selain itu masih tersedia fasilitas warung. Sebagian
besar lokasi Restoran ataupun Rumah Makan terletak disepanjang ruas jalan utama di
wilayah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa data Restoran/Rumah Makan di Banyuwangi
dapat dilihat pada Tabel 4 - 07.

Tabel 4 - 07
DAFTAR RESTORAN DAN RUMAH MAKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011

No Restoran Jenis Masakan Alamat

1 Ampera RM Indonesia Jl. Gatot Subroto Banyuwangi

2 Ayam Goreng Pojok Indonesia Jl. Simpang 4 Gladag Rogojampi

3 Asia Afrika Indonesia Jl. Raya Jember 116

4 Asih Indonesia Jl. Raya Sukonantar Srono

5 Asri Indonesia Jl. Hasanudin 55 Genteng

6 Barokah Indonesia Jl. Raya Srono Ds. Sukamaju Srono

7 Baru Indah Indonesia Jl. Genteng 241 Jajag

8 Bik Atik Indonesia Jl. A. Yani 83 Banyuwangi

9 Bik Atik 2 Indonesia Jl. Raya Situbondo

10 Bu Jamila Indonesia Jl. Wahid Hasyim 4 Genteng

11 Cafe Moxie Indonesia Jl. S. Parman Banyuwangi

12 Cafe Zera Indonesia Jl. Raya Jember Banyuwangi

13 Cengkir Gading Indonesia, Cina, Eropa Jl. Brawijaya 68 Banyuwangi

14 Depot Glenmore Indonesia, Jawa Jl. Raya Jember Glenmore

15 Fish “A” Indonesia, Cina, Eropa Jl. Gatot Subroto Banyuwangi

16 Grafika Indonesia, Cina Jl. Raya Situbondo Km 13

17 Idola Indonesia Jl. Raya Srono/ Simp.3

18 Ijen Resto Indonesia Jl. Kawah Ijen Licin Banyuwangi

19 Ikan Bakar An-Nur Indonesia Jl.Hayam Muruk 71 Banyuwangi

20 KFC Roxy Supermaret Indonesia Jl. A. Yani Banyuwangi

21 Kurnia Katering Indonesia Jl. PB. Sudirman Jajag

22 Lesehan Gajah Mada Indonesia Jl. Gajah Mada/Mojopang

23 Lhom Ngelak Indonesia Jl. Wahid Hasyim Banyuwangi

24 Lumajang Indonesia Lingk. KP. Ujung RT 02/I Banyuwangi

25 Madiun Indonesia Jl. Diponegoro 5 Genteng

26 Mbak Sum Indonesia Jl. Surati 39 Banyuwangi

27 Melaties Indonesia, Cina, Eropa Jl. Raya Situbondo Km 12

28 Mendut Indonesia, Cina Perum Mendut Regency

29 Minak Jinggo Indonesia Jl. Untung Suropati 44 Glenmore

30 Mini Indonesia Jl. PB Sudirman 175 Banyuwangi

31 Mitra Indonesia, Cina Jl. Kapten Piere Tendean 21

32 Nikmat Indonesia Jl. Basuki Rahmat 59 Banyuwangi

33 Nina Indonesia Jl. Raya Jember Genteng

34 Ning Sri Indonesia Jl. PB. Sudirman 60/111

35 NRP Resto Indonesia Jl. Borobudur Banyuwangi

36 Pangklang Asri Indonesia Jl. Jend. S. Parman 3 Banyuwangi

37 Pecel Rawon Indonesia Jl. Adi Sucipto 60 A. Banyuwangi

38 Pondok Boga Indonesia Jl. Gatot Subroto Km 6 BAnyuwangi

39 Pondok Wina Indonesia Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi
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40 Pring Gading Indonesia Jl. Raya Muncar Srono

41 RM. Bu Jamilah Indonesia Jl. Wahid Hasyim 4 Genteng

42 RM. Cak Agus Indonesia (Pangsit, Bakso) Jl. Jagung Suprapto-Purwoharjo

43 RM. Plengkung Indonesian Food, China Food Jl. Yos Sudarso Banyuwangi

44 RM. Sea Food 58 Indonesian Food, China Food Ds. Gladag Rogojampi

45 Safari Indonesia Jl. Raya Jember 149

46 Sari Alam Indonesia Jl. Basuki Rahmad 68 Banyuwangi

47 Sari Jaya Indonesia Jl. Gatot Subroto 157 Banyuwangi

48 Sari Wangi Indonesia Jl. Basuki Rakhmad 130 Banyuwangi

49 Sate Halid Indonesia Jl. PB. Sudirman Banyuwangi

50 Sate Saleh Indonesia Jl. Basuki Rakhmad 68 Banyuwangi

51 Soponyono Indonesia Jl. Juanda 51 Jajag

52 Soto Sulung SBY Indonesia Jl. Raya Situbondo Banyuwangi

53 SR “21” Indonesia Jl. Brawijaya 32 Banyuwangi

54 Surati Indonesia Jl. Sayu Wiwit 10 Banyuwangi

55 Tanjung Lestari Indonesia Jl. Yos Sudarso 171 Banyuwangi

56 Umar Indonesia Jl. Basuki Rakhmad 110 Banyuwangi

57 Valentina Indonesia Jl. Raya Wongsorejo Banyuwangi

58 Watu Dodol Indonesia Jl. Raya Situbondo Km. 14 Banyuwangi

59 Wapo Reformasi Indonesia Jl. Kapt Pier Tendean Banyuwangi

60 Wina Mac Djoe Indonesia Jl. Basuki Rakhmad Banyuwangi
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

4.1.3.3. FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

Fasilitas penunjang kegiatan wisata lainnya selain penginapan dan restoran, juga tersedia
diantaranya :

A. BANK

Fasilitas Bank sangat penting guna menunjang kegiatan wisata. Jumlah Bank di
Kabupaten Banyuwangi sebanyak 18 unit Bank Umum (terdiri dari Bank pemerintah,
BPD dan Bank Swasta Nasional) dan sebanyak 17 unit Bank Perkreditan Rakyat
(BPR). Data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4 - 08
JUMLAH BANK DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

No Jenis Kelompok Bank Bank Kantor ATM

I Bank Umum

1 Bank Pemerintah 5 57 52

2 BPD 1 10 7

3 Bank Swasta Nasional 12 28 49

II Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 17 28 0
Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka

Beberapa bank yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi adalah BCA, Bank Buana,
BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Jatim, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Mega, Bank
SYariah Mandiri dan BTPN. Data selengkapanya pada tabel berikut

Tabel 4 - 09
DATA ALAMAT BANK DI BANYUWANGI

No Bank Alamat

1 Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat 156 Banyuwangi

2 Bank Rakyat Indonesia
- Cabang Genteng

Jl. A.yani 12 Banyuwangi

3 Bank Mandiri Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Banyuwangi

4 Bank Negara Indonesia Jl. Kepiting Banyuwangi

5 Bank Negara Indonesia
- Cabang Genteng

Jl. Raya Gajah Mada 18 Genteng

6 Bank Central Asia Jl. PB. Sudirman 16 Banyuwangi

7 Bank Central Asia
- Cabang Genteng

Jl. Gajah Mada 119 Genteng

8 Bank Central Asia
- Cabang Muncar

Jl. Raya Stoplas 79 Muncar

9 UOB Buana Indonesia Jl. PB. Sudirman 16 Banyuwangi
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No Bank Alamat

10 UOB Buana Indonesia
- Cabang Genteng

Jl. Gajah Mada 222 Genteng

11 UOB Buana Indonesia
- Cabang Muncar

Jl. Raya Muncar 147 Muncar

12 Bank Danamon Indonesia Jl. A. Yani 41 Banyuwangi

13 Bank Danamon Indonesia
- Cabang Genteng

Jl. Gajah Mada 5-6 Genteng

14 CIMB Niaga Jl. PB Sudirman 23-25 Banyuwngi

15 Bank BTPN Jl. A. Yani 41 Banyuwangi

16 Bank Mega Jl. A. Yani 41 Banyuwangi

17 Bank Syariah Mandiri Jl. A. Basuki Rahmat Banyuwangi
Sumber : Buku Panduan Wisata

Bank tersebut juga dapat berfungsi sebagai tempat penukaran mata uang. Terutama
bagi wisatawan mancanegaran yang ingin menukarkan mata asal negaranya dengan
mata uang rupiah. BCA, Bank Buana, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Jatim, CIMB
Niaga, Bank Danamon, Bank Mega, Bank SYariah Mandiri dan BTPN dapat menjadi
tempat penukaran mata uang.

B. BIRO TREVEL

Di Kabupaten Banyuwangi juga tersedia beberapa agen travel guna memberikan
kemudahan dalam kegiatan wisata. Beberapa tour and travel di Banyuwangi
diantaranya :

1. Wanasari Tour (Boby’s Surf Resort) G-Land Plengkug Beach
2. Alfa Arian Tour Ijen Resort and Villas
3. Plengkung Indah Wisata Tour G-Land Plengkug Beach
4. Wana Wisata Alam Hayati Tour
5. Plengkung Ecologde
6. Ramayana Travel
7. Sawerigading

C. SHOPPING CENTER

Pada dasarnya Banyuwangi memiliki pusat perbelanjaan tradisional dan modern.
Sistem belanja tradisional dilakukan di pasar tradisional. Hal menarik di pasar
tradisional (belanja secara tradisional) adalah kemampuan pembeli untuk menawar
barang-barang dengan harga murah. Sedangkan shoping center modern barang
dibeli dengan harga pas dan tidak boleh ditawar.

Pusat perbelanjaan di Banyuwangi antara lain ; Vionata, Banyuwangi
Plaza/Ramayana, Giant Supermarket, Kalisari Genteng, Roxy, Mitra jajag dan lain-
lain.

Sedangkan pasar tradisional tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi
(desa/kecamatan). Pasar tradisional dapat menjadi daya tarik wisata yang bisa
dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Selain
menarik dan unik seperti yang telah dijelaskan pasar tradisional juga menawarkan
produk barang dan jasa yang unik, khas, atau langka misalnya cinderamata berupa
kerajinan tangan, makanan tradisional dsb.
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D. GIFT/SOUVENIR SHOP

Gift shop atau souvernir shop menjadi incaran wisatawan untuk mendapatkan
souvenir/oleh-oleh yang dapat di bawa pulang pada saat kembali setelah melakukan
perjalanan wisatanya. Gift shop atau souvernir shop di Banyuwangi sebagian besar
terpusat di kota Banyuwangi.

Pusat oleh oleh di Banyuwangi menawarkan berbagai macam produk dari makanan,
kerajinan, batik dsb yang sebagian besar merupakan makanan khas ataupun
kerajinan tradisional Kabupaten Banyuwangi, diantaranya batik khas Banyuwangi,
kerajinan bambu, kerajinan kayu-akar daun, tenun serat pisang abaka, kue bagiak,
boneka gandrung dan lain sebagainya. Souvenir khas banyuwangi tersebut dapat
menjadi buah tangan yang dibawa oleh wisatawan.

Tabel 4 - 10
PUSAT GIFT SHOP/SOUVENIR SHOP KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009

No Gift Shop/Souvenir Shop Alamat

1 Pelangi Sari 1 Jl. Letkol Ngurah Rai Banyuwangi

2 Pelangi Sari 2 Jl. Gajah Mada Banyuwangi

3 Ardial Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi

4 Asppoba Pasar Sobo Banyuwangi

5 Batik Galery Virdes Cluring Banyuwangi

6 Batik Galery Sri Tanjung Jl. Tarakan Banyuwangi

7 Batik Galery Sayu Wiwit Temenggungan Banyuwangi

8 Galery & Museum Mozes Misdy Ketapang Banyuwangi

9 S. Yadi K Jl. Widuri Banyuwangi

10 Bani Amora Jl. KH. Wahid Hasyim Banyuwangi

11 Chara Jl. Yos Sudarso Banyuwangi

12 Art Shp Larus Jl. Kapten Ilyas Banyuwangi

13 Art Shop Widuri Jl Widuri Banyuwangi

14 Asin Craft Jl. A. Yani Banyuwangi
Sumber : Buku Panduan Wisata

E. PELAYANAN POST

Pelayanan Post Indonesia ditangani oleh PT. Pos (Persero) danmemiliki cabang
disetiap kecamatan. Pusat pelayanan post di wilayah Kabupaten Banyuwangi
dilayani oleh Kantor Post yang terletak di Jl. Diponegoro Banyuwangi. Di Kantor pos
besar ini menyediakan layanan pembelian prangko, amplop dan lainnya.

F. PELAYANAN KESEHATAN

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tempat-tempat pelayanan kesehatan
dan rumah sakit. Beberapa Rumah Sakit yang ada antara lain : RSUD Blambangan,
RSUD Genteng, Rumah Sakit Islam, RSI Fatimah, RSU Al Huda dan lain-lainnnya.
Selain Rumah sakit juga tersedia fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas
yang ada disetiap kecamatan. Selengkapnya jumlah fasilitas kesehatan di
Kecamatan Banyuwangi seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4 -11
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DI WILAYAH KABUPAETEN BANYUWANGI TAHUN 2009

No Jenis Jumlah

1 Rumah Sakit Umum 2

2 Rumah Sakit Swasta 9

3 Puskesmas 45

4 Puskesmas Pembantu 105

5 Puskesmas Keliling 30
Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2010

G. TOURIST INFORMATION CENTRE

Tourist information centre sangat membantu di dalam memberikan informasi kepada
wisatawan terkait dengan pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Terdapat 2 (dua) tourist information centre di Banyuwangi yakni; Banyuwangi
Government Culture & Tourism Service dan TIC, Ketapang Harbour (ASDP).
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Melihat manfaat dari tourist information centre, maka perlu ditambah lagi
keberadaan tourist information centre di setiap tempat atau lokasi yang strategis di
wilayah Kabupaten Banyuwangi diantaranya di stasiun kereta api, bandara dan
terminal, sehingga wisatawan dapat menerima informasi dengan benar dan akurat
terkait dengan wisata yang ada di Banyuwangi

4.2. GAMBARAN OBYEK WISATA DI WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi diklasifikasikan dalam wisata alam, wisata
budaya, wisata buatan/binaan manusia dan wisata lainnya.

4.2.1. OBYEK WISATA ALAM

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata alam, antara lain wisata pantai/bahari,
wisata pulau, wisata hutan/wana wisata, wisata kebun/agro wisata, wisata air terjun dan
wisata alam lainnya.

A. WISATA PANTAI/ BAHARI

Bentuk wisata yang lebih mengoptimalkan keberadaan pantai dan bahari sebagai
daya tarik. Lihat Gambar 4 – 1 lokasi Wisata Pantai dan bahari di Kabupaten
Banyuwangi. Beberapa obyek wisata pantai, yaitu antara lain:

1. PANTAI BANYUWANGI (BOOM)

Pantai Banyuwangi atau dikenal dengan sebutan Pantai Boom, terletak di
Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, lokasinya tidak jauh dari
pusat Kota Banyuwangi, berjarak ± 1 km dari pusat kota. Tapak Pantai Boom
dapat dilihat pada Gambar 4 – 2. Di dalam Pantai Boom terdapat Tempat
Pelelangan Ikan (TPI), di pantai ini juga terdapat Taman Hiburan Rakyat (THR).
Pantai Boom ramai dikunjungi wisatawan lokal, terutama pada malam bulan
purnama (15 Jawa) dan hari raya.

Daya Tarik

Daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Boom adalah pantai. Selain pantai, daya tarik
pendukung lainnya yaitu terdapat potensi sumber daya alam perikanan.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Pengunjung/ wisatawan yang datang ke pantai ini dapat menyaksikan aktifitas
nelayan di lokasi TPI, belanja ikan, jogingtrack, wisata kuliner, bersantai,
bermain di pantai dan menikmati pemandangan alam Selat Bali. Selain itu, di
tempat ini juga sering dipentaskan kesenian daerah.

Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas yang ada antara lain adalah; Warung, Tempat peristriahatan, TPI, Lokasi
Parkir. Jaringan infrastruktur yang ada sampai dengan saat ini adalah jaringan
listrik yang keberadaannya mengikuti jaringan jalan, jaringan air bersih, dan
jaringan telekomunikasi.

View yang dilihat dari sisi laut ke dalam objek wisata Pantai Boom
adalah kumpulan vegetasi dan lahan kosong yang berupa rerumputan
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Gambar 4.1
Penyebaran Obyek Wisata Alam

Wisata Pantai di Kabupaten Banyuwangi
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Gambar 4.2
TAPAK PANTAI BANYUWANGI/BOOM
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Batu besar membelah jalan
menjadi ciri khas wisata Watudodol

Sistem Transportasi

Lokasi pantai yang tidak jauh dari pusat kota, memudahkan akses pencapaian
menuju obyek wisata ini. Untuk menuju Pantai Boom dapat ditempuh dengan
segala jenis kendaraan, baik roda dua maupun kendaraan roda empat. Dalam
obyek wisata sirkulasi pergerakan dapat juga dilakukan dengan kendaraan atau
tanpa kendaraan. Kondisi jalan di dalam obyek sudah beraspal dengan
penerangan lampu di tepi jalan.

2. PANTAI KAMPE

Pantai dengan panorama alam yang indah, terutama pemandangan Selat Bali
dan Pulau Tabuhan. Jarak pandang Pulau Tabuhan tidak terlalu jauh jika dilihat
dari Pantai Kampe. Lokasi Pantai Kampe terletak di Desa Bangsring, Kecamatan
Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Kondisi Pantai Kampe saat ini digunakan
sebagai dockyard, sedangkan rencana pengembangan untuk masa yang akan
datang yaitu dikembangkan sebagai kawasan wisata industri bahari, dengan
alokasi pengembangan kawasan diarahkan di bagian Barat kawasan saat ini.

Daya Tarik & Atraksi/ Kegiatan Wisata

Daya tarik Pantai Kampe adalah pantai dengan pemandangan Pulau Tabuhan.
Melihat kondisi Pantai Kampe saat ini, atraksi wisata yang dapat dilakukan oleh
wisatawan di lokasi tersebut adalah menikmati pemandangan.

Fasilitas & Infrastruktur

Pantai Kampe saat ini belum tersedia fasilitas pendukung untuk kegiatan wisata,
karena wisata ini direncanakan akan ada pergeseran lokasi. Infrastruktur yang
tersedia di sekitar wisata Pantai Kampe, yaitu antara lain jaringan listrik dan air
bersih, sedangkan penyediaan telepon belum tersedia.

Sistem Transportasi

Pantai ini berjarak kurang lebih 20 km ke arah Utara Kota Banyuwangi. Sarana
jalan masuk ke Pantai Kampe berjarak ± 0,5 km, akses menuju ke wisata ini
dapat ditempuh dengan segala jenis kendaraan bermotor, sehingga
memudahkan pencapaian. Namun sampai dengan saat ini masih belum tersedia
sarana angkutan umum menuju obyek wisata Pantai Kampe.

3. PANTAI WATUDODOL

Pantai Watudodol terletak di Desa Ketapang,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.
Pantai Watudodol merupakan obyek wisata
perpaduan antara pemandangan

View yang dapat dilihat dari objek wisata Pantai Kampe
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Perahu wisata Pantai Watu Dodol

darat dan laut (perpaduan antara gunung dan selat Bali). Wisata Pantai
Watudodol letaknya strategis, berada di tepi jalan raya Banyuwangi – Situbondo.

Daya Tarik

Daya Tarik utama obyek wisata ini adalah sebuah batu besar yang membelah
jalan setinggi ± 8 meter dengan diameter 2,5 – 3 meter, yang berdiri kokoh
secara alami terletak di tepi laut. Batu inilah yang menjadi ciri khas dan nama
tempat obyek wisata Watudodol.

Selain batu yang berukuran besar, terdapat daya tarik lainnya, yaitu hamparan
pasir yang berwarna hitam, ombak yang besar, serta pemandangan laut yang
cukup indah dengan latar belakang Pulau Bali, serta patung penari diatas
bangunan pandang, yang berfungsi sebagai penanda menuju wilayah Ketapang
Kalipuro. Potensi lainnya yaitu ikan hias dan kerang laut di perairan pantai yang
banyak diminati oleh masyarakat.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Pantai Watudodol saat ini sangat digemari oleh
pengunjung terutama di kalangan remaja. Di
lokasi ini banyak hal yang dapat dilakukan,
yaitu antara lain piknik, duduk santai dengan
menikmati pemandangan laut, gunung dan
Selat Bali, bermain di pantai berpasir hitam.

Fasilitas

Di pantai wisata ini telah tersedia warung-
warung yang menyediakan berbagai makanan
dan minuman. Selain itu juga terdapat kios-kios souvenir yang menyediakan
barang-barang kerajinan berbahan baku dari kerang kerangan dan batu batuan
laut.

Infrastruktur

Di dalam lokasi wisata Watudodol sudah terdapat pelayanan jaringan air bersih
dan listrik, sedangkan infrastruktur yang lainnya belum ada.

Sistem Transportasi

Obyek Wisata Watudodol terletak ± 14 km ke arah Utara Banyuwangi atau ± 5
km dari Pelabuhan Ketapang. Untuk menuju wisata Pantai Watudodol dapat
ditempuh dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

4. PANTAI MUNCAR

Muncar dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar di Indonesia yang memiliki
tempat pemprosesan pengalengan aneka ikan laut. Selain sebagai pelabuhan
terbesar, Pantai Muncar memiliki keindahan laut yang sering dikunjungi
wisatawan untuk berekreasi. Pantai Muncar terletak di sebelah Selatan, 36 km
dari Kota Banyuwangi, tepatnya di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi. Di obyek wisata ini wisatawan bisa menikmati tradisi

Daya tarik yang dapat dinkmati di Pantai Watu Dodol
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Rombongan nelayan berangkat berlayar
dari arah Pantai Muncar

Fasilitas warung
Di Pantai Muncar

kaum nelayan Muncar, yaitu upacara tradisional “Petik Laut” yang diadakan
setiap tanggal 15 bulan Syuro.

Daya Tarik

Daya tarik utama Pantai Muncar, yaitu
sebagai pantai dengan aktifitas
perikanan terbesar di Indonesia yang
memiliki keindahan pemandangan
yang indah, yaitu Tanjung
Sembulungan dan keindahan laut.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Di Pantai Muncar wisatawan bisa
menyewa perahu untuk keliling

pantai, berbelanja ikan, memancing atau mengunjungi Makam Gandrung
legendaris.

Upacara “petik laut” bernilai sakral dengan acara puncaknya adalah melarung
perahu kecil yang berisi berbagai sesaji yang terdiri dari kepala kambing pendit,
kue-kue, buah-buahan, pancing emas, candu dan dua ekor ayam jantan yang
masih hidup. Pada malam harinya di tempat perahu sesaji dilakukan tirakatan.
Sebelum perahu dilarung, perahu tersebut diarak ke perkampungan (kegiatan ini
di sebut idher bumi), dilanjutkan perahu dilarung diiringi oleh ratusan perahu
nelayan yang dihiasi umbul-umbul. Perjalanan diteruskan ke Sembulungan, dan
biasanya diadakan pentas tari gandrung. Sepulang dari Tanjung Sembulungan,
perahu nelayan yang akan mendarat di pantai dihadang oleh puluhan orang di
tepi pantai untuk diguyur dengan air laut yang digambarkan sebagai guyuran
Shang Hyang Iwak, sebagai Dewi Laut.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di Pantai Muncar,
yaitu antara lain:

 TPI
 MCK
 Warung
 Pos jaga
 Perahu sewa atau dikenal dengan ojek

air.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur yang tersedia di Pantai Muncar adalah jaringan listrik, air
bersih dan telepon.

Sistem Transportasi

Akses pencapaian menuju Pantai Muncar dapat ditempuh dengan berbagai jenis
kendaraan, bahkan sudah tersedia angkutan umum yang berasal dari Terminal
Rogojampi – Muncar. Waktu tempuh dari Kota Banyuwangi ± 1 jam perjalanan.
Sirkulasi pergerakan di Pantai Muncar sebagian besar berjalan kaki, sedangkan
sirkulasi dengan menggunakan kendaraan akan berhenti di lokasi parkir
kendaraan.

5. PANTAI BLIMBINGSARI

Merupakan pantai dengan panorama indah berhawa sejuk dan nyaman untuk
beristirahat terutama pada waktu siang hari. Lokasi obyek wisata ini terletak di
Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi berjarak ± 23
km dari Kota Banyuwangi.
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Kondisi Pantai Blimbingsari rusak
akibat terkena badai angin

Makam Gandrung yang terletak
di tepi Pantai Teluk Pang-pang

Kondisi saat ini, Pantai Blimbingsari
berkondisi rusak akibat bencana alam badai
angin, plengsengan di tepi pantai sebagian
rusak terkena badai.

Daya Tarik

Suasana pantai yang indah sebagai
tempat istirahat siang merupakan daya tarik
dari wisata Pantai Blimbingsari. Selain itu,
daya tarik lain adanya atraksi budaya
upacara “petik laut”.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi menarik yaitu pada hari minggu pertama bulan syuro diadakan upacara
petik laut. Selain itu, kegiatan yang dapat dilakukan tiap saat di Pantai
Blimbingsari adalah bermain di pantai, bersantai, menikmati pemandangan
sambil berwisat kuliner ikan bakar.

Fasilitas

Untuk menunjang kegiatan wisata di Pantai Blimbingsari, di lokasi wisata tersedia
beberapa fasilitas pendukung, yaitu:

 Warung
 Souvenir shop
 Gazebo
 Lapangan parkir.

Infrastruktur

Infrastruktur penunjang di lokasi Pantai Blimbingsari, antara lain air bersih, listrik
dan jaringan telekomunikasi.

Sistem Transportasi

Pencapaian menuju Pantai Blimbingsari dapat ditempuh dengan kendaraan baik
roda dua, maupun roda empat. Sementara angkutan umum hanya melewati
Desa Blimbingsari, dan selanjutnya untuk sampai di lokasi pantai hanya bisa
dilanjutkan dengan sewa kendaraan/ ojek, karena belum tersedia angkutan
umum. Kondisi sarana jalan untuk mencapai obyek wisata umumnya sudah
cukup baik dengan kondisi jalan beraspal.

6. PANTAI TELUK PANG-PANG

Lokasi Teluk Pang-pang terletak dekat
dengan Muncar. Obyek wisata ini
mempunyai keistimewaan yaitu berada di
ujung Selatan Selat Bali, terdapat hilir
Sungai Wagut dan Sungai Setail dengan
beberapa peninggalan sejarah di pantai
serta tempat khusus pendaratan/
mangkalnya nelayan. Kawasan ini terbagi
dalam beberapa lokasi, yaitu antara lain
Makam Gandrung, Lukcaluk, Gubuk Kulit,
Lebon Watu, Lebon Maling, Teluk Kentol

sebagai tempat empangan, Gumuk Gadung Sembulungan, Batu Layar dan
lainnya.
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Bagan tancap
di perairan Teluk Pang-pang

Hamparan pasir di sepanjang Teluk Pang-pang

Teluk Pang-pang berada di lokasi yang
ideal. Memiliki lokasi yang berada dalam
jalur I (6 mil) dan berdekatan dengan
permukiman nelayan. Sirkulasi air
hampir sepanjang tahun, khususnya di
musim Barat (penghujan) sekitar bulan
Oktober – April, serta terlindung dari
hembusan angin Utara dan sangat
bersahabat dengan tiupan angin
Tenggara, berada di kedalaman antara
10 - 30 meter sesuai untuk kegiatan

nelayan tradisional dan budidaya ikan.

Bentuk fisik Teluk Pang-pang memanjang dari arah Utara ke Selatan ±8 Km dan
lebar 3,5 Km dengan luas ± 3.000 Ha yang menjadi tumpuan hidup masyarakat
nelayan sekitar, dengan rincian sebagai berikut:

 Kawasan I sekitar 1.000 Ha yang berdempetan dengan pesisir Barat Teluk
Pang-pang. Terdapat kawasan tambak, pohon bakau, alat tangkap sero,
empeng, sodu, dan lainnya, serta tempat bermuaranya Sungai Wagut dan Kali
Setail.

 Kawasan II sekitar 1.000 Ha yang posisinya berada antara kawasan I dan III
dengan beberapa kegiatan seperti bagan tancap, budidaya ikan dan udang,
jala tebar.

 Kawasan III sekitar 1.000 Ha berdempetan dengan pesisir Timur Teluk Pang-
pang terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan gill net (multifilament dan
monofilament), pancing ancet dan lainnya.

Selain sebagai kawasan yang memiliki
potensi perairan laut, pantai ini juga sebagai
lokasi wisata laut. Pantai Teluk Pang-pang
berpasir putih dan berkarang sepanjang ±
100 meter. Di lokasi ini terdapat Makam
Gandrung. Sebagai kawasan wisata laut,
fasilitas yang tersedia di Pantai Teluk Pang-
pang hanyalah warung, sedangkan fasilitas
pendukung lainnya belum ada. Kondisi tapak

Teluk Pang-pang dapat dilihat pada Gambar 4 – 3.

Daya Tarik

Pantai Teluk Pang-pang memiliki beberapa daya tarik sebagai obyek wisata, yaitu
antara lain, pencapaian menuju teluk menggunakan perahu dengan
pemandangan laut lepas dan Tanjung Sembulungan. Pada waktu sore hari
menjelang malam hari, dari arah Teluk Pang-pang dapat disaksikan
keberangkatan perahu nelayan dari arah Pantai Muncar. Daya tarik lainnya
adalah mengetahui Makam Gandrung dan melihat pendaratan perahu nelayan
yang bersandar di tepian pantai.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi wisata yang dapat dilakukan pengunjung antara lain;

 Bermain pasir
 Berkeliling teluk dengan perahu sewaan
 Mengunjungi makam
 Bersantai, piknik
 Menikmati pemandangan Teluk Pang-pang.

Infrastruktur

Belum tersedia infrastruktur pendukung untuk wisata Teluk Pang-pang, baik
jaringan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi.
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Gambar 4.3
TAPAK TELUK PANGPANG
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View dari luar ke dalam
Tanjung Sembulungan dari arah Muncar

Sistem Transportasi

Teluk Pang-pang terletak ± 5 km dari Muncar ke arah Tenggara, hanya dapat
dijangkau melalui laut dengan naik perahu. Akses pencapaian menuju Teluk
Pang-pang dapat menggunakan perahu sewa dari nelayan di Pantai Muncar.
Lama tempuh perjalanan ± 1 jam.

7. TANJUNG SEMBULUNGAN

Tanjung Sembulungan yang merupakan
ujung Utara dari TN. Alas Purwo
mempunyai ODTWA yang potensial untuk
dikembangkan sebagai lokasi tujuan
wisata. Di sepanjang semenanjung ini,
beberapa obyek bisa dijumpai dan
dinikmati melalui jalur laut sebagai menu
utama kegiatan pariwisata di dalam
kawasan.

Tanjung Sembulungan ini terpisah sedikit
dengan daratan Muncar, namun panorama alam berupa jajaran pegunungan dan
hutan yang masih hijau menarik minat dari wisatawan yang menyaksikan dari
Pelabuhan Muncar untuk mengunjunginya. Dengan ratusan kapal dan perahu
dari berbagai ukuran yang bersandar di pelabuhan ini, sarana transportasi
menuju tanjung ini relatif mudah dijangkau. Pemandangan bagang-bagang yang
berjumlah ratusan, menjadikan tanjung ini seolah-olah tersambung dengan
daratan Muncar

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki oleh wisata Tanjung Sembulungan adalah bentuk
tanjungnya yang terlihat dari arah Pantai Muncar, selain itu terdapat daya tarik
pendukung lainnya yaitu hutan di dalam kawasan Tanjung Sembulungan, tebing
batu karang, goa, potensi flora dan fauna serta pemandangan yang indah.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Kegiatan yang dapat dilakukan di wisata Tanjung Sembulungan, yaitu antara lain
dalam perjalanan menuju Tanjung Sembulungan wisatawan dapat menikmati
sekilas pemandangan Teluk Pang-pang dan menikmati pemandangan laut lepas.
Di dalam Tanjung Sembulungan wisatawan dapat mendatangi lokasi mercusuar,
meriam dan goa-goa peninggalan Jepang.

Kegiatan lainnya yang dapat disaksikan wisatawan pada saat tertentu, yaitu
setiap purnama di bulan Muharam/Suro diadakan acara sakral “Petik laut”, yaitu
acara yang diadakan oleh para nelayan Muncar sebagai ucapan rasa syukur
kepada Tuhan YME atas rizki yang dilimpahkan-Nya. Selain itu ada acara “Gitik”
yaitu pelepasan sesaji ke laut yang dilanjutkan ziarah ke Kuburan Gandrung yang
diikuti para nelayan dan 2 (dua) penari Gandrung yang sudah menjadi kalender
wisata Kabupaten Banyuwangi.

Fasilitas dan Infrastruktur

Kondisi saat ini belum tersedia fasilitas penunjang kegiatan wisata maupun
jaringan infrastruktur. Kondisi lingkungan di Tanjung Sembulungan benar-benar
masih alami.

Sistem Transportasi

Untuk mencapai wisata Tanjung Sembulungan, wisatawan dapat menyewa
perahu dari arah Pantai Muncar, karena akses pencapaian yang terdekat melalui
jalur laut dengan menggunakan perahu. Sedangkan sirkulasi di dalam obyek
merupakan jalan setapak, dapat di tempuh dengan berjalan kaki.
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Hamparan pasir berwarna putih
di Pantai Kayu Aking

View kawasan Pantai Kayu Aking adalah
melihat daratan yang menjorok ke laut

8. PANTAI KAYU AKING

Di arah Timur Tanjung Sembulungan, terdapat beberapa lokasi wisata yang
termasuk dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, yaitu kawasan pantai dan
perairan di sepanjang pantai laut bagian Timur Kabupaten Banyuwangi, yang
meliputi; Pantai Kayu Aking, Perpat, Slenggrong/Teluk Banyu Biru dan Tanjung
Sloka. Secara visual tapak Pantai Kayu Aking dapat dilihat pada Gambar 4 – 04.

 Pantai Kayu Aking, merupakan
gabungan panorama alam. Obyek
utama yang disajikan di tempat ini
adalah pantai pasir putih dengan
panjang 2 km dipadu dengan
lembutnya deburan ombak pesisir
selat Bali. Pemandangan lebih
menakjubkan bila kita dapat
menyaksikan sunrise dengan latar
belakang perahu nelayan yang sedang
melaut. Juga dapat disaksikan
hamparan batu karang di depan
pantai (ketika air surut) dengan berbagai jenis ikan hias diantara celah batu
karang

 Perpat; terletak 10 km dari Pantai Kayu Aking. Perpat mempunyai laut
dengan ombak yang tenang tidak bergelombang, ombaknya kecil, memiliki
keanekaragaman laut berupa terumbu karang dan ikan hias yang beraneka
ragam. Biasanya pada pukul 05.00 - 06.00 WIB sering muncul sekelompok
lumba-lumba.

 Slenggrong atau lebih dikenal dengan Teluk Banyu Biru, karena lautnya
yang dalam dan berwarna biru, terletak berdekatan dengan Perpat.
Masyarakat sekitar lebih sering menyebutnya dengan sebutan Slenggrong
karena lautnya yang menjorok ke dalam yang biasanya digunakan sebagai
tempat nelayan berlindung untuk dari ombak besar atau sebagai tempat
beristirahat.

 Tanjung Sloka terletak ±8 km ke arah Selatan Perpat. Merupakan ujung
Timur dari kawasan TN Alas Purwo. Kawasan ini lebih dikenal oleh para
nelayan dengan sebutan Kapal Pecah, karena di tengah laut terdapat bangkai
kapal yang kandas. Setiap tahun sewaktu angin Barat Daya pada bulan
Desember – Maret datang ombak laut yang besar dan bagus untuk surfing.

Daya Tarik

Dalam perjalanan laut menuju Pantai
Kayu Aking sampai dengan Tanjung
Sloka, dapat menikmati pemandangan
laut lepas, terlihat gradasi warna air laut.
Daya tarik lainnya, yaitu melihat terumbu
karang melalui kegiatan diving, melihat
batu karang dan menikmati
pemandangan pantai berpasir putih,
beberapa jenis tanjung dan
pemandangan hutan yang terlihat dari
arah tepian pantai.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi yang dapat dinikmati wisatawan di masing-masing obyek wisata adalah;

 Kayu Aking; bermain pasir, memancing, berenang, berjemur di pantai,
berperahu dan pengamatan satwa. Pengamatan satwa adalah aktivitas lain
yang bisa dijumpai dari Blok Payaman.
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Gambar 4.04
Tapak Pantai Kayu Aking
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View yang terlihat dari dalam ke luar
dari arah Pantai Trianggulasi adalah pemandangan laut

Nelayan belayar
di perairan Teluk Banyu Biru

Birdwatching, pengamatan lutung
jawa dan survei vegetasi pantai
adalah jenis aktivitas yang bisa
dilakukan. Padang Penggembalaan
Payaman yang saat ini telah
mengalami suksesi menjadi daya tarik
ter-sendiri bagi para ilmuwan.
Setidaknya di lokasi ini dapat
dilakukan penelitian/ pemantauan
proses suksesi dan pengamatan
satwa.

 Perpat; selancar angin, menyelam
(diving), snorkeling, ski air.

 Slenggrong/ Teluk Banyu Biru; menikmati pemandangan laut biru.

Fasilitas

Ketersediaan fasilitas penunjang di lokasi wisata Pantai Kayu Aking sampai
dengan saat ini belum tersedia, kondisi wisata ini masih berkondisikan nuansa
alam.

Sistem Transportasi

Secara umum, pencapaian menuju Pantai Kayu Aking sampai dengan Tanjung
Sloka hanya dapat ditempuh melalui jalur laut menggunakan sewa perahu dari
arah Pantai Muncar dengan waktu tempuh 3 - 4 jam perjalanan, namun di
beberapa lokasi seperti Kayu Aking dapat ditempuh jalan darat dengan naik
sepeda motor atau melewati jalan setapak dari Kantor Seksi Konservasi Wilayah I
Rowobendo di Pasaranyar ke arah Timur Laut berjarak 7 km.

9. PANTAI TRIANGGULASI

Trianggulasi diambil dari nama titik ikat dalam pengukuran dan pemetaan yang
terletak ± 500 dari Utara pantai. Salah satu Pantai Selatan yang terletak di dalam
kawasan Taman Nasional Alas Purwo, merupakan pintu gerbang bagi wisatawan
yang akan menuju ke Pantai Plengkung melalui jalan darat. Merupakan kawasan
pantai yang jaraknya ± 73 km dari Kota Banyuwangi yang terletak di Desa
Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo. Secara visual tapak Pantai Trianggulasi dapat
dilihat pada Gambar 4 – 05.

Daya Tarik

Trianggulasi merupakan salah satu pantai yang mempunyai formasi hutan pantai
yang masih lengkap, didominasi pohon Nyampung (Calophyllum inophyllum),
Bogem (Baringtonia asiatica) dan Pandan Laut (Pandanus tectorius). Kondisi
pantainya berpasir putih bersih, biasanya pada bulan April - November digunakan
oleh 4 jenis penyu yang ada di Alas Purwo untuk bertelur (Penyu Belimbing,
Sisik, Abu-abu dan Hijau).

Panorama lain yang bisa dinikmati diantaranya adalah sunset dan atraksi satwa
jenis Kera Abu-abu, Lutung, Tupai, Bajing, Musang, Rusa, Kijang, Babi Hutan,
macan tutul dan Biawak.
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Gambar 4.5
Tapak Pantai Trianggulasi
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Fasilitas pesanggrahan yang terletak
di Pantai Trianggulasi

Tempat penetasan telur penyu semi alami di Pantai Ngagelan

Pantai berpasir putih sepanjang 8 km merupakan salah satu daya tarik Pantai
Trianggulasi. Pantai yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi suatu
resort wisata, mengingat letaknya strategis dikelilingi oleh obyek-obyek wisata
yang potensial.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan wisatawan di Pantai Trianggulasi, antara lain bermalam dan pada waktu
sore hari menjelang malam di tepi pantai dapat menyaksikan matahari
tenggelam (sunset), serta masih banyak kegiatan bermain di pantai lainnya.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di wisata Pantai
Trianggulasi, yaitu antara lain:

 Pendopo untuk tempat beristirahat
 Shelter atau gardu pandang menuju

arah Pantai Pancur dan Pantai
Plengkung

 MCK
 Sekitar 100 m dari garis pantai ke

arah Utara terdapat 4 (empat)
pesanggrahan.

Infrastruktur

Pelayanan jaringan infrastruktur di lokasi Pantai Trianggulasi sampai dengan saat
ini yang dapat menunjang kegiatan wisata, yaitu jaringan air bersih dan jaringan
listrik menggunakan alat bantu genset, sedangkan jaringan telekomunikasi masih
belum terjangkau.

Sistem Transportasi

Pencapaian menuju Pantai Trianggulasi dapat ditempuh dengan menggunakan
kendaraaan baik roda dua maupun roda empat, berjarak 12 km dari Pasaranyar.
Kondisi jalan menuju pantai ini merupakan jalan aspal dengan kondisi rusak.

10. PANTAI NGAGELAN

Ngagelan merupakan pantai yang terletak di sebelah Barat Trianggulasi berjarak
± 8 km, merupakan tempat penetasan telur penyu semi alami yang ada di dalam
Taman Nasional Alas Purwo dan sering dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk
kegiatan penelitian. Tapak kawasan Pantai Ngagelan dapat dilihat pada Gambar
4 – 06.

Pantai Ngagelan merupakan salah satu lokasi pendaratan dan peneluran 4 jenis
penyu dari 6 jenis yang ada di Indonesia dan 7 jenis yang ada di dunia, yaitu :
Penyu Lekang/ Abu-abu (Lepidochelys olivaceae), Penyu Sisik (Eretmochelys
imbricata), Penyu Belimbing (Dermochelys coreacea) dan Penyu Hijau (Chelonia
mydas).

Diantara keempat Penyu tersebut, Penyu Lekang/ Abu-abu adalah jenis dominan
yang mendarat dan bertelur di Pantai Ngagelan.
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Gambar 4.6
Tapak Pantai Ngagelan
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Area bumi perkemahan
di Pantai Pancur

Daya Tarik

Daya tarik utama di wisata Pantai Ngagelan adalah menikmati atraksi satwa
dalam kegiatan penelitian. Selama ini Ngagelan merupakan tujuan utama bagi
para peneliti yang datang dari berbagai latar belakang keilmuan. Ngagelan
merupakan pusat dari kegiatan pengumpulan telur penyu dari Pancur sampai
Cungur dengan panjang garis pantai sekitar 18 km. Sedangkan daya tarik
pendukung wisata ini adalah pantai, pasir, potensi fauna dan pemandangan alam
untuk menikmati sunset.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi kunjungan wisatawan ke kawasan ini lebih bersifat penelitian dengan
daya tarik utama menikmati atraksi penyu. Kegiatan yang dapat dilakukan di
Kawasan Ngagelan adalah melihat penetasan telur penyu, pemeliharaan penyu
serta melihat aktivitas penyu, antara lain penyu mendarat, bertelur, penetasan
penyu dan pelepasan tukik.

Fasilitas

Fasilitas pendukung kawasan Pantai Ngagelan, antara lain tersedianya wisma
penelitian yang dapat dipergunakan bagi peneliti yang sedang melakukan
penelitian di kawasan tersebut. Fasilitas lain tidak tersedia di lokasi ini, karena
wisata ini lebih diutamakan untuk kegiatan penelitian.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur yang ada di lokasi ini, meliputi jaringan air bersih,
sedangkan penerangan masih menggunakan genset.

Sistem Transportasi

Wisata ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dan roda dua dari Pos
Rowobendo ke arah Barat atau dijangkau dari Pantai Trianggulasi dengan
berjalan kaki melalui pantai tempat pembinaan populasi penyu semi alami

11. PANTAI PANCUR/ KAWASAN PERKEMAHAN

Terletak di sebelah Selatan Trianggulasi,
berjarak ± 3 km. Pantai Pancur sering
dijadikan tempat persinggahan bagi
wisatawan yang melakukan perjalanan ke
Pantai Plengkung melalui jalan darat.
Dinamakan Pancur karena ada sungai yang
mengalir sepanjang tahun ke laut melalui
pantai yang agak terjal sehingga
membentuk Pancuran. Di sekitar lokasi ini
terdapat beberapa gua-gua alam dan yang
paling dikenal adalah Gua Istana tempat

orang melalukan upacara ritual/ semedi atau menyepi. Tapak kawasan dapat
dilihat pada Gambar 4 – 07.

Daya tarik

Kawasan perkemahan berada di dalam kawasan TN. Alas Purwo. Kawasan
perkemahan ini menjadi daya tarik utama. Sebagai bumi perkemahan, dengan
fasilitas lahan untuk camping ground di suasana wana wisata mempunyai daya
tarik tersendiri karena akan ada kegiatan pendukung yang menarik, salah
satunya lintas hutan.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang dapat dilakukan di wisata pantai dan bumi perkemahan Pancur,
antara lain;
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Gambar 4-07
Tapak Pantai Pancur
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Pantai berpasir di sepanjang
Pantai Plengkung

Kegiatan Surfing yang dapat dilakukan di
Pantai Plengkung

 Camping ground yang disediakan bagi pengunjung yang ingin berkemah

 Pengamatan flora dan fauna di tepian pantai.
 Menikmati pemandangan pantai berpasir.

Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas pendukung kegiatan yang ada di sekitar lokasi Pantai Pancur, yaitu;
cafe, kantor jaga, camping ground 4 ha, MCK dan sumber air Pancur.

Tersedianya sumber air di lokasi wisata Pantai Pancur memberikan kemudahan
mendapatkan air bersih, sedangkan infrastruktur lainnya, yaitu tersedianya
jaringan listrik dengan menggunakan alat bantu genset.

Sistem Transportasi

Obyek wisata ini terletak di Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo. berjarak ± 76
km dari Kota Banyuwangi dan 3 km dari Pantai Trianggulasi, dapat ditempuh
dengan jalan kaki selama 30 menit atau 15 menit dengan kendaraan. Pencapaian
menuju wisata Pantai Pancur, melewati suasana hutan di kawasan TN Alas
Purwo.

12. PANTAI PLENGKUNG

Jarak wisata Pantai Plengkung dari Kota
Banyuwangi adalah ± 87 km, terletak di
Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo,
yang termasuk dalam zona pemanfaatan
kawasan hutan lindung dan suaka marga
satwa Taman Nasional Alas Purwo.

Saat ini di Plengkung terdapat 4 (empat)
pengusaha pariwisata alam yaitu PT.
Wanawisata Alamhayati, PT. Plengkung
Indah Wisata, PT. Wanasari Pramudita
Ananta dan CV. Plengkung Indo yang
menyediakan sarana surfing maupun
penginapan.

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dapat dinikmati pada obyek wisata ini adalah panorama
alam berupa hutan dan ombak laut Pantai Selatan yang besar sehingga
menjadikan perairan sekitar Pantai Plengkung menjadi arena yang sangat baik
untuk olah raga surfing terutama bagi wisatawan mancanegara. Karena
ombaknya Pantai Plengkung terkenal di seluruh dunia dengan sebutan “G-Land”
atau “The Seven Giant Wave Wonder”.

Pada bagian Barat pantai Plengkung sekitar
1,2 km dari garis pantai terdapat patahan
dasar laut yang membentuk palung laut,
Disamping itu terdapat dinding karang yang
berjarak ± 600 meter dari garis pantai yang
mengelilingi bagian Selatan Taman Nasional
Alas Purwo. Adanya palung laut dan dinding
karang tersebut mengakibatkan terjadinya
arus bawah laut dan membentur dinding
karang yang membentuk gelombang air laut
yang besar dengan ketinggian antara 6-7
feet.

Gelombang laut yang besar dengan panjang mencapai 1-2 km serta berlapis-
lapis sangat baik untuk olah raga surfing. 6-7 lapis gelombang yang sering
terlihat di Plengkung terutama antara bulan Juni-Juli. Para peselancar menamai
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masing-masing jenis ombak tersebut dengan nama : Kong, Money trees,
Launching pad, Speedy, Chicken break, Twenty-twenty dan Tiger track. Tinggi
dan panjang serta lapisan gelombang tersebut tergantung ada tidaknya angin
Barat ke laut. Kegiatan surfing dilakukan antara bulan Maret – Oktober

Plengkung mempunyai keunikan tersendiri dengan ombak yang sangat bagus
untuk olah raga selancar. Menurut para peselancar dunia, ombak di Plengkung
termasuk 3 besar terbaik dunia dan telah 4 (empat) kali dijadikan lokasi event
tingkat internasional.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan utama yang bisa dilakukan di obyek wisata ini adalah olah raga selancar
(surfing), selain itu ada kegiatan rekreasi alam pantai lainnya yang dapat
dilakukan.

Quiksilver Pro mengadakan tournamen surfing tingkat internasional mulai tahun
1995 dan ditargetkan kegiatan diadakan setiap 2 tahun sekali. Sampai dengan
saat ini, kegiatan tournamen tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada
tahun 1995, 1997 dan 2003.

Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas penginapan berupa Camp tersedia di Pantai Plengkung dan menara
pandang di dekat pantai. Empat Camp tersebut antara lain Camp Wana Wisata,
Camp Bobby Arsana, Camp Macth dan Camp lainnya.

Di lokasi wisata Pantai
Plengkung jaringan
infrastruktur yang ada
meliputi jaringan air
bersih dan

telekomunikasi,
sedangkan jaringan
listrik masih
menggunakan genset.
Hal ini dikarenakan
jauhnya lokasi wisata
dari permukiman

penduduk.

Sistem Transportasi

Untuk menuju ke Pantai Plengkung dapat ditempuh melalui jalan laut maupun
jalan darat. Untuk jalan darat, ditempuh dengan jalan kaki (± 2 jam) atau
menggunakan angkutan khusus (± 45 menit)

Bagi wisatawan yang menyukai tantangan, bisa menempuh Pantai Plengkung
dengan bersepeda. Alternatif lain untuk mencapai lokasi ini dapat menggunakan
speed boad (carter) dari Pantai Grajagan atau dari Benoa Denpasar dengan
jetfoil, dengan catatan faktor alam yaitu ombak dan cuaca yang sangat
mempengaruhi lamanya waktu tempuh. Adapun waktu terbaik untuk berkunjung
ke lokasi ini adalah sekitar bulan Maret-Oktober.

13. PANTAI GRAJAGAN

Pantai Grajagan berada di kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan, berada di
ketinggian dari permukaan laut antara 0 – 20 meter. Pantai Grajagan terletak 60
Km dari pusat Kota Banyuwangi ke arah Selatan Kota Banyuwangi. Untuk
mencapai Wisata Pantai, wisatawan dapat mengendarai kendaraan roda empat/
roda dua atau dengan kendaraan umum (bus). Tapak kawasan dapat dilihat
pada Gambar 4 – 08.

Menara pandang yang berada
di dekat Pantai Plengkung

Fasilitas camp
di Plengkung
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Gambar 4-8
Tapak Pantai Grajagan
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View yang dapat dilihat adalah
perpanduan laut, bukit dan hutan

Tanaman kelapa yang tumbuh
sejajar dengan Pantai Lampon

Kondisi Pantai Grajagan yang membentang berupa hamparan pantai beserta perahu nelayan yang sedang
berlabuh hingga daratan tinggi/ bukit dan hutan

Daya Tarik

Obyek yang menjadi daya tarik wisatawan di Kawasan Grajagan salah satunya
adalah Peturon yaitu pantai tempat nelayan menurunkan ikan hasil

tangkapannya, wisatawan bisa berbelanja ikan
segar langsung dari nelayan.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Kegiatan wisata yang dapat dilakukan salah
satunya menikmati pemandangan. Dari shelter
di puncak bukit, nampak terbentang
pemandangan laut bebas dimana perahu-
perahu tersebar di sepanjang pantai.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di Pantai Grajagan, antara
lain:

 Tempat parkir yang cukup luas
 MCK umum
 Kantin
 Tempat mainan anak
 Musholla
 Pendopo
 Fasilitas penginapan
 Shelter/ gazebo
 Sewa perahu
 Pintu gerbang/ loket masuk

Infrastruktur

Di lokasi wisata ini sudah tersedia beberapa jaringan infrastruktur penunjang
wisata, yaitu tersedianya jaringan air bersih, telekomunikasi dan alat bantu
genset.

14. PANTAI LAMPON

Merupakan wisata Pantai Selatan yang
terletak di lokasi marinir, terletak di Desa
Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran,
berjarak 59 Km dari Kota Banyuwangi.

Di sekitar lokasi terdapat pohon kelapa yang
tumbuh sejajar pantai dan menambah
keindahan pemandangan ke arah pantai.
Kondisi pantai yang masih alami, belum
dilengkapi dengan fasilitas pendukung
wisata.

Daya Tarik dan Atraksi/ Kegiatan Wisata

Daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Lampon adalah indahnya deburan ombak,
pantai yang berbatu serta pemandangan pantai dan bukit.
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View Pantai Pancer dari dalam ke luar adalah menikmati pemandangan laut dan bukit,
sedangkan view dari luar ke dalam tedapat perahu-perahu nelayan yang sedang berlabuh

Aktifitas nelayan menarik jaring
hasil tangkapan

Kegiatan rekreasi pantai yang dapat
dilakukan di obyek wisata ini diantaranya
berjalan menelusuri pantai, berenang,
menyaksikan aktifitas nelayan, pendaratan
perahu nelayan dan olah raga pantai
lainnya. Di pantai ini pengunjung dapat
membeli ikan. Pada hari tertentu di
kawasan ini diadakan atraksi kesenian yang
sangat menarik yaitu upacara adat
penyambutan tahun baru Jawa 1 Syuro.

Fasilitas

Sebagai wisata harian, di lokasi Pantai Lampon belum tersedia fasilitas
pendukung wisata. Jaringan infrastruktur yang tersedia di Pantai Lampon, yaitu
antara lain penyediaan air bersih dan jaringan listrik.

Sistem Transportasi

Kondisi jalan menuju Pantai Lampon adalah jalan beraspal. Obyek wisata ini
dapat dicapai dengan berbagai kendaraan baik roda dua maupun roda empat,
namun untuk sarana angkutan umum menuju Pantai Lampon belum tersedia.

15. PANTAI PANCER

Pantai Pancer merupakan Pantai Selatan Jawa, terletak di Desa Sumberagung,
Kecamatan Pesanggaran, berjarak ± 76 km dari Kota Banyuwangi. Di Pantai
Pancer terdapat pasir putih yang indah, bentuk pantainya agak melengkung
dengan deburan ombak tidak terlalu besar. Di sekitar Pantai Pancer terdapat
permukiman penduduk yang telah tertata dengan rapi memanjang sejajar searah
pantai, dengan mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah nelayan.

Daya Tarik

Daya tarik dari wisata Pantai Pancer adalah pantai, pasir dan potensi
perikanannya. Di lokasi TPI wisatawan dapat menyaksikan atraksi sosial
masyarakat nelayan dan ikut berperan serta dalam kegiatan berbelanja ikan di
TPI.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi wisata yang dapat dilakukan di Pantai Pancer selain berwisata pantai
adalah berbelanja ikan di TPI Pancer. Selain itu di pantai ini, wisatawan dapat
melihat upacara “petik laut” setiap bulan Syuro.

Fasilitas

Di Pantai Pancer terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bagi wisatawan yang
ingin membeli ikan dapat langsung membeli. Sedangkan fasilitas wisata di Pantai
Pancer masih belum tersedia.
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Panorama Teluk Hijau yang terletak
di sekitar daerah perbukitan

Bersandarnya perahu nelayan
di Pantai Rajegwesi

Aktifitas nelayan di Pantai Pancer

Infrastruktur

Ketersediaan jaringan infrastruktur
memberikan kemudahan wisatawan
dalam melakukan kegiatan di wisata
Pantai Pancer, infrastruktur yang
tersedia di pantai ini yaitu antara lain
tersedianya jaringan air bersih, listrik
dan telekomunikasi.

Sistem Transportasi

Pencapaian menuju Pantai Pancer
dapat ditempuh dengan kendaraan
baik roda dua maupun roda empat,
sedangkan sarana angkutan untuk
menuju Pantai Pancer sampai saat ini
belum ada. Kondisi jalan menuju
Pantai Pancer berkondisi jalan aspal.
Waktu tempuh dari pusat Kota
Banyuwangi menuju Pantai Pancer
kurang lebih 1- 2 jam perjalanan.

16. PANTAI RAJEGWESI/ TELUK HIJAU

Pantai Rajegwesi/ Teluk Hijau terletak di pintu masuk Taman Nasional Meru
Betiri Bagian Timur. Wisata Pantai Rajegwesi/ Teluk HIjau terletak di Desa
Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Lokasi kawasan Pantai Rajegwesi relatif
datar, sedangkan Teluk Hijau merupakan daerah periaran yang terletak di kaki
perbukitan dan untuk mencapainya harus melalui jalan setapak di perbukitan
yang terjal.

Bagi para nelayan sekitar pantai,
daerah tepian Pantai Rajegwesi
digunakan untuk bersandarnya
kapal-kapal nelayan dan
mendaratkan ikan hasil
tangkapannya. Di bagian Barat
dan Timur dari Pantai Rajegwesi
dan Teluk Hijau merupakan
daerah perbukitan. Panorama
Teluk Hijau sangat indah bila
dilihat dari lereng perbukitan.

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki
oleh Pantai Rajegwesi/ Teluk Hijau adalah pasir berwarna hitam dan air laut
berwarna hijau (Teluk Hijau). Daya tarik lainnya berupa suasana hutan di Wana
Wisata Meru Betiri, dengan keanekaragaman flora fauna.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi wisata yang dapat
dilakukan di Pantai
Rajekwesi/Teluk Hijau yaitu antara
lain:

 Berenang
 Berperahu Menuju Teluk Hijau
 Memancing
 Berjemur
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Pantai Sukamade melalui jalan utama
di Kawasan TN. Meru Betiri

Atraksi satwa Penyu di Pantai Sukamade

 Berbelanja
 Menikmati pemandangan.

Fasilitas

Fasilitas pendukung yang tersedia di Pantai Rajegwesi/Teluk Hijau adalah warung
makan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas sewa perahu untuk rekreasi
ke Teluk Hijau.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur air bersih dan listrik saat ini hanya dapat melayani daerah
sekitar Pantai Rajegwesi, sedangkan di Teluk Hijau tidak terdapat pelayanan
infrastruktur.

Sistem Transportasi

Prasarana jalan yang tersedia yaitu jalur Pesanggaran - Sarongan berupa jalan
aspal, dan Sarongan - Pantai Rajegwesi - Teluk Hijau berupa jalan makadam.

Sampai dengan saat ini tidak ada sarana angkutan umum menuju Pantai
Rajegwesi, kecuali “truk” yang menuju ke arah Sukamade. Pencapaian menuju
Teluk Hijau dapat ditempuh melalui jalan setapak dengan berjalan kaki atau
dapat ditempuh dengan menggunakan sewa perahu dari Pantai Rajegwesi.

17. PANTAI SUKAMADE

Penyu merupakan salah satu fauna yang menjadi ciri khas di TN Meru Betiri,
yang dapat dijumpai di Pantai Sukamade. Sebagian besar wisatawan yang

datang ke Taman Nasional Meru
Betiri, tujuan utamanya melihat
penyu bertelur di Pantai Sukamade,
yang terkenal dengan ciri khas
sebagai Pantai Penyu (Turtle
Beach).

Dari 8 jenis penyu yang terdapat di
Indonesia, 4 jenis di antaranya
mendarat di Pantai Sukamade, yaitu
Penyu Hijau/ Green Turtle (Chelonia
mydas) Penyu Sisik/ Hawksbill
Turtle (Eretmochelys imbricata),

Penyu Slengkrah/ Snapping Turtle (Lepidochelys olivaceae) dan Penyu Blimbing/
Leather-back Turtle (Dermochelys coriaceae). Keempat jenis penyu tersebut
merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Penyu bertelur biasanya pada malam hari sekitar pukul 18.00 – 06.00 WIB,
terlebih pada bulan purnama. Periode penyu bertelur pada bulan-bulan antara
Oktober sampai April. Untuk melihat penyu, wisatawan harus didampingi oleh
petugas setempat. Wisatawan yang ingin melihat penyu bertelur harus menaati
aturan yang ada, yaitu tidak boleh menyalakan api, rokok dan senter, serta
wisatawan tidak boleh berisik.
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Sungai yang dilintasi kendaraan untuk
menuju Pantai Sukamade

Proses bertelur berlangsung selama ± 3 jam, namun untuk Penyu Blimbing
proses bertelurnya lebih lama dari jenis yang lain yaitu sekitar 4 jam. Penyu naik
ke pantai untuk “memeti” dan bertelur. Memeti adalah kegiatan penyu naik ke
pantai, menggali lubang badan dan kembali lagi ke laut, tanpa bertelur atau
hanya naik ke pantai dan langsung kembali ke laut.

Perilaku penyu bertelur terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

 Berhenti sejenak di tepi pantai (batas air laut), melihat situasi pantai sampai
merasa aman,

 Naik ke pantai dan mencari tempat yang cocok,
 Menggali lubang badan dan lubang telur,
 Bertelur,
 Menutup lubang badan dan lubang telur dan membuat sarang tiruan,
 Kembali ke laut.

Hanya penyu betina yang bertelur, dalam satu kali proses bertelur jumlah telur
mencapai 80 – 200 butir, akan menetas dalam jangka waktu ± 55 hari.
Wisatawan juga dapat menikmati suasana pelepasan tukik (anak penyu). Setelah
menetas, tukik tidak langsung dilepas ke laut tetapi disimpan dahulu di ember
yang diberi pasir sampai kondisinya dianggap kuat untuk dilepaskan. Tukik dapat
bertahan hidup selama 7 hari tanpa diberi makan. Setelah plasenta menutup
tukik dilepaskan ke laut karena dianggap sudah kuat dan cadangan makanan
yang dimilikinya sudah habis.

Daya Tarik

Disamping sebagai tempat populasi penyu, Pantai Sukamade juga mempunyai
daya tarik yang sangat indah lainnya, yaitu:

 Pantai berpasir putih yang indah,
 Air laut di pantai yang masih jernih,
 Kawasan hutan lindung yang terdiri atas berbagai macam tumbuhan,
 Panorama kawasan perkebunan kopi, karet, kokoa beserta processing.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Beberapa atraksi yang dapat dilakukan di Pantai Sukamade, yaitu antara lain
dapat melakukan joging track, melihat pelepasan tukik, bersepeda santai (fun
bike), keliling perkampungan, keliling perkebunan, menikmati kawasan hutan
lindung dan pada malam harinya dapat melihat penyu bertelur.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di kawasan Pantai Sukamade, antara lain; mess perkebunan
dan semacam home stay yang dikelola swasta, terletak ± 5 km dari Pantai

Sukamade.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur di kawasan Pantai
Sukamade kondisinya sangat terbatas, karena
pencapaiannya tidak mudah untuk dijangkau.
Jaringan infrastruktur yang sangat dibutuhkan
dalam menjalankan kegiatan wisata di lokasi
obyek, antara lain kebutuhan listrik, air bersih
dan telepon. Infrastruktur yang tersedia
adalah jaringan air bersih dan listrik yang
dilayani oleh genset, sedangkan jaringan

telekomunikasi belum dapat dijangkau.

Sistem Transportasi

Pantai Sukamade berjarak ± 92 km dari arah Selatan Kota Banyuwangi. Untuk
mencapainya dapat ditempuh dari dua jalur, yaitu dari Kota Banyuwangi dan
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Kondisi Pantai Cacalan
yang terkena abrasi

Kondisi Pantai Bomo

Jember. Pencapaian dengan menggunakan kendaraan, hanya dapat berhenti
sampai di kantor jaga Meru Betiri, selanjutnya hanya dapat dilanjutkan dengan
kendaraan jeep atau sepeda motor.

Tabel 4 – 12
JARAK, WAKTU DAN SARANA PENCAPAIAN MENUJU SUKAMADE

Nama Tempat Jarak (Km) Waktu (Jam) Sarana

 Banyuwangi – Jajag
 Jajag – Pesanggaran
 Pesanggaran – Sarongan
 Sarongan – Sukamade

65
22
22
18

1,5
1
1
2

Bis
Angkutan
Angkutan
Truk *

Sumber: Buku Informasi Taman Nasional Meru Betiri

18. PANTAI CACALAN

Lokasi wisata Pantai Cacalan berjarak ± 7
km dari Kota Banyuwangi tepatnya di
Kelurahan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi. Untuk menuju
kawasan pantai ini ditunjang dengan sarana
jalan yang memadai, sehingga dapat dicapai
dengan segala jenis kendaraan.

Kondisi Pantai Cacalan saat ini sudah
banyak mengalami perubahan, di antaranya
abrasi pantai dan pembangunan fisik di
daerah sempadan pantai. Tidak terdapatnya
fasilitas penunjang kegiatan wisata semakin membatasi kegiatan berwisata di
Pantai Cacalan. Salah satu kegiatan yang masih dapat dilakukan hanyalah
menikmati pemandangan di sekitar pantai. Hal ini juga mempengaruhi terhadap
lama kunjungan wisatawan.

19. PANTAI BOMO

Pantai bomo terletak di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi berjarak kurang lebih
35 Km dari Kota Banyuwangi. Di sekitar pantai ini sebagaian besar penduduknya

bermata pencaharian sebagai nelayan maupun petani
tambak baik udang windu maupun ikan air tawar

Daya Tarik dan Atraksi/ Kegiatan Wisata

Pantai bomo menawarkan panorama pantai dengan
hamparan pasir yang luas, indah dan bersih dikelilingi
oleh perkebunan kelapa dan didukung oleh aktifitas
nelayan tradisional dengan hasil tangkapannya menjadi
daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi pantai ini.

Menjelang satu Suro, para nelayan di Desa Bomo,
memiliki tradisi unik. Hanya dengan alat yang dibuat dari bambu berbentuk segi
empat [yang dinamai Getek], sesaji pun diletakkan. Mereka menggelar petik laut
dengan melarung perahu sesaji ke tengah laut, prosesi diiringi sekelompok penari
gandrung cilik. Menurut keyakinan masyarakat setempat, ritual petik laut ini
dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang selama ini telah banyak
memberi rizki kepada para nelayan. Pada saat yang sama, sebagai upaya
menanamkan harapan agar hasil nelayan berikutnya bisa lebih melimpah

Fasilitas

Sebagai wisata harian, di lokasi Pantai Bomo belum tersedia fasilitas pendukung
wisata, hanya terdapat area parkir. Kondisi sarana jalan untuk mencapai obyek
wisata umumnya sudah cukup baik dengan kondisi jalan beraspal.
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Pulau Merah
lokasinya berdekatan dengan garis pantai

B. WISATA PULAU

Pengoptimalan sumber daya alam dalam bentuk pulau yang dapat dijadikan sebagai
daya tarik wisata. Kabupaten Banyuwangi mempunyai banyak pulau yang saat ini
belum dimanfaatkan secara optimal. Pulau-pulau kecil di Kabupaten Banyuwangi
seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 4 - 13
DATA PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

No Nama Pulau Luas Desa/Kecamatan Potensi

1 Kalong 12,00 Ha Sarongan/Pesanggaran

2 Merah 8,00 Ha Sumberagung /
Pesanggaran

Keanekaragaman biota laut
menjadi suaka alam laut
sebagai andalan potensi
obyek wisata bahari

3 Bedil 3,00 Ha Sumberagung /
Pesanggaran

4 Mustika 12,00 Ha Sumberagung /
Pesanggaran

5 Lutung 10,00 Ha Sumberagung /
Pesanggaran

6 Somang Sumberagung /
Pesanggaran

7 Karangbolong 12,00 Ha Pesanggaran

8 Watupagar 9,50 Ha Buluagung / Siliragung

9 Watulayar Purwoharjo

10 Batumandi 3,00 Ha Tegaldlimo

11 Tabuhan 5,30 Ha Bangsring / Wongsorejo Keanekaragaman biota laut
menjadi suaka alam laut
sebagai andalan potensi
obyek wisata bahari

12
13
14
15

Santen
Bedil Kecil
Musataka
Mustaka Kecil

Karangrejo / Banyuwangi potensi obyek wisata utk
wisatawan lokal

Lokasi pulau-pulau kecil di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 4 –
09. Dari keseluruhan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Banyuwangi hanya
beberapa yang potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata diantaranya
sebagai berikut :

1. PULAU MERAH

Merupakan pulau di kawasan Pantai
Laut Selatan yang lokasinya dekat
dengan garis pantai, sehingga pada
waktu air surut Pulau Merah dapat
ditempuh dengan berjalan kaki.

Daya Tarik

Bentuk Pulau Merah ini sangat unik,
yaitu membulat, pada bagian
atasnya tumpul dan lerengnya
terjal. Di sekitar wisata Pulau
Merah terdapat pantai berpasir
putih memanjang sekitar 6 km
dengan air yang jernih, sehingga keindahan karang laut dapat dilihat jelas dari
permukaan, selain itu di kawasan pantai juga terdapat hutan lindung yang
menambah keindahan pemandangan pantai di Pulau Merah.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang dapat dilakukan di Pulau Merah adalah bermain di pantai, piknik
bersama keluarga dan kegiatan fotografi.
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Gambar 4.09
Persebaran Pulau-pulau kecil di Kabupaten Banyuwangi
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Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di wisata Pulau Merah, yaitu antara lain; warung, loket
masuk, lokasi parkir kendaraan. Keberadaan loket masuk hanya aktif pada waktu
hari libur saja, yaitu Hari Sabtu/ Minggu dan hari besar nasional.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur di dalam lokasi wisata
Pulau Merah belum tersedia, namun di sekitar
permukiman wisata Pulau Merah tersedia
jaringan air bersih, listrik dan telepon.

Sistem Transportasi

Pulau Merah berjarak ± 72 km dari Kota
Banyuwangi ke arah Selatan, terletak di Desa
Sumberagung Kecamatan Pesanggaran. Lokasi
Pulau Merah terletak dekat dengan kawasan
Pantai Pancer.

Untuk mencapai kawasan wisata ini telah
didukung dengan adanya prasarana jalan aspal. Dari Kota Banyuwangi telah ada
bus reguler sampai Pesanggaran. Dari Pesanggaran ke lokasi wisata dapat
ditempuh dengan ojek atau kendaraan roda empat. Jarak antara Pesanggaran
sampai kawasan wisata Pancer ± 15 km.

Sirkulasi di dalam obyek ditempuh dengan berjalan kaki, pada waktu air surut
akses menuju Pulau Merah dapat ditempuh dengan berjalan kaki di atas batu
karang.

2. PULAU TABUHAN

Pulau Tabuhan merupakan obyek wisata
pulau dengan panorama pantai berpasir
putih. Secara administratif, Pulau Tabuhan
termasuk kedalam wilayah Desa Bangsring,
Kecamatan Wongsorejo. Sedangkan secara
geografis, Pulau Tabuhan terletak ± 20 km
dari Kota Banyuwangi, yaitu di tengah Selat
Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan
Pulau Bali, tepatnya pada koordinat 8o 02'
19,68'' LS – 8o 01' 53,76'' LS dan 114o 27'
30,24'' BT – 114o 27' 56,16'' BT

Pulau Tabuhan dikategorikan sebagai pulau sangat kecil dengan luas 48.237 m2.
Menurut nelayan sekitar, Pulau Tabuhan aslinya bernama Pulau Menjangan,
karena disana banyak terdapat menjangan/kijang. Namun karena di setiap
malam jumat legi (menurut kepercayaan nelayan sekitarnya) sering terdengar
tabuh-tabuhan dari gamelan yang dipakai untuk mengiringi tari-tarian, maka

kemudian dinamakan Pulau Tabuhan (yang
berasal dari kata tabuh-tabuhan).

Pulau Tabuhan merupakan pulau yang tidak
berpenghuni dengan kondisi lahan
seluruhnya berupa semak belukar, lahan
terbangun hanya berupa mercusuar tenaga
surya. Terdapat pula beberapa reruntuhan
benteng peninggalan Belanda, shelter dan
tandon air yang telah rusak. Layout Pulau
Tabuhan dapat dilihat pada gambar berikut

View Pulau Tabuhan

Pulau Tabuhan

Panorama Pulau Merah yang indah
cocok untuk kegiatan fotografi
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Daya Tarik Wisata

Pemandangan yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh para wisatawan di Pulau
Tabuhan adalah hamparan pasir putih yang mengelilingi Pulau Tabuhan,
hamparan luas batu karang dan coral reef yang sangat menyejukkan mata para
wisatawan yang datang di Pulau Tabuhan, mercusuar yang menjulang tinggi
yang berada di sisi timur, burung camar yang terbang melayang diderunya air
laut. Terdapat pula beberapa reruntuhan bangunan (bangunan yang telah rusak)
yaitu benteng peninggalan Belanda, shelter dan tandon air yang telah rusak dan
telah ditumbuhi semak belukar.

Para wisatawan di Pulau Tabuhan juga dapat menikmati beraneka biota laut,
bintang laut, ganggang laut, gurita dan ikan-ikan kecil yang berlompatan yang
seolah-olah sedang menyambut kedatangan para wisatawan di Pulau Tabuhan.

Terumbu karang merupakan komponen ekosistem dominan di sekitar Pulau
Tabuhan, yang termasuk tipe terumbu karang tepi (fringing reef). Habitat
terumbu karang berkembang hanya beberapa meter dari garis pantai dengan
berbagai tipe profil habitat yaitu terumbu datar (reef flat), terumbu miring (reef
slope) dan terumbu tebing (reef wall)

Pulau Tabuhan menjadi tempat favorit bagi berbagai jenis binatang, termasuk
satwa yang dilindungi. Salah satu satwa yang menjadi pelanggan tetap di Pulau
Tabuhan adalah burung maleo yang berasal dari Pulau Sulawesi dengan ciri-ciri

Keindahan aneka ragam potensi dasar laut / terumbu karang di Pulau Tabuhan

Mercusuar Reruntuhan
Benteng

Hamparan pasir putihShelter yang
rusak
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Pulau Santen

Keanekaragaman flora dan fauna di Pulau Tabuhan

Diving yang dapat dilakukan di
pantai Pulau Tabuhan

berwarna hitam, ukuran badannya sekitar 55 cm, kulit sekitar mata berwarna
kuning, dan kaki berwarna abu-abu. Kedatangan burung maleo ini merupakan
rutinitas bagi burung untuk melakukan migrasi. Burung maleo biasa bersarang di
daerah pasir yang terbuka dan hangat. Tujuannya, untuk menetaskan telur, yang
akan menjadi cikal-bakal bayi burung. Makanan burung maleo antara lain, biji-
bijian, semut, dan berbagai jenis hewan kecil. Inilah alasan mengapa Pulau
Tabuhan menjadi tempat favorit burung maleo

Selain burung maleo, Pulau Tabuhan juga menjadi arena singgah bagi burung
enggang gading. Hewan yang masuk daftar satwa dilindungi ini memiliki ciri
bagian perut, kaki, dan ekor, berwarna putih. Panjang burung enggang gading
sekitar 60 cm. Tetapi ditambah panjang bulu, bisa mencapai 160 cm. Burung
enggang gading sudah terbiasa hilir mudik di Pulau Tabuhan. Burung lain yang
kadang-kadang mampir berada di Pulau Tabuhan adalah burung jalak, burung
yang menjadi maskot Pulau Bali.

Selain kaya akan fauna. Pulau Tabuhan juga memiliki daya tarik flora.
Diantaranya tanaman setigi yang menjadi primadona di Pulau Tabuhan. Selain
masuk dalam perlindungan, tanaman setigi juga banyak diburu oleh para
penggemar bonsai.

Atraksi/Kegiatan Wisata

Beberapa atraksi yang dapat dilakukan di
Pulau Tabuhan, yaitu antara lain dapat
melakukan joging track, berjalan menyusuri
pantai pasir putih, menikmati keindahan laut
dengan melakkan diving untuk melihat
keindahan terumbu karang yang ada i sekitar
pantai Pulau Tabuhan.

Sistem Transportasi

Akses menuju Pulau Tabuhan dapat dicapai
dengan 2 (dua) cara, pertama melalui Desa Bangsring (Pantai Kampe), dengan
jarak ± 1,6 mil laut yang dapat ditempuh sekitar 20 menit dengan perahu
nelayan tradisional (diesel engine), dan atau hanya 5 menit jika memakai speed
boat V – 19, 140 PK atau 70 PK double engine. Kedua melalui Desa Bengkak
(Telogo Wangi) sekitar 1 km, yang dilanjutkan kemudian dengan perahu

3. PULAU SANTEN

Pulau Santen terletak di tepi timur kota Banyuwangi
tepatnya di Kelurahan Karangrejo Kecamatan
Banyuwangi berjarak kurang lebih 2 Km dari Kota
Banyuwangi. Pulau mungil terletak ditengah-tengah
antara Selat Bali dan muara Kali lo, Pulau Santen ini
hanya dihubungkan oleh sebuah jembatan beton
dengan panjang kurang lebih 200 meter yang
disekelilingnya ditumbuhi pohon bakau. Pantai Pulau
Santen yang berpasir hitam ini sangat ramai

dikunjungi masyarakat pada hari minggu untuk bermain di pantai dan menikmati
view Pulau Bali yang terlihat jelas dari Pulau Santen.
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Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Mencari ikan dan aktifitas nelayan menjadi daya tarik lain Pulau Santen

Jembatan penghubung
Pulau Santen

Daya Tarik dan Atraksi/ Kegiatan Wisata

Pantai pulau santen ini merupakan pantai dengan panorama indah berhawa
sejuk dan luas dilengkapi dengan tanaman mangrove dan aktifitas nelayan
tradisional yang banyak menyandarkan perahu nelayan di pantai dan pasar ikan
dadakan yang terdapat di sekitar pantai sehingga pengunjung dapat mencari
ikan segar, di Pulau santen terdapat permukiman nelayan yang dihuni oleh
kurang lebih 84 KK yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan.
Dengan ombaknya yang tenang dan dangkal pengunjung dapat mandi dan
bermain di pantai.

Fasilitas

Di Pantai pulau santen terdapat pasar ikan dadakan sehingga wisatawan dapat
langsung membeli hasil tangkapan para nelayan. Sedangkan fasilitas wisata di
Pantai pulau santen masih belum tersedia hanya parkir untuk kendaraan roda 2
dan warung makanan di pinggir pantai.

Sistem Transportasi

Pulau ini dihubungkan oleh sebuah jembatan
beton dengan panjang kurang lebih 200 meter.
Kondisi sarana jalan untuk mencapai obyek wisata
umumnya sudah cukup baik dengan kondisi jalan
beraspal. Jaringan jalan di dalam kawasan Pulau
santen berupa jalan paving.

C. WISATA HUTAN (WANA WISATA)

Bentuk wisata yang lebih mengoptimalkan keberadaan sumber daya alam hutan
sebagai daya tarik wana wisata. Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa obyek
wisata hutan (lihat Gambar 4 – 10), yaitu antara lain:

1. TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

Taman Nasional Alas Purwo merupakan suatu ekosistem hutan tropis dataran
rendah yang di dalamnya terdapat keanekaragaman flora, fauna dan potensi
wisata alam lainnya. Taman Nasional ini terletak di Bagian Tenggara Ujung Timur
Pulau Jawa di wilayah Pantai Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 Luas Taman Nasional Alas
Purwo adalah 43.420 Ha.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor : SK.26/IV-KK/2007 Tanggal 19 Pebruari 2007 tentang Revisi Zonasi
Taman Nasional Alas Purwo, membagi kawasan TN Alas Purwo menjadi 5 (lima)
zonasi, yaitu :
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Gambar 4.10
Penyebaran Obyek Wisata Alam

Wisata Hutan di Kabupaten Banyuwangi



Hal 4 - 52

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

a. Zona Inti seluas ± 17.150 ha, terletak di tengah kawasan TN Alas Purwo
mulai Teluk Banyubiru, Tanjung Pasir dan melingkar ke arah Selatan
kemudian ke Barat dan Utara kembali ke Teluk Banyubiru.

b. Zona Rimba seluas ± 24.207 ha, terletak mengelilingi zona inti mulai dari arah
Barat Daya menuju arah Selatan dan Timur.

c. Zona Rehabilitasi seluas ± 620 ha, terletak di sebelah tepi Barat Laut kawasan
Taman Nasional Alas Purwo dan berbatasan langsung dengan Zona Rimba
dan Zona Tradisional.

d. Zona Pemanfaatan seluas ± 660 ha, meliputi Blok Bedul seluas ± 30 ha, Blok
Trianggulasi Rowobendo seluas ± 100 ha, Blok Pancur seluas ± 150 ha, Blok
Plengkung seluas ± 100 ha, Blok Sembulungan seluas ± 50 ha, Blok Kayu
Aking seluas ± 80 ha, Blok Perpat seluas ± 50 ha, dan Blok Sumur Tong
seluas ± 100 ha.

e. Zona Tradisional seluas ± 783 ha, meliputi Blok Segoro Anak seluas ± 200 ha
terletak di sebelah Timur Laut kawasan TN Alas Purwo dan kawasan seluas ±
583 ha di tepi bagian Selatan kawasan TN Alas Purwo berbatasan dengan
Zona Rimba dan Zona Rehabilitasi

Pembagian zona TN. Alas Purwo dapat dilihat pada Gambar 4 - 11.

Secara geografis kawasan Taman Nasional Alas Purwo terdiri dari daerah pantai
(perairan, daratan dan rawa), daerah daratan hingga daerah perbukitan dan
pegunungan, dengan ketinggian mulai dari 0 – 322 m dpl. Kelerengan kawasan
mulai daerah datar (0-8%) seluas 10.554 ha, landai (8-15%) seluas 19.474 ha,
agak curam (15-25%) seluas 11.091 ha, serta curam (25-40%) seluas 2.301 ha.

Formasi geologi pembentuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo berumur
Meosen atas, terdiri dari batuan berkapur dan batuan berasam. Jenis tanah di
kawasan Taman Nasional Alas Purwo terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu (1)
tanah komplek Mediteran Merah-Litosol seluas 2.106 ha, (2) tanah Regosol
Kelabu seluas 6.238 ha, (3) tanah Grumosol Kelabu seluas 379 ha, dan (4) tanah
Aluvial Hidromorf seluas 34.697 ha.

Taman Nasional Alas Purwo merupakan taman nasional yang memiliki formasi
vegetasi yang lengkap, dimana hampir semua tipe formasi vegetasi dapat
dijumpai di lokasi taman nasional. Formasi vegetasi yang dimiliki mulai dari hutan
mangrove, hutan pantai, hutan hujan tropika dataran rendah, hutan tanaman
sampai savanna buatan yang dikenal sebagai feeding ground Sadengan. Hutan
hujan tropika dataran rendah merupakan tipe formasi yang paling luas dengan
dominansi hutan bambu

Keanekaragaman jenis flora darat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo
termasuk tinggi. Jenis-jenis vegetasi yang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo
(semua jenis) lebih dari 700 jenis. Beberapa tanaman yang mendominasi formasi
hutan di Taman Nasional Alas Purwo, diantarnya:

 Sawo Kecik (Malnikora kauki)
 Ketapang (Terminalia catapa)
 Waru Laut (Hisbiscus sp)
 Keben (Baringtonia asiatica)
 Nyamplung (Calophyllum inophyllum)
 Mangrove (Rhizopora, Bruguiera, Avicennia, Cordia, Xylocarpus Granatum,

Heritiera Littoralis, Sonneratia)
 Rau (Dracontomelon mangiferum)
 Santen/Jaran (Lannea Gradis)
 Kedondong Alas (Spondias pinnata)
 Pule (Alstonia scholaris)
 Legaran (Alstonia villosa)
 Kemiri (Aleuritas molucana)
 Asam (Tamarindus indica)
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Gambar 4.11
Zonasi taman nasional alas purwo
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Hutan Mangrove Bedul yang dimiliki Taman
Nasional Alas Purwo

Aneka
satwa di TN.

Alas Purwo

 Bambu (Bambusa sp)

Sedangkan, keragaman jenis fauna darat, tercatat 378 jenis fauna darat (belum
termasuk invertebrata) yang terdiri atas 32 jenis kelas mamalia, 284 jenis dari
kelas aves, dan 47 jenis dari kelas reptilia, 15 jenis dari kelas amphibi. Sesuai
dengan keadaan hutannya, maka jenis satwa liar yang terdapat di Alas Purwo ini
diantaranya;

 Banteng (Bos javanicus)
 Kijang (Muntiacus

muntjak)
 Rusa (Cervus timorensis)
 Lutung (Presbytis cristata)
 Kancil (Tragulus javanicus)
 Bajing Terbang (Petaurista

cristata)
 Berang-Berang (Lutra

lutra)
 Landak (Hystrix

branhyura)
 Linsang (Prinodon linsang)
 Macan Tutul (Panthera

pardus)
 Anjing Hutan (Cuon

javanicus)
 Kucing Hutan (Felis bangalensis)
 Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis)
 Penyu
 Merak (Pavo muticus)
 Burung Migran (Migration Birds)

Daya Tarik

Kawasan Taman Nasional Alas Purwo merupakan wilayah yang berkembang
sangat pesat sebagai daerah wisata alam, yang banyak dikunjungi oleh
wisatawan lokal, nusantara maupun macanegara. Hal tersebut disebabkan
karena lokasinya mampu memberikan daya tarik keindahan alam dan
keanekaragaman hayati, udaya yang sejuk dan bersih serta keindahan pantai
yang eksotik bagi wisatawan.

Ditinjau dari segi pariwisata, Kawasan Taman Nasional Alas Purwo dan sekitarnya
memiliki keindahan dan fenomena alam yang berneka ragam. Di kawasan
tersebut terdapat 15 lokasi obyek wisata alam, dimana empat lokasi diantaranya

telah dikembangkan yaitu Feeding
Ground Sadengan, Trianggulasi,
Pura Luhur Giri Salaka, Bedul dan
Plengkung. Sedangkan 10 lokasi
lain mempunyai potensi untuk
dikembangkan sebagai obyek
wisata alam yaitu; Kuburan
Gandrung, Kayu Aking, Perpat,
Tanjung Sloka, Ngagelan,
Marengan, Batu Lawang, Pancur,
Sunglom Ombo, Parang Ireng dan
Gunung Tugu.

Taman Nasional Alas Purwo
memiliki banyak daya tarik, diantaranya padang penggembalaan Sadengan, Pasir
Gotri di Pantai Parang Ireng, deburan ombak yang indah di Plengkung,
penetasan terlur penyu semi alami di Ngagelan, mangrove, gua (Gua Istana, Gua
Mangleng, Gua Basori, Gua Padepokan dan gua-gua lainnya yang tersebar di TN.
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Lintas alam di Alas Purwo
menyelusuri kawasan hutan

Alas Purwo), meriam peningalan Jepang di Tanjung Sembulungan,
keanekaragaman flora fauna, dan lainnya.

Gambar 4 - 12
SEBARAN OBYEK DAYA TARIK WISATA ALAM TN. ALAS PURWO

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Banyak peneliti Indonesia maupun asing yang
melakukan penelitian di TN. Alas Purwo,
sehingga TN. Alas Purwo merupakan salah
satu pusat penelitian ekosistem hutan tropis
dataran rendah. Hal ini terlihat di beberapa
lokasi yang dapat dikunjungi di Taman
Nasional Alas Purwo dengan beberapa jenis
kegiatan wisata yang dapat dilakukan di
dalamnya, seperti:

a) Penelitian, diantaranya tentang :

 Penelitian karang dan biota laut di
sepanjang pantai,

 Penelitian flora khas jenis-jenis jambu
di seluruh areal, sawo kecik di blok
Parangireng sampai Paranggedeg dan blok Payaman sampai
Sembulungan.

 Penelitian goa-goa yang tersebar hampir di seluruh wilayah.
 Pengamatan habitat satwa pemakan rumput serta satwa lain di

Sadengan.
 Penelitian tentang Wisata Alam

b) Pendidikan, melakukan pengamatan flora dan fauna pantai di Trianggulasi
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Kondisi jalan
di kawasan Taman Nasional

c) Wisata bahari di Pantai Trianggulasi untuk melihat pemandangan pantai
dengan pasir putih dan pantai plengkung dengan tujuan berselancar air
(surfing)

d) Tujuan Khusus

 Plengkung untuk berselancar air (surfing)
 Gua-gua alam, seperti gua istana, gua padepokan, dan gua putri untuk

bersemedi
 Pantai Selatan Samudera Indonesia untuk melihat sunset
 Pantai Ngagelan merupakan tempat penetasan telur penyu semi alami
 Pantai Pancur dengan sungai yang mengalir sepanjang tahun ke laut
 Pantai Kayu Aking pantai pasir putih sepanjang 2 Km
 Pantai Parang Ireng untuk melihat pantai dengan Pasir Gotri yang

berasosiasi dengan karang
 Tanjung Sembulungan yang terdapat Makam Gandrung
 Pura Luhur Giri Saloka
 Feeding ground Sadengan/Padang Rumput Sadengan untuk melihat

aneka atraksi satwa
 Blok Cungur merupakan ujung paling barat Kawasan Taman Nasional

Alas Purwo yang berbatasan langsung dengan Desa Grajagan.
Merupakan daerah konsentrasi beberapa jenis burung migran yang
berasal dari benua Australia yan pada saat musim dingin akan
bermigrasi ke Asia untuk mencari makan dan melakukan perkawinan

 Tempat pembinaan populasi penyu semi alami di Ngagelan
 Kawasan hutan mangrove Blok Bedul
 Kawasan hutan hujan tropis dataran rendah untuk meihat pemandangan

hutan alam.

Fasilitas

Fasilitas penunjang yang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo, terdiri dari
fasilitas penginapan dan pesanggrahan di Trianggulasi, fasilitas penginapan
berupa Camp tersedia di Pantai Plengkung, cafe/ restoran di Pancur.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur yang ada di
Taman Nasional Alas Purwo, yaitu
antara lain, jaringan air bersih, telepon
dan kebutuhan listrik menggunakan
genset.

Sistem Transportasi

Kawasan Taman Nasional Alas Purwo
dapat ditempuh dari beberapa Kota,
yaitu Kota Banyuwangi dan Jember. Lebih jelas mengenai pencapaian Taman
Nasional Alas Purwo dapat dilihat pada Tabel 4 – 14.

Tabel 4 - 14
CARA PENCAPAIAN MENUJU TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

NAMA TEMPAT JARAK
(km)

WAKTU
(menit)

SARANA

Alternatif 1 (dari Kota Banyuwangi)

 Banyuwangi – Kalipait
 Kalipait – Pasaranyar
 Pasaranyar – Rowobendo
 Pasaranyar – Trianggulasi

59
3
10
12

120
15
60
90

Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor

Alternatif 2
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View keanekaragaman flora
di Taman Nasional Meru Betiri

NAMA TEMPAT JARAK
(km)

WAKTU
(menit)

SARANA

 Jember – Benculuk
 Benculuk – Kalipait
 Pasaranyar – Rowobendo
 Pasaranyar – Trianggulasi
 Rowobendo – Trianggulasi
 Rowobendo – Cungur
 Rowobendo – Bedul
 Rowobendo – Ngagelan
 Rowobendo – Pura Luhur Giri Saloka
 Rowobendo – Sadengan
 Rowobendo – Pancur
 Pancur – Goa Istana
 Pancur – Goa Mayangkara
 Pancur – Goa Padepokan
 Pancur – Plengkung
 Pancur – Parang Ireng

80
20
10
12
2
15
12
6
1

2,5
5
2
3
4
9

0,7

120
90
60
90
10
50
30
20
5
15
20
45
60
90
45
5

Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor

Jalan Kaki
Jalan Kaki
Jalan Kaki

Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor

Sumber: Buku Informasi Taman Nasional Alas Purwo, tahun 2011

2. TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Taman Nasional Meru Betiri (TNBM) terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu
Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pertanian Nomor : 529/Kpts/Um/6/1982 tanggal 21 Juni 1982 luas
kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah 58.000 ha, dengan rincian luas
wilayah taman nasional yang masuk dalam wilayah Kabupaten Jember adalah
37.585 ha, dan yang masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi seluas 20.415 ha. Di
dalam kawasan TNBM terdapat 2 enclave perkebunan seluas 2.155 Ha yaitu PT.
Sukamade Baru seluas 1.098 Ha dan PT. Bandealit seluas 1.057 Ha.

Taman Nasional Meru Betiri terbagi dalam 8 zona Pembagian zona TN. Meru
Betiri dapat dilihat pada Gambar 4 – 13.

1. Zona Inti seluas 28.707,7 Ha
2. Zona Rimba seluas 20.897,2 Ha
3. Zona Perlindungan Bahari seluas 2.603,0 Ha
4. Zona Pemanfaatan seluas 273,3 Ha
5. Zona Tradisional seluas 285,3 Ha
6. Zona Rehabilitasi seluas 2.733,5 Ha
7. Zona Khusus seluas 345 Ha
8. Enclave seluas 2.155 Ha

Taman Nasional Meru Betiri terletak ± 95 km dari Kota Banyuwangi, sebagian
kawasannya berada di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Sebagian besar
di Taman Nasional Meru Betiri memiliki kondisi topografi berkontur semakin ke
arah Selatan (Pantai) semakin bergelombang dan berlereng sangat curam.
Sedangkan curah hujan rata-rata antara 1.300 – 4.000 mm per tahun. Taman
Nasional Meru Betiri memiliki lima dari sebelas tipe vegetasi yang ada di Jawa,
menurut sistem Van Steenis. Kelima vegetasi tersebut adalah vegetasi pantai,
vegetasi payau, vegetasi rawa, hutan hujan tropika dan rheofit.

Daya Tarik

TN. Meru Betiri memiliki ciri khas tersendiri
yatu memiliki kondisi topografi yang
berkontur sangat terjal. Akibat dari kondisi
tersebut, hingga saat ini akses menuju dan di
dalam kawasan masih sulit dijangkau
(kendaraan tertentu). Prasarana jalan di
dalam lokasi TN. masih bersifat alami dengan
kondisi jalan berbatu dan di kanan kirinya
diapit oleh tebing dan jurang, sehingga
memberikan kesan tersendiri bagi
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pengunjungnya yaitu tantangan untuk berpetualang dalam suasana alam hutan
dan pegunungan.

Daya tarik utama adalah adanya keanekaragaman flora dan fauna. Jenis fauna di
Taman Nasional Meru Betiri dapat dikelompokan dalam beberapa kelompok
besar, yaitu diantaranya aves, mamalia, reptilia dan primata. Sebanyak 217 jenis
satwa yang terdiri dari:

 Mamalia, terdapat 25 jenis mamalia, 18 jenis diantaranya dilindungi
Undang-undang antara lain Banteng (Bos javanicus), Landak (Histrix
brachyura), Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica), Macan Tutul, Kukang,
Lutung, Trenggiling (Manis javanica.

 Reptilia, sebanyak 8 jenis jenis reptil 6 diantaranya dilindungi yakni Penyu
Sisik, Penyu Blimbing, Penyu Hijau, Penyu Slengkrah, Ular Kobra dan Ular
Puspo Kajang.

 Aves, terdapat 184 jenis aves, dimana 68 jenis aves diantaranya dilindungi,
termasuk Elang jawa (Spizaetus bartelzi), Merak hijau (Pavo muticus L) dan
Burung laut

 Primata, beberapa jenis primata, yaitu Lutung Budeng (Tracyphithecus
auratus), Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan Kukang (Nycticebus
coucang).

TNBM merupakan habitat terakhir Harimau Jawa (Panthera Tigris Sondaicus),
selain itu jenis satwa lain yang potensial dan perlu mendapatkan perhatian
khusus populasi Penyu yang mendarat dan bertelur di Pantai Sukamade. Di
Taman Nasional Meru Betiri terdapat tumbuhan langka dan endemik, sebanyak
496 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam 98 familia dan terdiri dari 15 jenis
dilindungi dan 481 jenis yang tidak dilindungi. Tanaman langka dan endemik
diantaranya;

 Padmosari, Rafflesia zollingeriana merupakan tumbuhan endemik di TN.
Meru Betiri dengan diameter bunga 35-45 cm, sifatnya parasit menempel
pada liana. Terastigma lanceolarium dan memiliki siklus hidup yang unik
dengan masa perkembangan knop 10 bulan, mekar selama satu minggu.

 Balanophora, Balanophora fungosa merupakan tumbuhan langka dan
dilindungi, tumbuhan ini bersifat parasit yang menempel pada akar ficus sp.

 Angrek Hutan, terdapat 18 jenis angrek, jenis angrek hutan terbanyak
ditemukan pada Blok Kebun Pantai (15 jenis) dan terendah pada jalur
Manung (8 jenis) sedangkan pada Blok Sumberagung ditemukan 10 jenis
angrek.

Di dalam TN Meru Betiri terdapat beberapa obyek wisata alam, yaitu antara lain:

 Pantai Rajegwesi

Pantai yang terletak dipintu masuk Taman Nasional Meru Betiri bagian Timur.
Pantai ini memiliki ombak relatif kecil dibandingkan dengan Pantai Selatan
lainnya. Oleh karena itu masyarakat memanfaatkan sebagai tempat
pelabuhan kapal-kapal nelayan sekaligus sebagai tempat pelelangan ikan.

Kegiatan refresing yang dapat dilakukan di pantai ini seperti memancing,
berenang, berperahu, berjemur matahari, menyaksikan nelayan tradisional
mencari ikan dan aktifitas di TPI. Fasilitas yang ada adalah berupa gapura,
pos tiket dan information centre.

 Teluk Hijau/Teluk Damai

Ciri khas Teluk ini adalah pantai berpasir, air laut berwarna hijau. Aktifitas
yang dapat dilakukan di Teluk hijau diantaranya berenang, memancing
berjemur, dan menikmati keindahan pasir putih. Di dekat lokasi ini terdapat
Goa peninggalan Jepang.
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Gambar 4.13
Pembagian Zona di TN. Meru Betiri
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 Pantai Sukamade

Pantai ini merupakan habitat tempat penyu bertelur. Atraksi yang dapat
diakukan adalah pengamatan penyu, bertelur, pelepasan tukik, bird
watching, camping, pengamatan rafflesia, dan berkano.

Pantai Sukamade merupakan habitat tempat penyu bertelur. Ditempat ini
wisatawan dapat menyaksikan secara langsung aktifitas penyu naik ke pantai
dan bertelur. Ditempat ini juga terdapat penetasan semi alami untuk
menetaskan telur-telur penyu yang telah dikumpulkan oleh petugas. Fasilitas
yang ada dilokasi ini anatar lain; pondok wisata, camping ground yang
dilengkapi dengan pendopo untuk ruang pertemuan, shelter, jalan trail
wisata, information centre, laboratorium dan pondok kerja.

Obyek wisata lain di Pantai Sukamade adalah hutan mangrove yang terletak
dimuara timur Pantai Sukamade. Sungainya dapat dipakai berkano pada sore
hari sambil melakukan pengamatan burung (Bird Watching) dan menunggu
sunset.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Keanekaragaman hayati hutan tropis menjadikan kawasan ini sebagai salah satu
objek yang menarik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan
lainnya. Atraksi wisata yang dapat dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri, yaitu
antara lain, atraksi satwa, jungle track, fishing dan fotografi.

Fasilitas dan Infrastruktur

Di dalam kawasan TN. terdapat beberapa fasilitas pendukung, yaitu penginapan
di wisma Sukamade dan Pantai Sukamade, menara pandang di lokasi Teluk
Hijau, gazebo dan warung makan di Pantai Rajegwesi.

Jaringan infrastruktur yang tersedia di TN. Meru Betiri, antara lain air bersih dan
listrik (menggunakan genset). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan telepon
belum dapat menjangkau kawasan wisata.

Sistem Transportasi

Aksesibilitas menuju Taman Nasional Meru Betiri dapat dicapai melalui beberapa
jalur darat dari Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4- 15
PENCAPAIAN MENUJU TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

NAMA TEMPAT JARAK
(KM)

WAKTU
(JAM)

SARANA

Alternatif 1 (dari Kota Jember)

64

103
109

1,5 – 2

3,5 – 4
3,5 – 4

Kend.
Bermotor Jember-Ambulu-Curahnongko-Bandealit (Pintu gerbang ke Meru

Betiri bagian barat)
 Jember-Glenmore-Sarongan-Sukamade (Pintu gerbang ke Meru

Betiri bagian timur)
 Jember–Genteng–Jajag–Pesanggaran–Sarongan–Sukamade

Alternatif 2 (dari Kota Banyuwangi)
137 5 Banyuwangi–Jajag–Pesanggaran–Sarongan–Sukamade

Sumber: Review Rencana Pengelolaan Taman NasionalMeru Betiri Tahun 2007-2020

3. TAMAN WISATA ALAM KAWAH IJEN

Kawah Ijen merupakan kawah danau terbesar di Pulau Jawa, Kawah belerang
berada dalam sulfatara dengan kedalaman 200 m dan mengandung kira-kira 36
juta meter kubik air asam beruap. Kawah Ijen merupakan Taman Wisata Alam
yang pengelolaannya di bawah pengawasan Balai Besar KSDA Jawa Timur.
Kawasan Kawah Ijen, merupakan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan. Di
dalam hutan hujan tropis pegunungan atas terdapat hutan pegunungan kering
didominasi oleh Cemara gunung (Casuarina Junghuhniana) dan semak alpin
berada di atas garis tumbuh pohon pada gunung-gunung yang paling tinggi.
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Salah satu tanaman
khas Kawah Ijen

Kawah Ijen secara administratif terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin,
Kabupaten Banyuwangi berjarak 32 km dari pusat Kota Banyuwangi dengan luas
wilayah sebesar 2.560 ha, terdiri dari luas Cagar Alam 2.468 ha dan taman
wisata alamnya seluas 92 ha.

Kondisi topografi kawasan Kawah Ijen digolongkan bergelombang berat dengan
puncak tertinggi Gunung Merapi (2.800 m dpl). Kawasan Kawah Ijen merupakan
daerah letusan gunung berapi sehingga struktur geologi yang ada dipengaruhi
oleh kegiatan gunung berapi tersebut. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan
Ferguson, iklim kawasan Kawah Ijen termasuk daerah kering yang dipengaruhi
oleh angin musim dengan curah hujan antara 1.500 – 3000 mm/tahun dengan
suhu udara harian 2 - 23 c.

Kawasan wisata ijen terdiri dari beberapa simpul-simpul kawasan, keberadaan
antar satu simpul dengan yang lainnya saling melengkapi, di antaranya yaitu:
(Lihat Gambar 4 – 14)

 Paltuding merupakan tempat terakhir yang bisa dilalui dengan kendaraan
bermotor bagi pengunjung yang akan ke Kawah Ijen, selain itu merupakan
batas antara dua Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, dalam
hal ini batasnya berupa jalan setapak dari Paltuding ke Kawah Ijen.

 Pondok Bunder merupakan pondok yang dibangun pada masa
pemerintahan Belanda yang berfungsi untuk mengukur curah hujan per
tahun.

 Kawah Ijen dengan ketinggian 2.386 m dpl merupakan obyek wisata
primadona di kawasan ini.

Di lokasi Kawasan TWA Kawah Ijen terdapat keanekaragaman flora dan fauna,
yaitu antara lain:

 Flora

Potensi flora yang ada di Kawasan Kawah Ijen dan sekitarnya telah
teridentifikasi sebanyak 26 jenis yang terdiri dari epifit, tumbuhan bawah,
semak, pohon dan rumput. Dari beberapa pengelompokan tersebut, masing-
masing mempunyai penyebaran yang tidak merata karena kondisi vegetasi
yang tidak sama antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya.

Jenis pohon yang mendominasi adalah pohon Cemara
Gunung (Casuarina Junghuhniana) yang sebarannya
merata dan merupakan ciri khas dari tegakan dataran
tinggi. Kelompok tumbuhan epifit merupakan jenis
tumbuhan yang paling indah diantara jenis tumbuhan
yang lain. Kelompok ini didominasi oleh jenis tanaman
Anggrek yang sudah dikenal oleh masyarakat umum
sebagai primadona tanaman hias. Vaccinium
merupakan tanaman khas yang hanya dijumpai di
dataran tinggi. Perdu ini dapat hidup di daerah yang
tumbuhan lain tidak dapat hidup.

Kondisi lereng di sekitar Kawah Ijen



Hal 4 - 62

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

Gambar 4 – 14
Pemanfaatan Lahan Taman Wisata Alam Kawah Ijen
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Areal peternakan lebah yang terdapat di tepi jalan
menuju TWA Kawah Ijen

Kawah belerang yang merupakan
caldera yang terbesar di dunia

Aktifitas penambang belerang

 Fauna

Potensi fauna di Kawasan Kawah Ijen dapat dibagi menjadi 2 kategori,
antara lain :

1) Kelas Mamalia

Secara langsung keberadaan mamalia yang terdapat di Kawasan Kawah Ijen
cukup sulit dipantau, namun berdasarkan data yang ada, jenis mamalia yang
ada antara lain ; Ajag (Cuon alpinus), Lutung Hitam (Trachypithecus
auratus), Tupai Tanah (Laricus insignis), Tupai Pohon (Fam. Scuridae),
Kijang (Muntiacus muntjak) dan Luwak (Parasoxurus hermaphroditus).

2) Kelas Aves/Burung

Dari Laporan Rencana Pengelolaan
Taman Wisata Kawah Ijen Tahun 2001,
di dalam Kawasan kawah Ijen
ditemukan sebanyak 35 jenis burung.
Dari jumlah tersebut, 6 jenis
diantaranya termasuk jenis burung
endemik, antara lain: Ayam Hutan Hijau
(Gallus varius), Elang jawa (Spizaetus
bartelsi), Alap-alap sapi (Falcon
molluccensis), Walet gunung (Collocalia

vulcanorum), dan Kipasan Bukit
(Rhipidura euryura).

Jenis burung dengan status dilindungi di Kawasan Kawah Ijen adalah Opior
Jawa (Lophozisterops Javanicus), Julang Emas (Aceros mudulatus), Alap-alap
Sapi (Falcon moluccensis), Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), Elang Jawa
(Spizaetus bartelsi), Elang Ular Biru (Spilornis cheela), Elang Hitam
(Ictinaetus malayensis).

Di Kawasan Kawah Ijen juga dijumpai burung migran, yaitu jenis burung
yang melewatkan musim dingin di belahan bumi bagian Utara dan
menjadikan kawasan pegunungan Ijen sebagai salah satu lintasan guna
menuju sisi bumi bagian Selatan. Kedua jenis burung tersebut adalah:
Sikatan Emas (Ficedulla zanthopygia) dan Sikatan Bubik (Muscicapa daurica).

Daya Tarik

TWA Kawah Ijen memiliki beberapa daya tarik wisata, yaitu antara lain:

 Keindahan panorama gunung
berapi yang masih aktif dengan
ketinggian antara 1400 – 2800
dari permukaan laut.

 Kawah belerang yang merupakan
caldera yang terbesar di dunia.

 Panorama alam pegunungan
dengan Puncak Merapi, Suket dan
Puncak Rante.

 Lokasi penambangan belerang dan
kegiatan penambangan yang
dilakukan dari dalam kaldera di
kedalaman kawah 100 meter,
hanya dapat diangkut oleh
manusia dilakukan secara
tradisional oleh masyarakat sekitar
kawasan Ijen.

 Keanekaragaman flora dan fauna.
 Pemandangan alam di sekitar kawasan tersebut.
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Fasilitas pondok
di lokasi Paltuding

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi yang dapat dinikmati di TWA Kawah Ijen, antara lain:

 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 Pendakian gunung.
 Camping ground.
 Jungle track.
 Fotografi dan menikmati pemandangan.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di Taman Wisata Alam Kawah Ijen dapat dilihat pada Tabel 4
– 16 sedangkan persebarannya pada Gambar 4 – 15. Keberadaan fasilitas
yang terkait dengan fungsi sebagai pendukung kegiatan pariwisata, antara lain:

 Paltuding
Fasiltas yang ada di Paltuding antara lain
adalah; pondok wisata, pondok panggang,
pesanggrahan, musholla, toilet umum/mandi
cuci kakus (mck), kantor pengelola/ loket
karcis/ informasi, pos jaga, kantin/ souvenir
shop, camping ground, shelter bulat, shelter
kotak, shelter kerucut dan warung.

 Antara Paltuding sampai pondok bunder
Fasilitas yang ada berupa bangunan shelter.

 Pondok Bunder
Bangunan pondok yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Infrastruktur

Infrastruktur yang ada antara lain adalah jaringan air bersih dan pemenuhan
kebutuhan listrik dilayani dengan genset. Jaringan telekomunikasi sampai saat ini
belum dapat terlayani.

Sistem Transportasi

Taman Wisata Kawah Ijen dapat dicapai melalui 3 tempat, yaitu:

 Dari Situbondo (116 km sampai Paltuding) dengan waktu tempuh 150 menit
(2,5 jam) dengan kendaraan roda 4 dan roda 2.

 Dari Bondowoso (73 km sampai Paltuding) dengan waktu tempuh 125 menit
(2 jam 5 menit) dengan kendaraan roda 4 dan roda 2.

 Dari Banyuwangi (33 km sampai Paltuding) dapat ditempuh dalm waktu 90
menit (1,5 jam) dengan kendaraan roda 4 dan roda 2.

Sedangkan untuk Paltuding sampai Kawah Ijen mempunyai jarak sekitar 3 km
dan hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki dengan waktu sekitar 90 menit (1,5
jam). Secara jelas, cara pencapaian menuju ke Kawah Ijen dapat dilihat pada
Tabel 4 – 17.

Jaringan jalan utama yang ada merupakan jalur yang menghubungkan antara
Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso. Menurut RTRW
Kabupaten Banyuwangi, fungsi jalan yang ada di Kawasan Paltuding adalah jalan
Kolektor Primer, kontruksi jalan berupa aspal dengan kondisi bagus, sedangkan
ukuran lebar jalannya 5 meter.

Fasilitas transportasi di wilayah perencanaan sangat terbatas. Angkutan umum
yang ada saat ini hanya sampai Licin (Totogan-Jambu), yaitu berupa mikrolet
dari Kota Banyuwangi. Di Totogan-Jambu terdapat pangkalan ojek yang melayani
masyarakat kawasan sekitar, sebagai tempat pergantian moda angkutan.
Fasilitas transportasi lain yang melayani Kawasan Kawah Ijen adalah kendaraan
sewa berupa Land Rover.
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Gambar 4. 15

Persebaran Fasilitas TWA Kawah Ijen



Hal 4 - 66

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

Jaringan jalan di dalam obyek berupa jalan tanah dengan kondisi jalan menanjak
serta berpasir sehingga cenderung licin. Dari bibir kawah menuju danau berjarak
sekitar 600 m dengan kondisi jalan berupa tangga baru dengan tingkat
kecuraman tinggi dan tidak berpagar (railling). Rute tersebut merupakan jalur
penambang.

Tabel 4 -16
FASILITAS DI TWA KAWAH IJEN

No. Fasilitas Jumlah Luas (Ha )

PALTUDING

1. Camping Ground 1 0,6000

2. Pondok Wisata 1 0,0105

3. Pondok Panggang 1 0,0026

4. Pondok Pengelola 1 0,0168

5. Pesanggrahan 1 0,0130

6. Kantin, Toko dan Garasi 1 0,0166

7. Musholla 1 0,0032

8. Shelter 3 0,0015

9. Warung 1 0,0030

10. Tandon Air 2 0,0028

11. Pos Jaga 1 0,0060

12. Toilet Umum/ MCK 1 0,0129

13. Genset 1 0,0006

14. Parkir 1 0,0897

15. Penimbangan Belerang 1 0,0060

Jumlah 3 0,7852

ANTARA PALTUDING DAN PONDOK BUNDER

1. Shelter 1 0,0005

Jumlah 1 0,0005

PONDOK BUNDER

1. Pondok Bunder 1 0,0075

2. Tandon Air 1 0,0012

3. Penimbangan Belerang 1 0,0060

4. Penginapan Penambang 2 0,0120

5. Gudang 1 0,0012

Jumlah 6 0,0279

Tabel 4 -17
AKSES PENCAPAIAN MENUJU TWA KAWAH IJEN

NO NAMA TEMPAT JARAK KETERANGAN

1. ALTERNATIF 1
Situbondo–Garduatak
Garduatak–Sempol
Sempol–Paltuding
Paltuding–Kawah Ijen

23 km
78 km
15 km
3 km

30’ kendaraan roda 4
90’ kendaraan roda 4
30’ kendaraan roda 4
90’ jalan kaki

2. ALTERNATIF 2
Bondowoso–Garduatak
Sempol–Paltuding
Paltuding–Kawah Ijen

58 km
15 km
3 km

95’ kendaraan roda 4
30’ kendaraan roda 4
90’ jalan kaki

3. ALTERNATIF 3
Banyuwangi – Licin
Licin – Paltuding
Paltuding – Kawah Ijen

15 km
18 km
3 km

30’ kendaraan roda 4
60’ kendaraan roda 4
90’ jalan kaki

4. WANA WISATA RAWABAYU

Rawabayu terletak di dalam kawasan hutan petak 8, resort polisi hutan Songgon,
bagian Kesatuan Pemangku Hutan Rogojampi, KPH Banyuwangi Barat atau dari
segi administrasi pemerintahan areal ini termasuk Desa Bayurejo, Kecamatan
Songgon, sekitar 30 Km dari Kecamatan Genteng.

Rawa Bayu adalah situs peninggalan kerajaan di Banyuwangi. Rawa Bayu adalah
sebuah rawa di dalam kawasan hutan. Letak wisata ini agak terpencil dari
keramaian dan kebisingan kota, sehingga sesuai untuk tempat rekreasi keluarga.
Rawa Bayu sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, selain
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itu Rawa Bayu juga dimanfaatkan oleh
pelajar untuk menambah wawasan
tentang alam, sosialisasi bahkan
budaya.

Daya tarik dari Wana Wisata Rawabayu
adalah sebuah telaga dengan suasana
hutan, dilokasi wisata ini juga dijumpai
sumber air. Fasilitas yang ada di wana
wisata ini antara lain areal parkir,
gazebo. Obyek wisata ini dapat

ditempuh dengan segala jenis kendaraan bermotor kurang lebih satu setengah
jam perjalanan dari Banyuwangi.

5. WANA WISATA GRAJAGAN

Wana Wisata Grajagan berada di kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan,
dengan luas sekitar 134 Ha dan berada di ketinggian dari permukaan laut antara
0 – 20 meter. Wana Wisata Grajagan terletak 60 Km dari pusat Kota Banyuwangi
ke arah Selatan Kota Banyuwangi.

Untuk mencapai Wana Wisata Grajagan, wisatawan dapat mengendarai
kendaraan roda empat/ roda dua atau dengan kendaraan umum (bus).

Daya Tarik

Daya tarik di Wana Wisata Grajagan adalah lintas alam dengan panorama indah
hasil perpaduan Laut Selatan, bukit dan hutan produktif.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Kegiatan wisata yang dapat dilakukan salah satunya menikmati pemandangan.
Dari shelter di puncak bukit, nampak terbentang pemandangan laut bebas
dengan bukit-bukit yang sangat indah. Disamping itu, dapat menikmati
pemandangan dari tiga buah gua buatan Jepang dimana perahu-perahu tersebar
di berbagai sudut pandang. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah berkemah,
mengunjungi gua dan kegiatan rekreasi lainnya.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di Pantai Grajagan, antara lain:

 Area perkemahan
 Fasilitas bermain
 Shelter
 Penginapan
 Menara pandang

Infrastruktur

Lokasi wisata ini sudah tersedia beberapa jaringan infrastruktur penunjang
wisata, yaitu tersedianya jaringan air bersih, telekomunikasi dan alat bantu
genset.

6. WANA WISATA WATU DODOL

Wana Wisata Watudodol berada di kawasan hutan KPH Banyuwangi Utara seluas
10 Ha, terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, letaknya strategis berada
di perlintasan jalur yang menghubungkan Banyuwangi dan Situbondo membuat
obyek wisata ini sangat mudah diakses baik dari arah Situbondo maupun dari
arah Banyuwangi kota.

Dari arah Banyuwangi kota ke obyek wisata ini dapat ditempuh dengan jarak 14
kilometer ke arah utara. Atau sekitar kurang lebih 5 kilometer dari pelabuhan

Sebuah telaga dalam kawasan hutan
Wana Wisata Rawabayu
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Daya tarik Wana Wisata Watudodol

ketapang, Wana wisata ini termasuk dalam kawasan hutan lindung dengan
ketinggian antara 10-15 mdpl. Untuk menuju bukit telah disediakan track untuk
dilewati oleh pengunjung. Sesampai di atas bukit, pengunjung dapat melihat
panorama selat Bali yang lebih luas dan indah

Daya Tarik

Daya Tarik wana wisata Watudodol adalah potensi alam berupa hutan, dengan
berbagai jenis flora yang tumbuh pada kawasan lindung, sedangkan fauna yang
ada jenis kera. Selain panorama hutan di area Wana Wisata Watu dodol terdapat
beberapa obyek wisata yang ada diantaranya :

 Gua Jepang, merupakan benteng pertahanan tentara Jepang, yang dibangun
oleh tentara Jepang pada tahun 1942, digunakan untuk memantau kapal-
kapal pasukan sekutu yang lewat disekitar Selat Bali. Disekitar benteng
terdapat jalan tikus (setapak) sedalam 150 cm dan lebar 100 cm yang
menghubungkan antara benteng yang satu dengan yang lain untuk
menghindari pantauan musuh dari udara.

 Batu layar, merupakan batu yang memiliki bentuk seperti layar menjulang
setinggi 100 m. Batu ini terletak di atas bukit dan dapat menjadi arena rock
clambing

 Petilasan Syeh Maulana Ishaq dan dan istrinya Putri Sekardadu yang terletak
di atas bukit.

Atraksi / Kegiatan Wisata

Beberapa hal yang dapat dilakukan di kawasan wana wisata Watudodol, antara
lain adalah jogging track, lintas hutan, menikmati kawasan hutan lindung dan
kegiatan lainnya untuk rekreasi bersama keluarga.

Fasilitas

Fasilitas di pantai wana wisata Watudodol, yaitu antara lain;

 Pintu gerbang sebagai tol karcis
 Lokasi parkir mobil yang cukup luas
 Jalan setapak sebagai jalur hutan
 Shelter
 MCK
 Tempat bermain anak-anak
 Gazebo
 Camping ground
 Warung makanan

Infrastruktur

Di dalam lokasi wisata Watudodol sudah terdapat pelayanan jaringan air bersih
dan listrik, sedangkan infrastruktur yang lainnya belum ada.

Sistem Transportasi

Obyek Wisata Watudodol terletak ± 14 km ke arah Utara Banyuwangi atau ± 5
km dari Pelabuhan Ketapang. Untuk menuju wisata wana wisata Watudodol
dapat ditempuh dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
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Agrowisata Kaliklatak
Perkebunan pertama dan tertua di Indonesia

A. WISATA KEBUN (AGRO WISATA)

Pengoptimalan sumber daya alam berupa kebun yang dapat dijadikan sebagai daya
tarik wisata. Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak perkebunan, namun hanya
beberapa obyek perkebunan tersebut yang dapat dikembangkan sebagai obyek
wisata/agro wisata (wisata kebun) dan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 4
– 16 meliputi:

1. AGRO WISATA KALIKLATAK

Wisata kebun yang terletak di
kaki Gunung Merapi dilatari
oleh Pegunungan Ijen berada
di ketinggian 450-850 m dpl,
mempunyai luas kawasan
1.013 ha dan merupakan salah
satu agrowisata pertama dan
tertua di Indonesia, masuk
wilayah administrasi Desa
Pesucen Kecamatan Kalipuro.
Hal ini terlihat dari adanya
pahatan batu “Pagar Sejarah”
yang di setiap pahatan batu

menceritakan alur peradaban kehidupan manusia mulai dari zaman primitif
sampai dengan saat ini.

Sebelum terbentuknya Wisata Perkebunan IRDJEN, pada masa pemerintahan
Belanda tahun 1925, sudah ada perkebunan di lokasi ini yang dikelola oleh CV.
Moreman and Co, yang kemudian (Alm.) R. Soehoed Prawiroatmodjo
memprakarsai pendirian PT. Wisata Irdjen yang merupakan perusahan yang
terpisah dari PT. Perkebunan Kaliklatak. Saat ini Agro Wisata Kaliklatak dikelola
oleh dua pengelola swasta pribumi, yaitu PT. Perkebunan Kaliklatak dan PT.
Wisata IRDJEN (Pariwisata Irma di Pegunungan Ijen).

Pangsa pasar wisatawan di Agro Wisata Kaliklatak adalah wisatawan
mancanegara, terutama orang Eropa (Belanda), karena mereka selain menikmati
keindahan alam di Indonesia, juga ingin bernostalgia mengenang kenangan
masa lalu di perkebunan.

Daya Tarik

Salah satu keistimewaan yang dipunyai oleh Agro Wisata Kaliklatak dan menjadi
daya tarik utama obyek adalah perkebunan kopi, karet, dan tanaman coklat.
Sedangkan daya tarik pendukung lainnya adalah view Pegunungan Ijen yang
melatarbelakangi kawasan wisata, serta udara yang sejuk yang sesuai digunakan
sebagai tempat peristirahatan.

Agro Wisata Kaliklatak mempunyai beberapa keunikan, yaitu antara lain:

 Pagar Sejarah, merupakan
petakan-petakan batuan, dimana
setiap satu petak merupakan relief
yang menggambarkan evolusi
bumi, kehidupan zaman primitif
sampai zaman peradaban, agama,
seni-budaya dan teknologi.

 Gapura “Candi Catur”
menggambarkan 4 kejadian, yaitu
AIR, API, BUMI dan ANGIN.

 Terdapatnya tumbuhan cemara, tinggi menjulang, tersebar di tepian jalan di
lokasi Wisata Irdjen.

Gapura Candi Catur
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Gambar 4.16
Penyebaran Obyek Wisata Alam

Wisata Kebun/Agro di Kabupaten Banyuwangi
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Atraksi/ Kegiatan Wisata

Beberapa atraksi kegiatan wisatawan yang dapat dilakukan di agro wisata ini,
yaitu antara lain:

 Plantation Tours, aktifitas dimulai dari jam 9 pagi, wisatawan dipandu oleh
pramuwisata untuk berkeliling perkebunan, menyaksikan dan berinteraksi
langsung proses pembenihan, pemetikan kopi atau cengkeh, penyadapan
karet dan juga proses produksinya di pabrik secara langsung.

 Plantation Style, kegiatan di pertengahan acara plantation tour, yaitu
kegiatan cofee break atau makan siang di Hargo Sonyo. Di lokasi tersebut
wisatawan dapat menyaksikan pemandangan Selat Bali, Pulau Bali di sebelah
Timur dan Pegunungan Ijen yang terdiri dari Gunung Raung, Ranti dan
Merapi di sebelah Barat.

 Keliling perkampungan sekitar wisata Irdjen, salah satunya mengunjungi
sumber air.

 Joging track di areal wisata irdjen.

 Olah raga renang, tenis

 Bersantai sambil menikmati suasana dengan udara yang sejuk.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di Wisata Irdjen antara lain adalah (Seperti yan terlihat
pada Gambar 4 – 17):

 Pondok penginapan dengan 20 kamar,
yang terdiri dari bungalow/ pondok
dengan dua tempat tidur dan tempat
tidur ekstra bagi satu keluarga.

 Pendopo.
 Kolam renang.
 Lapangan tenis.
 Tempat pesanggrahan.
 Wisma Seto, kantor pengelola.
 Kolam renang.
 MCK.
 Gazebo.
 Taman bermain.
 Lapangan tenis.
 Pelataran parkir.
 Pos jaga.

Fasilitas di wisata perkebunan, yaitu:

 Menara pandang.
 Kendaraaan angkutan kebun.

Infrastruktur

Kondisi jaringan infrastruktur yang ada di wisata kebun Kaliklatak memadai.
Dalam pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih dan telepon sudah terlayani.

Sistem Transportasi

Agro Wisata Kaliklatak terletak kurang lebih 15 km dari pusat Kota Banyuwangi,
dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Bila
menggunakan angkutan umum, naik dari Terminal Blambangan dan berhenti di
pos jaga pintu masuk Agro Wisata Kaliklatak, dilanjutkan berjalan kaki menuju
wisata Irdjen.

Sedangkan kendaraan pribadi dari pos jaga pintu masuk Agro Wisata Kaliklatak
dapat terus masuk sampai di pelataran parkir Wisata Irdjen.

Fasilitas pondok penginapan yang terdapat
di Agrowisata Kaliklatak
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Gambar 4.17

TAPAK AGRO WISATA KALIKLATAK
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Jembatan Kudung
yang dibangun pada tahun 1914

Sirkulasi di dalam obyek Wisata Irdjen dengan berjalan kaki, namun untuk
kegiatan menuju wisata perkebunan dapat menggunakan mobil khusus yang
tersedia untuk kebun. Untuk lebih jelasnya sirkulasi pencapaian lihat pada Tabel
4 – 18.

Tabel 4 – 18
PENCAPAIAN MENUJU AGRO WISATA KALIKLATAK

NAMA TEMPAT JARAK SARANA

Menuju Obyek Wisata

15 km Kend. pribadi/
angkutan umum

 Banyuwangi – Terminal Blambangan
 Terminal Blambangan – Pos Jaga Pintu

Masuk Wisata Kaliklatak
Di dalam obyek

500 m Kend. pribadi
Kend. khusus

 Pos Jaga – Wisata Irdjen
 Wisata Irdjen - Perkebunan

Sumber : Ripwa, 2004

2. AGRO WISATA KENDENG LEMBU

Perkebunan Kendeng Lembu terdapat di
Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore
Kabupaten Banyuwangi. Agro wisata ini
berdekatan dengan TN. Meru Betiri.

Kunjungan wisatawan di Agro Wisata
Kendeng Lembu sebagian besar berasal
dari Margo Utomo Home Stay, umumnya
berasal dari negara Belanda.

Daya Tarik

Daya tarik utama
yang dimiliki dan ditawarkan Agro Wisata Kendeng
Lembu adalah perkebunan. Sedangkan daya tarik
pendukung yang dimiliki oleh wisata ini adalah atraksi
sosial dan pemandangan lingkungan pedesaan sekitar
perkebunan.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat dilakukan
wisatawan di Agro Wisata Kendeng Lembu adalah
Plantation tour, keliling di perkebunan kopi, coklat dan
karet. Kegiatan wisata pendukung lainnya menyaksikan

pengolahan karet dan coklat serta kegiatan bermalam di penginapan. Bagi
wisatawan yang ingin menginap di lokasi wisata, tersedia lapangan tenis sebagai
fasilitas penunjang.

Fasilitas

Fasilitas wisata yang tersedia di Agro Wisata
Kendeng Lembu, antara lain; penginapan, lapangan
tenis, kantor pengolahan, pos jaga, pintu masuk dan
musholla.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur pendukung kegiatan wisata
yang tersedia di lokasi Agro Wisata Kendeng Lembu
adalah jaringan air bersih dan telepon, sedangkan
pemenuhan kebutuhan jaringan listrik saat ini
dilayani oleh genset.

Ruang pengolahan karet
di Perkebunan Kendeng Lembu

Penginapan di Kendeng
Lembu
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Pondok dengan suasana hunian yang
asri di Margo Utomo Agro Resort

Aksesibilitas

Agro Wisata Kendeng Lembu dari Kota Banyuwangi berjarak 60 km. Pencapaian
menuju obyek dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun
kendaraan roda 4. Untuk mencapai lokasi tersebut dapat menggunakan bus
umum dari Banyuwangi ke pertigaan Glenmore, sedangkan dari pertigaan
Glenmore ke Agro Wisata Kendeng Lembu dapat menggunakan ojek. Dari
pertigaan Glenmore menuju Agro Wisata Kendeng Lembu berjarak 8 km, dengan
kondisi jalan aspal rusak.

Sirkulasi pergerakan di dalam Agro Wisata Kendeng Lembu ditempuh dengan
berjalan kaki, untuk melakukan kegiatan berkeliling kebun, menyaksikan
pengolahan karet dan coklat di dalam pabrik.

3. AGRO WISATA MARGO UTOMO

Margo Utomo Agro Resort dan Margo Utomo Hill View Cottages berlokasi di Desa
Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, terletak ± 60 km dari Kota Banyuwangi.
Margo Utomo Agro Resort berada di belakang Stasiun Kalibaru. Pondok Wisata
Margo Utomo memiliki akomodasi penginapan. Di areal pondok wisata terdapat
berbagai tanaman bunga yang menawan dengan diselingi tanaman-tanaman
tahunan, kebun kelapa, kopi, pala, cengkeh, seluas kurang lebih 10 ha yang
terdapat di belakang pondok wisata.

Daya tarik

Daya tarik Margo Utomo Agro Resort adalah
pondok wisata yang dilengkapi dengan wisata
kebun, sedangkan daya tarik Margo Utomo Hill
View Cottages adalah pondok wisata berhawa
sejuk dengan pemandangan bukit yang indah
dilengkapi dengan lokasi rafting.

Atraksi

Banyak hal yang dapat dilakukan bagi
wisatawan yang datang berkunjung di Margo
Utomo Agro Resort, tergantung lama
kunjungan wisatawan tersebut. Bagi wisatawan

yang tidak mempunyai waktu kunjungan yang lama, wisatawan ditawarkan
kegiatan penunjang: di Margo Utomo Agro Resort wisatawan dapat melakukan
mini plantation di area Margo Utomo; sedangkan bagi wisatawan di Margo
Utomo Hill View Cottages dapat melakukan rafting.

Bagi wisatawan yang memiliki waktu kunjungan yang lama, Margo Utomo
menawarkan paket wisata ke Sukamade, Agro Wisata Kendeng Lembu, Taman
Nasional Alas Purwo dan Kawah Ijen. Selain itu tersedia kereta mini dengan
kapasitas 9 orang, untuk menikmati suasana pegunungan yang melintasi gua,
berangkat dari Stasiun Kalibaru sampai dengan Garakan Jember dengan waktu
perjalanan 2 jam.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di Margo Utomo Agro Resort, antara lain :

 Penginapan
 Kolam renang
 Kebun
 Dairy farm Margo Utomo
 Parkir.

Sedangkan fasilitas yang tersedia di Margo Utomo Hill View Cottages sebagai
berikut:
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Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Margo Utomo Home Stay

Perkebunan Kaliselogiri

 Penginapan
 Kolam renang
 Kebun
 Area rafting
 Parkir

Aksesibilitas

Pencapaian lokasi wisata Margo Utomo dari Kota Banyuwangi dapat ditempuh
dalam waktu 1,5 jam perjalanan. Sedangkan dari arah Kota Surabaya, Margo
Utomo dapat ditempuh dalam waktu 5 jam melalui jalur Selatan (Jember –
Banyuwangi) menggunakan bis atau kendaraan pribadi.

4. AGRO WISATA KALISELOGIRI

Perkebunan Kaliselogiri terdapat
di Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi. Agro wisata ini
dibawah pengelolaan PTPN. XII
Kebun Kaliselogiri. Perkebunan ini
berjarak 20 Km dari Kota
Banyuwangi

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki
dan ditawarkan Agro Wisata Kaliselogiri adalah panorama perkebunan kopi
dipadu dengan keindahan hutan tropis yang masih natural ditunjang dengan
panorama alam air terjun dan melihat matahari terbit dari puncak Miari

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat dilakukan wisatawan di Agro Wisata
Kaliselogiri keliling perkebunan kopi, air terjun, menikmati matahari terbit dari
puncak miari, hutan lindung. Kegiatan wisata pendukung lainnya bermalam di
penginapan. Bagi wisatawan yang ingin menginap di lokasi wisata, tersedia
sarana olahraga sebagai fasilitas penunjang.

Fasilitas

Fasilitas wisata yang tersedia di Agro Wisata Kaliselogiri, antara lain; penginapan,
sarana olahraga, kendaraan wisata.

Aksesibilitas

Agro Wisata Kaliselogiri dari Kota Banyuwangi berjarak 20 km. Pencapaian
menuju obyek dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun
kendaraan roda 4, dengan kondisi jalan aspal dan makadam.

Sirkulasi pergerakan di dalam Agro Wisata Kaliselogiri dapat ditempuh dengan
berjalan kaki, untuk melakukan kegiatan berkeliling perkebunan kopi di dalam
pabrik.
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Panorama perkebunan coklat dan kopi
di Agrowisata Trebasala

Pengolahan/pebuatan gula merah

5. AGRO WISATA TREBASALA PLANTATION

Perkebunan Trebasala terdapat di Desa Glenmore Kecamatan Glenmore
Kabupaten Banyuwangi. Agro wisata ini dibawah pengelolaan PTPN. XII Kebun
Trebasala. Perkebunan ini berjarak 73 Km dari Kota Banyuwangi.

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki dan ditawarkan Agro Wisata Trebasala adalah
panorama perkebunan kopi dan coklat merupakan tanaman utama perkebunan
ini. Perkebunan Trebasala berbatasan dengan Sungai Kendeng Lembu. Selain
menikmati perkebunan kopi dan coklat di area perkebunan Trebasala terdapat air
terjun 27 tingkat, airnya jernih dari atas tebing dikesunyian hutan.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat
dilakukan wisatawan di Agro Wisata
Trebasala keliling perkebunan kopi dan
coklat menggunakan kendaraan wisata,
menikmati keindahan air terjun 27 tingkat.
Kegiatan wisata pendukung lainnya
bermalam di Guesthouse yang ada di dalam
perkebunan yang dilengkapi dengan sarana
olahraga sebagai fasilitas penunjang.

Fasilitas

Fasilitas wisata yang tersedia di Agro
Wisata Trebasala, antara lain; Guest house,
sarana olahraga, kendaraan wisata.

Aksesibilitas

Agro Wisata Trebasala dari Kota Banyuwangi berjarak 73 km. Pencapaian
menuju obyek dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun
kendaraan roda 4, dengan kondisi jalan aspal dan makadam. Sirkulasi
pergerakan di dalam Agro Wisata Trebasala dapat ditempuh dengan berjalan
kaki, untuk melakukan kegiatan berkeliling perkebunan kopi dan coklat di dalam
pabrik.

6. AGRO WISATA KALI SEPANJANG

Perkebunan Kali Sepanjang terdapat di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore
Kabupaten Banyuwangi. Agro wisata ini dibawah pengelolaan PTPN. XII Kebun
Trebasala.

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki dan
ditawarkan Agro Wisata Kali Sepanjang
adalah panorama perkebunan kopi,
coklat dan kelapa merupakan tanaman
utama perkebunan ini. Selain menikmati
perkebunan kopi dan coklat di area
perkebunan Kali Sepanjang terdapat
pengolahan/pembuatan gula merah

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat dilakukan wisatawan di Agro Wisata Kali
Sepanjang yakni berkeliling perkebunan kopi dan coklat, melihat
pengolahan/pembuatan gula merah, pengambilan nira kelapa. Kegiatan wisata
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Tanaman kopi dan cengkeh di Agro Wisata

pendukung lainnya bermalam di Guesthouse yang ada di dalam perkebunan yang
dilengkapi dengan sarana olahraga sebagai fasilitas penunjang.

Fasilitas

Fasilitas wisata yang tersedia di Agro Wisata Kali Sepanjang, antara lain;
Guesthouse, sarana olahraga, kendaraan wisata.

Aksesibilitas

Agro Wisata Kali Sepanjang dari Kota Banyuwangi berjarak 67 km. Pencapaian
menuju obyek dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun
kendaraan roda 4, dengan kondisi jalan aspal dan makadam. Sirkulasi
pergerakan di dalam Agro Wisata Kali Sepanjang dapat ditempuh dengan
berjalan kaki, untuk melakukan kegiatan berkeliling perkebunan kopi, coklat dan
kelapa.

7. AGRO WISATA KALIBENDO

Perkebunan Kalibendo terdapat di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten
Banyuwangi. Perkebunan ini berjarak 25 Km dari Kota Banyuwangi

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki dan
ditawarkan Agro Wisata Kalibendo
adalah panorama perkebunan karet,
kopi dan cengkeh yang dilengkapi
dengan pabrik pengolahannya.
Terdapat pula bangunan kuno
peninggalan Belanda serta areal
perkemahan dan tempat rekreasi.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat dilakukan wisatawan di Agro Wisata
Kalibendo mengelilingi perkebunan karet, kopi dan cengkeh, berkemah,
menikmati pemandangan alam. Bagi wisatawan yang berkunjung juga tersedia
area perkemahan, tempat rekreasi dan sarana olahraga sebagai fasilitas
penunjang.

Fasilitas

Fasilitas wisata yang tersedia di Agro Wisata Kalibendo, antara lain;

 Area perkemahan
 Pelayanan kesehatan
 Parkir
 Jaringan telekomunikasi
 Lapangan sepak bola
 Tempat rekreasi

Aksesibilitas

Agro Wisata Kalibendo dari Kota Banyuwangi berjarak 25 km. Pencapaian
menuju obyek dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun
kendaraan roda 4, dengan kondisi jalan aspal.

8. AGRO WISATA MALANGSARI

Perkebunan Malangsari terdapat di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru
Kabupaten Banyuwangi. Agro wisata ini dibawah pengelolaan PTPN. XII Kebun
Malangsari.
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Agro wisata Bayu Lor

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki dan ditawarkan Agro Wisata Malangsari adalah
wisata kebun dengan panorama keindahan hutan tropis dengan pengelolaan Kopi
Robusta terbesar se Asia Tenggara dengan aroma dan spesial cita rasa kopi
lanang

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat
dilakukan wisatawan di Agro Wisata
Malangsari keliling perkebunan kopi,
menikmati kopi robusta di cafe kopi
lanang. Bagi wisatawan yang ingin
menginap di lokasi wisata, tersedia
penginapan, lapangan olahraga dan
kendaraan wisata kebun sebagai
fasilitas penunjang.

Fasilitas

Fasilitas wisata yang tersedia di Agro
Wisata Malangsari, antara lain; penginapan, lapangan olahraga, caf kopi lanang,
kendaraan wisata kebun, wartel, TV kabel.

Aksesibilitas

Agro Wisata Malangsari dari Kota Banyuwangi berjarak 12 km. Pencapaian
menuju obyek dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun
kendaraan roda 4, dengan kondisi jalan aspal dan makadam. Sirkulasi
pergerakan di dalam Agro Wisata Malangsari dapat ditempuh dengan berjalan
kaki, untuk melakukan kegiatan berkeliling perkebunan kopi.

9. AGRO WISATA BAYU LOR

Perkebunan Bayu Lor terletak di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.
Perkebunan ini berjarak 30 Km dari Kota Banyuwangi

Daya Tarik

Daya tarik utama yang dimiliki dan ditawarkan perkebunan Bayu Lor adalah
penghasil Serat Abaka. Bahkan tempat ini merupakan satu satunya penghasil
serat dari Pisang Abaka di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu perkebunan ini
juga memproduksi cengkeh dan kopi. Berada di pengunungan dengan hawa
yang sejuk, cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan alam

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang ditawarkan dan dapat dilakukan wisatawan di Agro Wisata Bayu
Lor mengelilingi perkebunan cengkeh dan kopi, menikmati pemandangan alam
yang gukup indah.

Kopi Lanang menjadi produk unggulan
perkebunan Malangsari
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B. WISATA AIR TERJUN

Air terjun yang ada di Kabupaten Banyuwangi cukup banyak dan dapat dijadikan
sebagai daya tarik wisata. Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa obyek wisata
air terjun (lihat Gambar 4 – 18) antara lain:

1. AIR TERJUN KALONGAN

Air Terjun Kalongan terletak di Desa
Pesucen, Kecamatan Giri. dengan luas
kawasan 2 ha, berada di dalam kawasan
hutan lindung dan kebun rakyat.

Daya Tarik

Daya tarik utama Kalongan adalah air
terjun, di sekitar lokasi air terjun
terdapat sumber air, kondisi airnya
sangat dingin jika dibandingkan dengan
sumber air lainnya.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan
di lokasi Air Terjun Kalongan adalah
bermain air di bawah air terjun, piknik, menikmati pemandangan, berkemah dan
fotografi.

Fasilitas dan Infrastruktur

Kondisi saat ini di lokasi wisata air terjun tersedia fasilitas
pendukung kegiatan wisata diantaranya fasilitas bermain,
musholla dan tempat parkir.

Infrastruktur pendukung kegiatan wisata di lokasi wisata
saat ini yang tersedia adalah air bersih yang berasal dari
sumber air dan air terjun, sedangkan jaringan listrik dan
telepon belum tersedia.

Aksesibilitas

Jarak dari Kota Banyuwangi ke Air Terjun Kalongan adalah
± 17 km, ke arah Barat dari Kota Banyuwangi. Dapat
ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

2. AIR TERJUN SELOGIRI

Air Terjun Selogiri terdapat di Desa Ketapang
Kecamatan Kalipuro, berjarak ± 13 km sebelah
Utara Kota Banyuwangi. Jumlah kunjungan
wisatawan saat ini masih didominasi oleh
wisatawan domestik khususnya dari Banyuwangi.
Daya tarik yang dimiliki adalah air terjun dalam
kawasan hutan.

Atraksi yang dapat dilakukan di wisata air terjun
adalah bermain air, piknik dan fotografi. Fasilitas
yang tersedia di lokasi wisata adalah gazebo,
sedangkan infrastruktur yang tersedia hanyalah
air bersih. Pencapaian menuju Air Terjun Selogiri
dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan
pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda
empat.

Air Terjun Kalongan
berada di kawasan hutan lindung

Jalan setapak di dalam
lokasi air terjun kalongan

Air Terjun Selogiri
terletak di Kecamatan Giri
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Gambar 4.18
Penyebaran Obyek Wisata Alam

Wisata Air Terjun di Kabupaten Banyuwangi
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Air Terjun Antogan

Fasilitas warung yang
terdapat di wisata Air Terjun Antogan

Air terjun Jambe Eowo

3. AIR TERJUN ANTOGAN

Wisata air terjun yang terletak di Desa Glagah dan Desa Kabat, Kecamatan
Kabat, berjarak 16 km dari Kota Banyuwangi ke arah Barat. Obyek Wisata Air
Terjun Antogan memiliki luas lahan 4 ha.

Daya Tarik

Air Terjun Antogan mempunyai daya tarik utama, yaitu air terjun yang berada di
kawasan hutan lindung.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Di wisata Air Terjun Antogan, wisatawan dapat
melakukan beberapa kegiatan, yaitu; joging
track, bermain air, berenang dengan suasana
kolam yang alami, kegiatan makan minum dan
menikmati pemandangan hutan lindung.

Fasilitas

Ketersediaan fasilitas pendukung di Air Terjun
Antogan, yaitu antara lain; loket masuk,

warung/tempat makan, lokasi parkir, pintu gerbang, tempat peristirahatan dan
MCK/ruang ganti.

Infrastruktur

Infrastruktur yang terdapat di wisata Air
Terjun Antogan, yaitu antara lain
tersedianya jaringan untuk kebutuhan air
bersih. Sedangkan jaringan listrik dan
telepon di dalam wisata Air Terjun
Antogan belum tersedia, namun jaringan
listrik dan telepon di sekitar kawasan
wisata Air Terjun Antogan sudah
terlayani.

Aksesibilitas

Untuk mencapai obyek wisata Air Terjun
Antogan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda
empat. Tersedia juga sarana angkutan pedesaan yang menuju wilayah
permukiman pedesaan di sekitar wisata tersebut. Kondisi jalan menuju obyek
wisata adalah jalan aspal dengan kondisi baik. Sirkulasi di dalam obyek ditempuh
dengan jalan kaki melalui jalan setapak.

4. AIR TERJUN JAMBE ROWO

Air Terjun Jambe Rowo terdapat di Desa Ketapang,
Kecamatan Giri, berjarak ± 13 km dari Kota Banyuwangi.
Air Terjun Jambe Rowo berada di dalam kawasan
Perhutani RPH Selogiri.

Daya Tarik

Daya tarik Wisata Air Terjun Jambe Rowo adalah air
terjun, perkebunan yang dilewati di sepanjang menuju
air terjun dan atraksi pengolahan kopi di pabrik.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Atraksi wisata di Air Terjun Jambe Rowo adalah bermain
air, piknik, keliling perkebunan, menyaksikan kegiatan
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pengolahan kopi dan kegiatan fotografi.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di wisata Air Terjun Jambe Rowo adalah gazebo,
sedangkan fasilitas penunjang lainnya adalah fasilitas penginapan, Perkebunan
PTP XII.

Infrastruktur

Infrastruktur yang tersedia saat ini adalah air
bersih, sedangkan jaringan infrastruktur listrik
masih menggunakan genset dan jaringan
telekomunikasi menggunakan telepon seluler.

Aksesibilitas

Pencapaian menuju obyek wisata ini dapat
ditempuh dengan menggunakan kendaraan dan
berhenti sampai di lahan parkir kantor PTP. Sirkulasi di dalam obyek ditempuh
dengan berjalan kaki.

5. AIR TERJUN LIDER

Air Terjun Lider terdapat di Desa Sumber Arum
Kecamatan Songgon. Merupakan bagian
Kesatuan Pemangku Hutan Rogojampi, KPH
Banyuwangi Barat.

Daya Tarik

Obyek wisata Air Terjun Lider memiliki
ketinggian 100 m merupakan air terjun tertinggi
di Banyuwangi yang sangat mengagumkan dan
sangat indah. Di kawasan hutan lindung dengan
hijau pepohonan dan bebatuan yang ada di
dasarnya serta kebeningan airnya membuat
menjadi nyaman untuk dinikmati.

Jika berangkat dari Kecamatan Sempu melewati
Desa Jambewangi, maka hutan pinus,
perkebunan kopi dan cengkeh akan menjadi
pemandangan sepanjang perjalanan menuju
post terakhir. Setelah itu pencapaian lokasi Air
Terjun Lider dapat ditempuh dengan sedikit
tracking, dengan medan yang ditempuh
lumayan sulit dengan melewati beberapa tebing
curam, menyeberangi sungai sebanyak 7 (tujuh) kali dan menembus hutan
lindung yang masih benar-benar terjaga kelestariannya.

Fasilitas

Saat ini di lokasi wisata Air Terjun Lider belum tersedia fasilitas pendukung untuk
kegiatan wisata.

Aksesibilitas

Akses menuju lokasi Air Terjun Lider dapat ditempuh dari Genteng ke arah utara
menuju Kecamatan Sempu sejauh 7 Km. Dari Kecamatan Sempu melewati Dea
Jambewangi menuju Desa Sumber Arum sejauh 7 Km. Medan yang dilewati
cukup sulit dengan batu gunung yang tajam hampir di sepanjang jalan, sehingga
pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik.

Air Terjun Lider

Fasilitas Gazebo



Hal 4 - 83

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

Air Terjun Wonorejo

Aktifitas panen coklat yang terdapat di tepi jalan
menuju Air Terjun Wonorejo

6. AIR TERJUN WONOREJO

Air Terjun Wonorejo adalah wisata air terjun yang
terletak di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan
Kalibaru, berjarak 60 km dari Kota Banyuwangi.

Daya Tarik

Daya tarik utama wisata Air Terjun Wonorejo
adalah air terjun yang berada di dalam kawasan
hutan.

Atraksi

Atraksi wisata di lokasi wisata Air Terjun
Wonorejo adalah bermain air dan menikmati
suasana alam.

Fasilitas

Saat ini di lokasi wisata Air Terjun Wonorejo
belum tersedia fasilitas pendukung untuk kegiatan wisata.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur yang sudah tersedia di lokasi Wisata Air Terjun Wonorejo
adalah jaringan air bersih, sedangkan jaringan telepon dan listrik belum tersedia.

Aksesibilitas

Pencapaian menuju lokasi Air Terjun Wonorejo dapat ditempuh dengan
kendaraan roda dua maupun roda empat. Dalam perjalanan menuju lokasi wisata
dapat menikmati suasana alam perkebunan coklat dan kopi di lereng
pegunungan Raung yang dikelola oleh PTPN XII Kebun Jatirono. Kondisi jalan
menuju lokasi wisata berupa jalan aspal. Sirkulasi pergerakan di dalam obyek
wisata ditempuh dengan berjalan kaki.

7. AIR TERJUN JEDING

Air Terjun Jeding terletak di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Jeding
merupakan tempayan besar yang terbuat dari besi. Air terjun Terjun Jeding
merupakan air terjun yang bertingkat-tingkat, airnya sangat jernih.

Daya Tarik

Daya tarik utama wisata Air Terjun Jedin adalah air terjun yang berada di dalam
kawasan hutan lindung.

Aksesibilitas

Pencapaian menuju Air Terjun Jeding ditempuh melalui jalan raya Pesanggaran -
Sarongan melalui jalan perkebunan. Dari lokasi parkir kendaraan ke lokasi air
terjun ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri sungai.
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Hutan Mangrove menjadi daya tarik utama Kawasan
wisata Mangrove Bedul

Wisata Mangrove Bedul

C. WISATA ALAM LAINNYA

Selain wisata pantai, wisata pulau, wisata hutan dan wisata kebun, Kabupaten
Banyuwangi masih memiliki beberapa obyek wisata alam lainnya (lihat Gambar 4 –
19) antara lain:

1. WISATA MANGROVE BEDUL

Mangrove Bedul Segoro Anak merupakan salah satu hutan mangrove terluas di
pulau Jawa. Sehingga hal ini menarik para peneliti dari berbagai wilayah

Indonesia maupun dari
mancanegara untuk datang
melakukan penelitian di
Taman nasional Alas Purwo,
termasuk penelitian hutan
mangrove di Bedul

Kawasan wisata Bedul
menawarkan wisata hutan
mangrove yang masih alami.

Wisata Mangrove Bedul berada di Dusun Bloksolo, Desa Sumberasri, Kecamatan
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. kurang lebih 60 Km dari Kota Banyuwangi.
Wilayah ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP).

Wisata Mangrove Blok Bedul merupakan WISATA EKOSISTEM wujud komitmen
dan kerjasama antara Pemerintah Desa Sumberasri dan Balai Taman Nasional
Alas Purwo (TNAP) dalam upaya mengembalikan, melindungi, dan
mengembangkan hutan yang utuh berikut semua biota yang ada.

Kawasan mangrove Blok Bedul berada ditepian Segoro Anak sepanjang kurang
lebih 16 km, luas hutan mangrove sekitar 1.350 Ha (866 Ha yang masuk TN. Alas
Purwo). Adapun jenis mangrove yang terdapat di Blok Bedul sebanyak 27 jenis
yang didominasi kelompok Hizopora, Bruguiera, Avicenia dan Sonneratia. Dua
jenis termasuk langka yaitu Schypiphora hydrophylaceae dan Ceriops decandra.
Sedangkan fauna yang terdapat dalam kawasan ini adalah kera, biawak, burung
elang (elang jawa dan elang laut), burung dara laut, burung blibis, burung
bangau, burung migrant dari benua australia, ancel bumi, king fisher, kecuk,
kirik— kirik, dan beberapa jenis yang belum teridentifikasi.

Tujuan pengembangan wisata mangrove ini adalah untuk memperkaya
sumberdaya hutan mangrove dalam kawasa Blok Bedul, dengan melakukan
pengamanan kawasan tersebut dari pengrusakan baik oleh manusia maupun
factor alam. melakukan penanaman kembali pada kawasan yang membutuhkan
rehabilitasi di TNAP. kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Daya Tarik

Daya tarik utama Wisata Mangrove Bedul adalah hutan mangrove. Sejauh mata
memandang, hutan mangrove itu menaungi perairan Blok Bedul. Blok Bedul
merupakan daerah hilir dari DAS Stail. Aliran sungai itu membentuk rawa air
payau. Warga sekitar menyebut kawasan ini dengan Segoro Anak. Wisatawan

yang berkunjung ke tempat
itu akan menjumpai ribuan
pohon Mangrove atau
bakau. Tempat itu sangat
cocok bagi dunia pendidikan,
mangrove, seluk-beluknya
dan juga anek ragam hayati
baik flora dan fauna bisa
dipelajari di Bedul.
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Gambar 4.19
Penyebaran Obyek Wisata Alam Lainnya di Kabupaten Banyuwangi
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Kegiatan wisata berperahu menggunakan perahu tradisional (gondang-gandung)

Selain flora, aneka ragam fauna juga bisa melihat aktifitas masyarakat yang
mencari kerang, mancing dan menjaring ikan. Kala segoro anak sedang surut
dan sedang musim kerang, wisatawan akan disuguhi atraksi para pencari kerang.

Wisatawan bisa melihat langsung dan juga membeli
kerang segar dari segoro anak. Tidak lupa tentunya,
ikan Bedul (mirip ikan gabus yang mempunyai sirip)
merupakan ikan air payau banyak ditemui di kawasana
tersebut.

Salah satu daya tarik lain mangrove blok bedul adalah
sunset, suasana sunset bisa kita nikmati dari atas
perahu tradisional yang dikanan dan kiri tepinya
ditumbuhi berbagai jenis mangrove atau ikan blodok
yang banyak dijumpai di blok bedul

Waktu terbaik untuk menikmati Bedul adalah pagi hari,
dimana udara masih belum begitu panas. Selain itu kicauan berbagai jenis
burung yang terbang bebas membuat suasana pagi begitu sempurna di Bedul

Selain untuk rekreasi, kawasan Bedul juga menjadi jujugan warga yang ingin
menyembuhkan penyakit. Penyembuhan itu dengan cara mandi di pancuran air
dekat tempat parkir wisata Mangrove Bedul

Atraksi

Atraksi yang dapat dilakukan adalah menikmati panorama alam mangrove Bedul
dengan kendaraan perahu didampingi oleh pemandu wisata, menyusuri sungai
bedul dengan menggunakan perahu tradisional (gondang-gandung) sambil
menikmati hutan mangrove yang utuh dan alami.

Tidak hanya berkeliling ke Segoro anak, pengunjung juga bisa mendapat
pelayanan lain yakni :

 Kawasan Kere, merupakan tempat peristirahatan pencari ikan/persinggahan
nelayan.

 Pantai Ngagelan, merupakan tempat penetasan telur penyu semi alami.

 Pantai Cungur, merupakan daerah konsentrasi beberapa jenis burung
migran yang berasal dari benua Australia

Selain itu kegiatan hicking di hutan hujan tropis yang berbatasan dengan hutan
mangrove, menikmati sejuknya udara dan melihat satwa liar yang dilindungi
seperti merak, kijang, babi hutan dan masih banyak lagi. Tidak kalah menarik di
ujung perjalanan menyusuri hutan hujan tropis bisa melihat penangkaran penyu
milik Taman Nasional Alas Purwo di tepi Samudra Indonesia.

Fasilitas

Fasilitas yang ada dalam kawasan pengelola wisata Mangrove Blok bedul
diantaranya:

 Pengelola menyediakan jasa pemandu khusus mangrove yang sudah terlatih

Berjalan menyusuri Hutan
Mangrove
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Goa Istana sering digunakan
Sebagai tempat bersemedi

Lokasi parkir kendaraan
Mangrove Bedul

Fasilitas yang ada di obyek wisata Mangrove Bedul

 Perahu tradisional gondang-gandung untuk mengamati dan menikmati
keindahan alam dalam kawasan mangrove Kapal-kapal ini bisa memuat
sekitar 10 hingga 15 orang untuk sekali jalan.

 Home Stay, jika wisatawan ingin menikmati
kawasan ini beberapa hari berupa
penginapan rumah penduduk sekitar hutan
mangrove yang telah ditunjuk oleh pihak
pengelola

 Area untuk menjual souvenir, makanan
maupun minuman.

 Fasilitas parkir yang cukup luas. Di area
parkiran terdapat pemandian air yang di
percaya untuk menyembuhkan beberapa
panyakit

 Dermaga pandang untuk menambatkan perahu ‘godang-gandung’. Dermaga
pandang itu mempunyai panjang 225 meter.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur yang sudah tersedia di lokasi Wisata mangrove bedul
adalah jaringan air bersih dan listrik

Aksesibilitas

Obyek wisata Mangrove Bedul berada di wilayah selatan kota Banyuwangi. Untuk
menuju ke Bedul, dari pusat Kota Banyuwangi bisa menempuh perjalanan kurang
lebih 2 jam, baik menggunakan mobil atau motor.

Akses menuju kawasan ini sangat mudah. Ada 2 jalur untuk mencapai tempat
wisata Bedul Segoro Anak yaitu melalui jalur darat dan laut. Jalur darat dari arah
timur dapat dicapai melewati Tegaldlimo - Sumberasri - Bedul (20 KM). Dari arah
barat dan utara dapat melalui Purwoharjo - Karetan - Tegaldlimo - Sumberasri -
Bedul (25 KM) atau Purwoharjo - Curahjati - Sumberasri - Bedul (25 KM).
Sedangkan jalur laut dapat melewati Purwoharjo - Grajagan - Bedul dengan
menyewa perahu nelayan atau kapal cepat di pantai Grajagan

Jalan menuju tempat wisata ini merupakan jalan hotmix. Meski harus menembus
hutan milik Perhutani, kendaraan roda empat dengan mudah melewatinya hingga
di tempat parkir wisata Mangrove Bedul

2. WISATA GOA ISTANA

Goa Istana terletak 2 km dari Pantai Pancur
ke arah Timur Laut. Goa Istana umumnya
dipergunakan untuk tempat bersemedi, atau
kegiatan religi/ kepercayaan, sehingga tidak
mengherankan apabila di dalam goa terdapat
orang bersemedi. Selain Goa Istana di
sekitarnya terdapat goa lainnya, yaitu Goa
Padepokan dan Goa Putri dari sekian banyak
goa-goa yang ada di Taman Nasional Alas
Purwo.
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Perjalanan menuju Goa Istana menyelusuri hutan dengan berjalan kaki

Daya Tarik

Daya tarik utama obyek wisata Goa Istana adalah goa, namun sebagian
wisatawan ada yang ingin melihat orang bersemedi, sehingga orang bersemedi

dapat dijadikan sebagai
daya tarik pendukung
obyek wisata Goa Istana.

Atraksi

Bagi wisatawan yang
hanya berkunjung untuk
mengetahui Goa Istana,
atraksi kegiatan yang
dapat dilakukan adalah

berkeliling goa. Umumnya wisatawan yang berkunjung ke Goa Istana
mempunyai tujuan bersemedi, rata-rata kunjungan wisata minimal bermalam 1
hari.

Fasilitas Infrastruktur

Fasilitas infrastruktur yang terdapat di lokasi goa saat ini hanyalah air bersih
yang bersumber dari mata air Goa Istana, sedangkan pemenuhan jaringan
lainnya belum tersedia.

Aksesibilitas

Pencapaian menuju Goa Istana dari Pancur, hanya dapat dilakukan dengan
berjalan kaki menyelusuri hutan dengan waktu tempuh 30 – 45 menit.

3. CUNGUR

Cungur merupakan bagian ujung paling Barat kawasan Taman Nasional Alas
Purwo yang berbatasan langsung dengan Desa Grajagan.

Daya Tarik & Atraksi/Kegiatan Wisata

Blok hutan cungur Merupakan daerah konsentrasi beberapa jenis burung migran
yang berasal dari benua Australia yang mana pada musim dingin bermigrasi ke
Asia untuk mencari makan dan melakukan perkawinan. Terdapat kurang lebih
39 jenis burung air, beberapa jenis diantaranya merupakan burung migran dari
Australia.

Pada periode bulan Oktober-Desember di Segoro Anak dapat dilihat sekitar 16
jenis burung migran dari Australia diantaranya cekakak suci (Halcyon chloris/
Todirhampus sanctus), burung kirik-kirik laut (Merops philippinus), trinil pantai
(Actitis hypoleucos), dan trinil semak (Tringa glareola).

Pada bulan-bulan tersebut wisatawan dapat menyaksikan atraksi burung migran
di delta sungai Grajagan. Kegiatan ini dapat berfungsi untuk kunjungan bersifat
penelitian, pendidikan dan rekreasi.

Aksesibilitas

Pencapaian menuju cungur dari Rowobendo dapat ditempuh sejau 15 Km
dengan waktu tempuh 50 menit. Dari Bedul dapat dicapai menggunakan perahu.

Burung Migran dari Australia di Blok Cungur
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View Feeding Ground Sadengan dilihat dari menara pandang

Menara pandang
Sadengan

4. FEEDING GROUND SADENGAN

Merupakan padang penggembalaan (Feeding Ground) buatan seluas ± 80 Ha

Daya Tarik

Daya tarik utama wisatawan mengunjungi Feeding
Ground Sadengan adalah untuk menyaksikan atraksi
satwa yang ada di areal padang penggembalaan. Jenis
satwa yang dapat dilihat di areal Feeding Ground
Sadengan, antara lain:

 Banteng (Bos, Javanicus),
 Kijang (Muntiacus Muntjak),
 Babi Hutan (Sus Scrofa),
 Merak (Pavo Muticus),
 Ayam Hutan (Gallus Sp), serta
 Beberapa jenis burung.

Atraksi/ Kegiatan Wisata

Wisatawan dapat menyaksikan atraksi satwa di areal padang penggembalaan
yang menjadi satu – satunya daya tarik utama Wisata Sadengan. Waktu
pengamatan terbaik adalah pukul 06.00-09.00 dan 15.00-18.00 WIB, meskipun
sepanjang hari dapat dilakukan pengamatan disini. Kegiatan ini dapat berfungsi
untuk kunjungan bersifat penelitian, pendidikan dan rekreasi.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di areal wisata Feeding Ground Sadengan, yaitu menara
pandang (tower) untuk melihat beberapa atraksi satwa, kantor penjaga dan
MCK.

Infrastruktur

Jaringan infrastruktur di lokasi Feeding Ground Sadengan adalah tersedianya
jaringan air bersih dan listrik (genset).

Sistem Transportasi

Feeding Ground Sadengan terletak di Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo yang
berjarak 72 km dari Kota Banyuwangi. Untuk mencapai obyek wisata ini dapat
ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat
menuju areal parkir yang disediakan agar tidak mengganggu satwa liar yang ada
di padang penggembalaan. Padang penggembalaan Sadengan berjarak kurang
lebih 2 Km dari Trianggulasi. Untuk lebih jelasnya pencapaian menuju Feeding
Ground Sadengan dapat dilihat pada Tabel 4-19.

Tabel 4-19.

PENCAPAIAN MENUJU FEEDING GROUND SADENGAN

NAMA TEMPAT JARAK
(KM)

WAKTU
(MENIT)

SARANA

 Banyuwangi–Kalipait
 Kalipait–Pasaranyar
 Pasaranyar–Sadengan

59
3
10

120
5
75

Bus
Kendaraan /carter
Kendaraan/ carter

Sumber: Buku Informasi Taman Nasional Alas Purwo.
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Fasilitas kolam renang tergabung dengan pemandian alam

5. WISATA GUNUNG REMUK

Obyek wisata Gunung Remuk terletak di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro
kurang lebih 13 Km dari Kota Banyuwangi.

Daya Tarik & Atraksi/Kegiatan Wisata

Daya tarik wisata Gunung Remuk yakni perkebunan coklat, disela perkebunan
coklat terdapat sumber air yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai
macam penyakit, selain itu juga terdapat goa peninggalan tentara Jepang
sebayak 21 goa yang menakjubkan, dan air terjun puncak gunung.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di obyek wisata gunung remuk diantaranya 21 goa
peninggalan Jepang, Sumber air penawar, Tracking area, Musholla, Tempat
parkir, Air terjun, Perkebunan coklat. Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa
jalan aspal dan makadam.

6. WISATA ALAM TIRTO KEMANTEN

Pemandian alam Tirto Kemanten terletak di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan
Kalibaru dengan jarak kurang lebih 69 Km dari Kota Banyuwangi.

Daya Tarik & Atraksi/Kegiatan Wisata

Pemandian alam dari air terjun kembar yang sering juga disebut tirto kemanten
dikelilingi oleh hutan lindung, dan perkebunan kopi sehingga memiliki panorama
alam yang cukup sejuk dan indah dan sangat cocok untuk rekreasi keluarga.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di obyek wisata alam tirto kemanten ini diantaranya
penginapan/pondok peristirahatan, musholla, sarana olahraga dan tepat parkir.
Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal dan makadam

7. PEMANDIAN ALAM JATIRONO

Pemandian alam yang berada di Kecamatan Kalibaru, berjarak 8 km dari Kota
Kalibaru.

Daya Tarik & Atraksi/Kegiatan Wisata

Atraksi yang dapat dilakukan di lokasi wisata Pemandian Jatirono adalah
berenang, bermain air di pemandian, piknik, fotografi dan menikmati
pemandangan di sekitar pemandian.

Fasilitas

Fasilitas pendukung kegiatan wisata di lokasi Pemandian Jatirono, yaitu gazebo,
kamar mandi, taman bermain, musholla, loket masuk dan kolam renang.

Sistem Transportasi

Pencapaian menuju Pemandian Jatirono dapat ditempuh dengan kendaraan.
Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal, namun sirkulasi
pergerakan di dalam obyek wisata di tempuh dengan berjalan kaki.
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Pemandian Alam Antogan Pesona

8. WISATA PEMANDIAN ALAM ANTOGAN PESONA

Pemandian alam Antogan Pesona terletak di Desa Bunder Kecamatan Kabat
dengan jarak kurang lebih 20 Km dari Kota Banyuwangi.

Daya Tarik & Atraksi/Kegiatan Wisata

Kolam pemandian alam air terjun dari aliran sungai mata air yang jernih yang
didukung oleh panorama alam yang indah dan asri. Pemandian alam ini sangat
cocok untuk rekreasi keluarga.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di obyek wisata pemandian alam Antogan Pesona ini
diantaranya PKL, kamar ganti, sarana olahraga lapangan voli, perkemahan asri
dan tepat parkir. Kondisi jalan menuju lokasi berupa jalan aspal dan makadam

9. WISATA KALONGAN OUT BOUND

Wisata Kalongan Out Bound terletak di Desa Tamansari Kecamatan Licin dengan
jarak kurang lebih 20 Km dari Kota Banyuwangi.

Panorama alam perkebunan rakyat yang indah dan masih asli serta hawa yang
sangat sejuk dan kejernihan dari sumber mata air yang keluar secara alami
merupakan ciri khas obyek wisata ini. Aneka permainan yang menantang dan
mendebarkan dari fasilitas permainan out bound dapat menjadi daya tarik utama
dan menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan. Selain itu daya tarik lain yang
dapat dinikmati adalah tersedianya area perkemahan.

Fasilitas yang tersedia adalah fasilitas outbound, perkemahan dan areal parkir,
Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal dan makadam/paving.

10. WISATA REKREASI ALAM PONDOK INDAH

Wisata rekreasi alam Pondok Indah terletak di Desa Paspan Kecamatan Glagah
dengan jarak kurang lebih 12 Km dari Kota Banyuwangi.

Pondok Indah dapat menjadi alternatif untuk rekreasi keluarga dengan
pemandangan lereng-lereng perbukitan dan hamparan sawah dan sungai. Selain
pemadangan alam dan perkebunan sebagai daya tarik utama, di lokasi wisata
Alam Pondok Indah tersedia pondok-pondok wisata yang dapat menjadi tempat
menginap bagi wisatawan yang akan bermalam di kawasan tersebut

Selain pondok wisata, fasilitas yang tersedia di Alam Pondok Indah ini adalah
toilet umum, area parkir. Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal
dan makadam.

Hasil tabulatif dari identifikasi secara keseluruhan terhadap obyek wisata alam yang
terdapat di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada Tabel 4 - 20 dan Tabel 4 - 21, yang
meringkas kondisi sarana prasarana, infrastuktur, aksesibilitas, daya tarik, dan kegiatan
wisata di masing-masing obyek daya tarik wisata alam.
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TABEL 4 – 20

IDENTIFIKASI SECARA KESELURUHAN TERHADAP OBYEK WISATA
ALAM YANG TERDAPAT DI KABUPATEN BANYUWANGI
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TABLE LANJUTAN

TABEL 4 – 20

IDENTIFIKASI SECARA KESELURUHAN TERHADAP OBYEK WISATA
ALAM YANG TERDAPAT DI KABUPATEN BANYUWANGI
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TABEL 4 – 21

KONDISI SARANA PRASARANA, INFRASTUKTUR, AKSESIBILITAS,
DAYA TARIK, DAN KEGIATAN WISATA DI MASING-MASING OBYEK

DAYA TARIK WISATA ALAM
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TABLE LANJUTAN

TABEL 4 – 21

KONDISI SARANA PRASARANA, INFRASTUKTUR, AKSESIBILITAS,
DAYA TARIK, DAN KEGIATAN WISATA DI MASING-MASING OBYEK

DAYA TARIK WISATA ALAM
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4.2.2. OBYEK WISATA BUDAYA

Obyek wisata budaya yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari
kehidupan kesenian yang ada. Kehidupan kesenian di Banyuwangi yang dapat diamati
dan dinikmati sampai sekarang merupakan rangkaian jalur kehidupan seni budaya sejak
berabad-abad yang lalu baik pada masa kejayaan Majapahit maupun pada masa
sebelumnya.

Di sisi lain kehidupan kesenian di Banyuwangi sesuai dengan karakteristik seni sebagai
getaran kalbu serta kelarasan antara dan pikiran berupa ciptaan yang indah dan murni,
maka kesenian merupakan sesuatu yang hidup selaras dan senapas dengan kehidupan
manusia dan akan menghasilkan suatu bentuk cerminan ciptaan keindahan bagi manusia
itu sendiri.

Sebagi daerah yang dihuni oleh berbagai etnis Banyuwangi tentunya sangat kaya akan
potensi seni budaya serta adat istiadatnya. Hampir semua etnis yang tinggal di
Banyuwangi sangat peduli terhadap budaya tradisionalnya. Dalam prakteknya mereka
ada yang masih membawakan seni tradisionalnya secara utuh namun ada pula yang
telah berakulturasi dengan seni budaya tradisional dari etnis lain maupunseni modern
sehingga memperkaya khasanah budaya yang hidup dan berkembang di Banyuwangi.

Sehingga dalam kenyataannya kehidupan kesenian di Banyuwangi dapat dikelompokkan
menjadi tiga golongan, yaitu :

- Bentuk kesenian yang masih mampu menampilkan ciri-ciri lamanya secara dominan
- Bentuk kesenian yang lebih dominan diwarnai oleh cita rasa dan kreativitas pelakunya
- Bentuk kesenian yang semata – mata merupakan adopsi dari berbagai bentuk karya

seni diluarnya.

Betapapun adanya, berbagai bentuk karya seni tersebut telah memberikan warna budaya
terhadap Banyuwangi sehingga membedakan Banyuwangi dengan daerah di luarnya.
Wisata budaya Kabupaten Banyuwangi dapat dibedakan menjadi :

 Kesenian tradisional
 Upacara adat/tradisi
 Upacara keagamaan
 Budaya kampung tradisional
 Peninggalan sejarah
 Religi/Rohani
 Taman Budaya

A. KESENIAN TRADISIONAL

1. KESENIAN TRADISIONAL GANDRUNG

Kesenian Gandrung merupakan kesenian asli
masyarakat Using Banyuwangi dan masih
terjaga hingga kini. Oleh karena itu Pemerintah
Banyuwangi memberi perhatian khusus
terhadap kesenian Gandrung. Hal ini
dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya
semangat serta memiliki daerah dengan segala
kebudayaannya, yang pada gilirannya akan
mampu meningkatkan pembangunan di bidang

kepariwisataan.
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Menyadari akan potensi daya tarik kesenian
Gandrung yang sangat luar biasa dan
didukung oleh masyarakat Banyuwangi yang
sangat menjunjung tinggi kesenian
tradisionalnya maka melalui Surat
Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 31
Desember 2002 Nomor 173 Gandrung
ditetapkan sebagai Maskot Pariwisata
Banyuwangi.

Dengan diangkatnya Gandrung sebagai
Maskot Pariwisata Banyuwangi maka banyak berpengaruh terhadap
pengembangan seni budaya Banyuwangi serta secara tidak langsung
mengandung konsekuensi terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
budaya Banyuwangi, diantaranya setiap ada acara budaya yang resmi selalu
diawali dengan penampilan tari Jejer Gandrung sebagai penyambutan dan
ucapan selamat datang.

Kata Gandrung berasal dari bahasa Jawa yang berarti cinta atau terpesona. Hal
ini berhubungan dengan terpesonanya masyarakat Banyuwangi kepada Dewi Sri,
yaitu Dewi Padi yang membawa kesejahteraan kepada masyarakat Banyuwangi
yang sebagian besar adalah agraris. Sebagai rasa syukur atas panen yang
melimpah maka diadakanlah pertunjukan yang dinamakan gandrung, karena
gandrungnya terhadap Dewi Sri tersebut.

Asal Usul Gandrung Banyuwangi

Pada suatu penyelenggaraan upacara di Istana Majapahit, sering dipentaskan
suatu bentuk tarian istana yang dikenal dengan istilah “Juru Angin” yaitu seorang
wanita menari sambil menyanyi dengan sangat menarik. Penari tersebut diikuti
oleh seorang “buyut” yaitu seorang pria tua berfungsi sebagai punokawan penari
juru angin tersebut.

Bentuk tarian inilah yang mungkin sebagai prototype suatu bentuk kesenian yang
sekarang dikenal denggan “Gandrung”. Hal ini dapat diasumsikan dari bentuk
penampilan penari Gandrung yang selalu diikuti oleh seorang pemain Kluncing
atau lebih dikeanal sebagai pengundang. Pengundang ini selalu memberikan

lawakan – lawakan sehubungan dengan tarian yang dibawakan
oleh penari Gandrung. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada
jaman kehidupan kerajaan – kerajaan maka daerah yang
jauh dari pusat kerajaan. Perkembangan seni budayanya

mengikuti pola seni budaya pusat.

Dalam masa perkembangannya sampai tahun 1890 di daerah
Blambangan berkembang bentuk kesenian Gandrung yang

penarinya terdiri dari anak laki-laki berumur 7 sampai 16
tahun berperan sebagai penari gandrung dengan pakaian

wanita. Pementasan Gandrung laki-laki pada masa itu
dilakukan dengan jaln keliling desa-desa kemudian penari
tersebut mendapatkan inatura. Gamelan pengiringnya terdiri
dari gendang, kethuk, biola, gong dan kluncing. Penari
gandrung laki-laki yang lain hanya mampu bertahan sampai 40
tahun dan memilih sebagai penari gandrung sampai akhir
hayatnya.

Pemilihan partner penarinya dilakukan dengan melemparkan
ujung sampur kepada penonton yang mengelilinginya.

Biasanya diawali dari bagian Barat, Timur, Selatan dan
kemudian Utara. Pelaksanaan pementasannya biasanya

dilakukan pada malam hari terutama pada bulan purnama dihalaman terbuka.
Penari gandrung pria pernaha ditampilkan berjumlah empat orang penari secara

Penari Gandrung
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bersama-sama.

Pada perkembangan terakhir penari gandrung dilakukan
oleh seorang wanita dan kebetulan penari gandrung
wanita pertama juga penari seblang bernama Semi,putri
seorang Penduduk Cungking bernama Mak Midah. Desa
Cungking sampai sekarang masih memiliki kesenian
seblang yaitu sekarang dikleruhan Bakungan. Urutan
penampilan biasanya diawali dengan tari jejer,baru
kemudian disusul taridan gending-gending lain sesuai
permintaanpara tamu, yang menari bersama penari
gadrung biasanya diatur menurut datangnya tamu
dalam arena tersebut. Dalam mengatur urutan tersebut
biasanya penari gandrung dibantu oleh seorang gedog
atau sering disebut pramugari. Sedangkan pada akhir
pertunjukan ditutup dengan tari seblang subuh yaitu
yang pada syair gendingnya mengandung petuah-
petuah bagi para penonton.

Sekarang tari Gandrung dipakai sebagai tarian selamat
datang untuk menyambut dan menghormati tamu dan
biasanya disajikan pada acara pesta perkawinan, syukuran serta pada acara –
acara tradisional. Pementasan gandrung dilaksanakan pada malam hari pukul
21.00 – 04.00 pagi hari. Namun pada masa kini tari jejer gandrung ditampilkan
pada siang setiap saat dengan tujuan utamanya adalah untuk menghormati para
tamu. Tata urutan pementasan kesenian Gandrung sebagai berikut:

1. Topengan

Topengan salah satu tarian yang dilakukan sebelum pagelaran Gandrung,
yaitu penari Gandrung (dengan berbusana tari khusus topengan) menarikan
tarian dengan gerak-gerak tari. Namun pada pagelaran gandrung
dibeberapa daerah utamanya Banyuwangi Selatan tarian topengan ini sudah
banyak ditinggalkan dan dengan efisien waktu mereka lebih suka langsung
pada penampilan tari jejer Gandrung sebagai pembuka.

2. Jejer Gandrung

Jejer Gandrung merupakan tari pembuka, Jejer berarti mulai, dimaksudkan
adalah dengan tarian ini menandakan bahwa kegiatan pagelaran kesenian
gandrung dimulai. Atraksinya dengan berdiri ditengah-tengah kalangan

(arena) selanjutnya melantunkan
gending yang berjudul padha nonton
dengan membentangkansebuah kipas
dihadapannya seperti layaknya orang
yang sedang membaca puisi. Sewaktu
melantunkan lirik-lirik berikutnya
peragaan gandrung sedemikian
indahnya dan peragaan yang
disajikan merupakan gerakan tari
yang diwarnai seni pantomim sebagai
penjabaran setiap lirik dari gending-
gending yang dilantunkan karena

karena sastra “prasemon”. Gending padha nonton ini haru dibawa dalam
babak pertama “jejer” dan tersusun sebanyak delapan bait dan setiap
baitnya terdiri sebanyak empat lirik. Dan ditutup dengan gending Kembang
Menur.

3. Ngrepen/Repenan

Setelah Gandrung selesai membawakan tari jejer gandrung dan gendhing-
gending yang berkaitan dengan tarian itu maka dengan diantar oleh

Tari Jejer Gandrung
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Penari Gandrung

seorang pramugari yang disebut “Gedhog” penari Gandrung turun dari
pentas dan mendatangi tamu sesuai yang ditunjukkan oleh gedhog yaitu
untuk ngrepen/repenan yang merupakan salah satu acara dalam
pementasan kesenian Gandrung, pada acara ngrepen/repenan ini penari
gandrung duduk bersama tamu untuk membawakan gending-gending atas
permintaannya, sebelum tamu tersebut ikut menari diatas pentas.
Biasanya setelah berakhirnya gending yang dibawakan tamu meletakkan
sejumlah uang diatas talam sebagai penghargaan atau imbalan atas
permintaan gendhing tadi.

4. Paju atau Maju Gandrung

Dalam pengaturan urutan menari bagi para tamu, biasanya diatur oleh
seorang pengatur acara yang biasanya disebut “pramugari’ atau “gedhog”

sebagaimana yang dilakukan pada acara nrepen
tadi.

Gedhog inilah yang membagikan giliran menari
bersama penari Gandrung, yang biasanya
didasarkan atas kedudukan individu tamu
tersebut di dalam masyarakat. Dan selanjutnya
menurut urutan yang lebih rendah. Kalau sudah
tidak ada lagi urutan menurut kedudukan itu
maka sebagai bahan pertimbangan
dipergunakanlah urutan kedatangan tamu
tersebut dalam pesta itu. Namun berdasarkan
tradisi yang berlaku, jika acara mengundang

gandrung dalam rangka pesta perkawinan, yang menerima sampur untuk
pertama kalinya adalah pengantin pria sebagai penghormatan atau tuan
rumah yang punya hajat.

Gedhog dalam mengatur giliran tersebut biasanya dilakukan dengan jalan
menari terlebih dahulu seperlunya dengan membawa lengser (talam) yng
diatasnya terletak sehelai sampur yang sengaja disediakan, untuk calon
penari utama pada giliran itu. Grakan Ghedog itu diikuti oleh penari
gandrung, menuju tempat penari utama,maka tamu tersebut
menyampaikan sekedar sumbangan yang berupa uang kepada tuan rumah
yang ditaruh dia atas talam, disampng itu kepada penari gandrung
diberikan juga sejumlah uang yang berfungsi sebagai pembeli gendhing
Ngrepen kemudian gandrung menyanyikan ditempat itu juga sebelum
calon penari utama itu berdiri. Kadang-kadang uang iu diberikan setelah
gending atau lagu permintaan tersebut dinyanyikan.

Baruah calon penari utama menuju ke arena yag diikuti oleh 2 atau 3 tamu
yang lain untuk menaribersama-sama. Tamu-tamu yang menyertai penaru
utama disebut “nglarehi” meskipun demikian mereka dapat juga memindah
atau meminta gending baru sebagai pengganti gending yang sedang
ditarikan, dengan jalan memberikan sejumlah uang kepada penari
gandrung atau kepada Niyogonya inilah yang dikenal dengan istilah “uwul”
yang artinya meminta tambahanatau ganti gending.

Pada acara Paju Gandrung ini ada istilah “Njaban” yaitu setelah semua
tamu yang ikut menari atau maju gandrung habis, jika waktu dirasa masih
cukup maka gedhog tadi memberi kesempatan kepada penonton untuk
ikut menari Paju Gandrung.

5. Seblang-seblangan

Pada akhir pertunjukan yang biasanya menjelang subuh acara ditutup
dengan ditampilkannya bentuk tarian seblang-seblangan yang pada
dasarnya menirukan beberapa gerak dalam tari seblang.
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Tari seblang-seblangan tersebut diselenggarakan pada waktu menjelang
pagi, sebab pada waktu itu biasanya para wanita termasuk gadis-gadis
petani pada lingkungan orang yang punya hajat sudah bangun, sehingga
mereka dapat menyaksikan tari seblang-seblangan tersebut.

Dalam pelaksanaan seblang-seblangan atau seblang subuh, biasanya
didapati ritual unik, sebuah lidi kecil yang digunakan semacam menyapu
lantai atau pentas bekas menari dengan maksud membersihkan segala
godaan hidup.

Kesenian Gandrung selain di gunakan untuk acara pesta juga untuk memenuhi
kebutuhan upacara-upacara ritual yang sampai sekarang diantaranya upacara
petik laut muncar, wonorejo dan tempat-tempat lainnya.

2. KESENIAN TRADISIONAL PATROL

Patrol merupakan musik etnik khas Banyuwangi yang seluruh instrumennya
terbuat dari Bambu dengan bentuk : kitir, gong, kempul, angklung renteng,

keethuk, kendang dan sruling.

Jenis kesenian ini erat hubunganya dengan
kegiatan agama Islam, antara lain dilakukan
pada bulan-bulan puasa (Ramadhan) kecuali
acara-acara tertentu.

Bentuk tradisi ini timbul karena tradisi
masyarakat dalam melakukan tugas siskamling
pada malam hari dan pada bulan Ramadahn
berfungsi untuk membangunkan orang untuk
sahur. Khusus untuk bulan Ramadhan, kegiatan
patrol dilakukan oleh beberapa kelompok

masyarakat yang menitik beratkan pada kegiatan seninya disamping
membangunkan sahurnya. Syair-syair yang dinyanyikan mengambil dari kitab
berjanji dan lagu-lagu daerah Banyuwangi dengan teknis tabuh sistim timpalan.
Pada saat festival, biasanya diikuti grup-grup patrol dari desa dan kelurahan se
Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah personal 1 grup minimal 15 orang.

3. KESENIAN PRABURORO / RENGGANIS

Kata Praburoro berasal dari dari salah satu tokoh yang sering dipantaskan dalam
kesenian ini, yaitu Roro rengganis. Kesenian praburoro merupakan kesenian yang
berbentuk drama tari. Lakon-lakon yang dipentaskan bersumber dari cerita Panji
atau Hikayat Amir Hamzah, yang dipengaruhi oleh cerita-cerita tanah Persi yang
bercorak Islam. Kesenian ini dimainkan oleh 40 – 50 orang. Pemain dibagi dalam
3 grup. Musik yang digunakan adalah angklung Banyuwangi dan Gamelan jawa
bernada selendro. Kesenian Praburoro memiliki ciri khas yang khusus. Ciri-ciri
tersebut diantaranya adalah : tari yang dibawakan adalah adalah tari Jawa.
Busana yang dipakai dalam penampilannya adalah busana wayang orang.

4. KESENIAN DAMARWULAN / JINGGOAN

Kata Damarwulan diambil dari nama tokoh yang dipentaskan dalam kesenian ini
yaitu Damarwulan/ Minakjinggo. Kesenian ini dimainkan oleh 40 hingga 50 orang
dan dibagi dalam 4 kelompok.

Kesenian Damarwulan mirip dengan kesenian Janger Bali, yang berbeda hanya
bahasa yang digunakan, jika janger Bali menggunakan bahasa Bali dalam
dialognya, tetapi Bahasa jawa dalam kesenian Damarwulan. yang merupakan
bahasa teater ketoprak. Namun pada saat lawakan, digunakan bahasa Using
sebagai bahasa pengantar. Lakon ceritanya pun justru diambil dari Serat

Kesenian Tradisional Patrol
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Kesenian Gedhogan

Damarwulan yang dianggap penghinaan terhadap masyarakat Banyuwangi, yang
anehnya malah berkembang subur

Kesenian Damarwulan merupakan seni drama tari. Pertunjukan diawali dengan
tarian Panembrama. Adegan lawak biasanya disisipkan dalam pementasan.
Critanya dalam Damarwulan berkisar tentang hubungan antara Minakjinggo
dengan Damarwulan pada masa Majapahit dan Blambangan. Dialognya
berbentuk tembang atau nyanyian.

5. KESENIAN BORDAH

Bordah merupakan bentuk kesenian yang ada
hubungannya dengan unsur-unsur seni budaya
keagamaan Islam, sebagaimana kata bordah itu sendiri
yang berasal dari kata "Kasidatul Bordah".

Peralatan pokoknya terdiri dari terbang/rebana dengan
berbagai ukuran dan dimainkan sedemikian rupa
sehingga menghasilkan bunyi-bunyi instrument yang
dilengkapi oleh vokal yang dibawa pemukul-pemukul
terbang itu sendiri. Lagu-lagu yang dibawakan
merupakan lagu-lagu kasidahan atau lagu-lagu

barjanji, sedangkan permainan-permainan terbangnya kadang-kadang
dipergunakan juga teknis timpalan sehingga mengasilkan bunyi yang meriah

6. KESENIAN GEDHOGAN

Kesenian gedhogan pada mulanya digunakan
untuk hiburan setelah selesai menumbuk
beras pada acara hajatanoleh masyarakat
Desa Kemiren Kecamatan Glagah. Mereka
beramai-ramai membunyikan peralatan
penumbuk beras, seperti : alu, lesung dan
lumpang, sehingga menimbulkan suara yang
untuk didengar. Mereka menyanyi sambil
menabuh gamelan tersebut.

7. KESENIAN KUNTULAN DAN KUNDARAN

Hadrah Kuntulan yang juga disebut kundaran, merupakan salah satu dari sekian
seni tradisi yang masih bertahan hingga kini. Berbagai perubahan yang mewarnai
perjalanan kuntulan menunjukan kecerdasannya dalam menghadapi setiap
perubahan. Identifikasi sebagai karya seni bernuansa Arab - Islam melekat pada
kesenian ini pada masa awal kemunculanya. Sperti halnya Ujrat, Tunpitujat dan
pembacaan al-Barjanji dengan diiringi alat musik Gembrung yang pernah ada
Banyuwangi seperti catatan seorang antropolog pada tahun 1926, John Scholte.
Karena itulah pada mulanya pertunjukan seni ini di dominasi oleh laki-laki.
Pertemuanya dengan kesenian asli Banyuwangi seperti Gandrung, Damarwulan,

Kesenian Bordah

Kesenian Damarwulan
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dan Trengganis serta tarian lainnya merubah hadrah kuntulan menjadi kesenian
yang unik dan khas.

Tidak hanya gerakan tarinya, musik dan tembang-tembang yang dibawakan pun
merupakan kolaborasi unik kesenian tradisi daerah Banyuwangi dan kesenian
gurun. Kehadirannya juga menambah perbendaharaan dan warna kesenian
tradisional di tanah air. Persinggunganya dengan berbagai realitas sosial dan
kebudayaan masyarakat banyuwangi membawa kesenian ini ke dalam dinamisasi
yang khas dan sekaligus persoalan yang komplek.

Perangkat musik kuntulan sendiri sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan
sekitarnya termasuk musik dan gerak tari Gandrung. Namun irama dasarnya
tetaplah sama dengan hadrah lainnya. Selain enam buah rebana sebagai alat
musik utamanya (dalam kuntulan baku), ada penambahan-penambahan seperti
jidor (semacam drum), beduk besar, beduk kecil, kenong, kluncing (triangle),
gong, biola dan kadang keyboard (saat ini) sebagai penguat nada. Selain itu
bonang Bali kadang juga dipakai dalam kesenian kuntulan ini. Serta dalam
beberapa kesempatan sering ditambahkan angklung caruk sebagai pemanis, dan
lagi-lagi sesuai permintaan penonton.

8. KESENIAN BARONG

Kata Barong memiliki beberapa pengertian. Dalam bahasa Sansekerta barong
memiliki arti beruang, yakni berasal dari kata “B(h)arwang”. Selain itu barong
berarti pula akar-akaran yang hidup didekat rumpun bambu, pertunjukan yang
berwujud tiruan dari binatang buas. Blambangan atau Banyuwangi memiliki
beberapa barong, diantaranya adalah : Barong Kemiren, Barong Prejeng, Barong
Using atau Blambangan

Barong merupakan seni pertunjukan tradisional yang berupa drama tari yang
lahir di tengah-tengah masyarakat Using di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Masyarakat Using terkenal sangat kreatif hal ini terbukti dari banyaknya bentuk-
bentuk kesenian yang mereka miliki. Keberadaan dramatari Barong sekarang ini
walaupun proses modernisasi telah melanda Banyuwangi tetapi tidak berubah
bahkan menggeser struktur dramatik dan fungsinya.

Digunakannya kata Barong
pada nama dramatari ini
karena Barong dijadikan
tokoh sentral. Meskipun di
Banyuwangi khususnya di
lingkungan masyarakat
Using memiliki berbagai
bentuk kesenian tetapi
dramatari Barong masih
diminati oleh masyarakat,
ini terbukti dari
keberadaannya sekarang
dan seringnya mengadakan
pertunjukan. Cerita yang
diangkat dibagi menjadi
empat babak, yaitu lakon Jakiprah, lakon Panji Simirah, Lakon Suwarti, dan lakon
Singo Lodaya. Barong walaupun menjadi tokoh sentral tidak selalu hadir pada
masing-masing babak.

Kedudukan Barong di lingkungan masyarakat Using Kemiren sangat istimewa
karena Barong diyakini sebagai perwujudan dari danyang desa yang mampu
memberikan rasa aman dan ketentraman seluruh warga desa. Maka rasa hormat
mereka wujudkan dengan mengadakan ritual dengan sesaji yang sudah
ditentukan terhadap Barong sebelum melalui pamentasan. Pementasan dramatari

Kesenian Barong



Hal 4 - 103

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

Barong dikemas dalam sebuah pertunjukan semalam suntuk, didukung oleh
tempat pementasan yang menyerupai panggung.

Dari pertunjukan dramatari Barong ini ada tiga fungsi yang dapat dipetik yaitu
fungsi estetis bahwa dramatari Barong sebagai sebuah karya seni yang mampu
memuaskan hasrat manusia. Fungsi sosial yaitu dari pementasdan Barong
mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa kesetia-kawanan atau rasa
kekeluargaan, dengan harapan dapat menekan terjadinya konflik. Fungsi
ekonomis yaitu dari pementasan dramatari Barong mampu menambah
penghasilan bagi pemain maupun masyarakat lainnya yang memanfaatkan
kesempatan itu dengan berjualan.

9. KESENIAN JARANAN BUTO

Kesenian Jaranan memang telah menyebar di tanah Jawa. Hampir di tiap daerah
memiliki kesenian Jaranan ini. Di Banyuwangi juga memiliki kesenian Jaranan
dengan berbagai kepala kuda kepang yang dipakai tidak berbentuk kuda tetapi
berbentuk kepala raksasa (dalam bahasa Jawa disebut Buto) dengan taring yang
keluar dari mulutnya.

Tari Jaranan Buto dimainkan oleh 16-20 orang yang terhimpun dalam 8 grup.
Peralatan yang dipakai meliputi kendang, gong, terompet, kethuk dan kuda
kepang dengan kepala berbentuk raksasa atau bentuk babi hutan serta topeng
berbentuk kepala binatang buas. Kesenian ini biasanya dilakukan pada Pukul
10.00 - 16.00 WIB.

Pada puncak pertunjukan, biasanya penari mengalami kesurupan. Penari tidak
sadar dan mengejar orang yang menggodanya dengan siulan. Dalam
pertunjukan ini kadang juga ditampilkan penari yang kesurupan yang kemudian
memakan kaca, api, atau ayam hidup dengan memakan kepalanya hingga mati.
Di dalam pertunjukan ini ada seorang pawang yang bertugas menyadarkan para
penari yaang kesurupan.

10. KESENIAN MOCOAN PACUL GOANG

Di lingkungan kehidupan masyarakat Blambangan terdapat semacam kebiasaan
seni baca yang dikenal dengan istilah "Mocoan". Kata mocoan berasal dari
bahasa Jawa yang berarti “membaca”, Pacul dalam hal ini memiliki arti berbeda
dengan yang sebenarnya. Kata pacul dalam hal ini bersifat konotatif yang
memiliki makna “mengolok-ngolok”.

Kesenian ini dimainkan oleh 7-8 orang dalam sebuah group kendang, biola, gong,
dan kluncing adalah instrumen yang digunakan untuk mengiringi kesenian ini.
Kemudian kelompok tersebut membaca dengan menggunakan irama lagu
mocopot seperti kasmaran, arum-arum, derma, pangkur sinom, dan sebagainya
dengan menggunakan versi Blambangan. Bahan bacaan yang digunakan berasal
dari lontar Yusuf. Bentuk paculan “olok-olok”, biasanya bersifat menggelikan.
Biasanya paculan tersebut menggunakan parikan, pantun, atau lawakan. Untuk
memulai paculan biasanya para penonton mengatakan “paculan wis”, maksudnya
agar para pemain segera saling mengolok-ngolok. Kesenian ini juga disebut
dengan kesenian Aljin, karena pada awalnya kesenian ini dipimpin oleh seorang
yang bernama Aljin.

11. KESENIAN MOCOAN LONTAR YUSUF

Lontar Yusuf bertuliskan huruf arab gundul dan dibaca oleh sesepuh desa. Obor
dibacakan di atas kukus kemenyan untuk dimintakan kadar kemustajabannya.
Pembacaan lontar dibarengi tembang pangkur dan kinanti sebagai perwujudan
rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT. Mocoan Lontar Yusuf ini
merupakan adat/tradisi masyarakat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah
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12. KESENIAN ANGKLUNG

Angklung merupakan kesenian khas Banyuwangi. Kesenian ini dimainkan oleh 12
sampai 14 orang. Instrument musiknya terdiri dari Saron, Kendang dan Gong.

Sebagian besar peralatan yang digunakan berasal dari bambu. Angklung memiliki
beberapa macam, yaitu:

Angklung Caruk : Kata Caruk berasal dari bahasa Using yang berarti
“bertemu”. Pertemuan dua kelompok pemain angklung dan mereka saling
mengadu ketangkasan memainkan angklung, disebut angklung caruk.

Angklung Tetak : Kata Tetak berasal dari bahasa Using yang berarti “ronda
malam” angklung tetak berfungsi sebagai alat untuk ronda di malam hari.
Angklung tetak mulai naik daun sekitar tahun 1950. Pada tahun 1974, angklung
ini disempurnakan teruama berkaitan dengan nadanya.

Angklung Paglak : Paglak adalah sebuah bangunan sederhana yang didirikan
di sawah atau dekat perkampungan. Bangunan paglak biasanya terbuat dari
bambu dengan ketinggian sekitar 10 m diatas permukaan tanah.

Angklung Blambangan : Keberadaan angklung Blambangan merupakan
kelanjutan dari angklung-angklung sebelumnya. Angklung Blambangan
inerupakan improvisasi dari angklung caruk, yakni dengan menambahkan
beberapa instrumen.

13. KUDA KENCAK

Tarian Kuda kencak merupakan Kesenian unik dan Menarik di banyuwangi. Kata
“Kencak” mengangkat kaki berkali-kali. Suatu gerakan indah dan jenaka kuda
diiringi musik gamelan tradisional. Tradisi ini dilakukan pada upacara khitanan.
Sang kuda diberi hiasan warna warni dinaiki seorang anak laki-laki dengan
pakaian yang gemerlap pula, diarak seperti pengantin. Kesenian Kuda Kencak ini
dilakukan oleh masyarakat Desa Macan Putih Kecamatan Kabat.

14. TARI REOG

Reog Ponorogo merupakan tarian rakyat yang
melibatkan peluha penari. Penari utama
memakai pakaian besar terbuat dari bulu merak
merah dan memakai topeng kepala hariamau
dan mampu memanggul penari yang duduk di
atas kepalanya.

15. WAYANG

Kata Wayang berasal dari bahasa jawa yang
berarti “bayang-bayang”. Pertunjukan Wayang
biasanya dielar semalam suntuk pada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan tradisi
di Banyuwangi. Cerita wayang banyak mengajarkan makna dan tujuan hidup
manusia

Kesenian Reog
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16. LEANG-LEONG (BARONG SAI)

Pertunjukan kesenian bernuansa etnis Tionghoa seperti tari Barong sai dan
leang-leong dapat kita nikmati dalam berbagai kegiatan di Banyuwangi.

B. UPACARA ADAT/TRADISI

1. UPACARA TRADISIONAL SEBLANG

Banyuwangi memiliki dua kesenian Seblang yang berbeda, Seblang Olehsari dan
Seblang Bakungan.

SEBLANG OLEHSARI

Seblang merupakan upacara bersih desa di Desa Olehsari, Kec. Glagah untuk
menolak balak yang diwujudkan dengan mementaskan kesenian sakral yang
disebut : “Seblang” yang berbau mistis. Seblang Olehsari ditarikan oleh wanita
muda selam tujuh hari berturut – turut. Penari menari dalam keadaan kesurupan.
Ia menari mengikuti gending atau lagu-lagu sebanyak 28 dan dinyanyikan oleh
beberapa sinden.

Sebelum Ritual Seblang dilaksanakan, pada malam hari sebelumnya, masyarakat
desa itu menggelar selamatan yang dikuti oleh seluruh warga. Pelaksanaan ritual
Seblang dilaksanakan 7 hari setiap sore dan prosesinya sama, kecuali pada hari
terakhir ada prosesi Seblang Ider bumi, keliling kampung.

Pada prosesi gending "Kembang Dermo", Seblang menjual bunga. Bunga itu
ditancapkan pada sebatang bambu kecil yang terdiri 3 kumtum bunga sehingga
mudah untuk dibawa. Hampir semua masyarakat desa, para penonton berebut
untuk membeli bunga itu. Bunga-bunga itu disimpan untuk anak-anak atau
diletakkan disuatu tempat tertentu di rumah maupun di sawah yang dipercaya
sebagai tolak balak untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat, balak penyakit
maupun keberuntungan.

Prosesi berikutnya yang disebut "Tundikan", dimana Seblang mengundang tamu
atau penonton untuk menari bersama di atas meja, seblang mengajak
berkomunikasi interaktif dengan penonton dengan cara melemparkan selendang
atau sampur kepada penonton. Dalam keadaan kesurupan dan mata tertutup,
Seblang menunjuk ke arah penonton dimana selendang yang dilemparkan tadi
terjatuh atau mengenai seseorang. Penonton berharap bisa mendapatkan Tundik
ini dan menari bersama seblang, karena dipercaya ia akan mendapat
keberuntungan
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Ritual Seblang Bakungan

SEBLANG BAKUNGAN

Seblang bakungan merupakan
upacara bersih desa di Kelurahan
Bakungan Upacara ini dilakukan
satu malam, seminggu setelah
hari raya Idul Adha. Tujuan dari
upacara ini adalah menolak balak,
yakni dengan mengadakan
pertunjukan seblang di malam
hari, setelah maghrib. Acara
dibuka dengan parade oncor
keliling desa (Ider bumi) yang
diikuti oleh penduduk desa.

Seblang ditarikan oleh seorang
wanita tua di depan sanggar.
Setelah diberi mantra-mantra ia
menari dalam keadaan
kesurupan. Lagu-lagunya ada 12 yang menceritakan tentang kehidupan,
karamahan, lingkungan hidup, dsb.

Kegiatan berakhir tengah malam setelah acara"Adol Kembang". Para penonton
kemudian berebut berbagai bibit tanaman yang dipajang di panggung dan
mengambil kiling (baling-baling) yang di pasang di sanggar. barang-barang yang
diambil tersebut dapat di percaya dapat digunakan sebagai alat penolak balak.

2. UPACARA PETIK LAUT

Upacara petik laut ini sebagian besar dilakukan oleh masyarakat nelayan di
Banyuwangi diantaranya di Pantai Muncar, Bimo, Cacalan, Lampon, Blimbingsari,
Bulusan, Sukojati, Grajagan dan Pancer. Upacara petik laut tersebut sebagian
besar dilaksanakan disetiap bulan Syuro.

Dari beberapa upacara petik laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di
Kabupaten Banyuwangi, Upacara petik laut di Muncar merupakan ritual akbar
petik laut di wilayah Kabupaten Banyuwangi karena Muncar sebagai pelabuhan
ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi.

Seperti halnya tradisi petik laut pada umumnya, upacara “Petik Laut” Muncar
ditujuakan untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan sekaligus ungkapan
terima kasih kepada Tuhan. Waktu pelaksanaan petik laut tiap tahun berubah
karena berdasarkan penanggalan Qamariah dan kesepakatan pihak nelayan.
Biasanya digelar saat bulan purnama, karena nelayan tidak melaut, mengingat
pada saat itu terjadi air laut pasang.

Ritual diawali pembuatan sesaji oleh sesepuh nelayan. Mereka adalah keturunan
warga Madura yang sudah ratusan tahun turun-temurun mendiami pelabuhan
Muncar. Disiapkan perahu kecil ( perahu sesaji ) dibuat seindah mungkin mirip
kapal nelayan yang biasa digunakan melaut. Pada malam harinya, di tempat
perahu untuk sesaji dipersiapkan dilakukan tirakatan. Di beberapa surau atau
rumah diadakan pengajian atau semaan sebelum perahu sesaji dilarung ke laut.
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Perahu diisi puluhan jenis hasil bumi dan makanan yang seluruhnya dimasak
keluarga sesepuh adat. Jenis makanan berbagai jajanan, nasi tumpeng dan
buah-buahan, ditata rapi di perahu kecil tadi. Sesaji yang sudah jadi disebut
gitek.

Pada hari yang ditentukan, ratusan nelayan berkumpul di rumah sesepuh adat
sejak pagi. Mereka menggunakan baju khas Madura sambil membawa senjata
clurit. Menjelang siang, sesaji diarak menggunakan dokar menuju pantai.
Sepanjang iring-iringan, dua penari Gandrung ikut mendampingi. Bunyi gamelan
Gandrung mengalun indah.

Nelayan menari sambil mengacungkan senjata cluritnya. Di depannya, dukun
membawa abu kemenyan. Sambil melantunkan doa, dukun menyebarkan beras
kuning simbol tolak bala

3. UPACARA ENDOG-ENDOGAN

Upacara endog-endogan dilaksanakan untuk memperingati hari besar Nabi
Muhammad SAW atau di Banyuwangi lebih dikenal bulan Mulud sehingga ada
juga yang menyebutnya Muludan. Endog-endogan sesuai dengan namanya
(*endog = Telur) dapat diartikan sebagai acara yang berhungan dengan telur.
Pawai endog-endogan sebuah pawai yang menampilkan berbagai bentuk kreasi
hiasan telur yang di ikut oleh siswa-siswi maupun instansi pemerintahan yang
ada di BanyuwangI.

Upacara ini dilaksanakan di pagi hari dan dimulai dari depan kantor PEMDA dan
berakhir di Masjid Agung Baiturrahman. Dalam upacara ini, ribuan telur
diletakkan diatas jodang dengan berbagai bentuk seperti : miniatur masjid,
perahu, binatang, dan lain sebagainya.

Batang pisang terkecil berisi hiasan 33 butir telur, dan yang besar sebanyak 99
butir telur. Jodang utama diletakkan di depan kantor PEMDA, sebagai garis star
jodang utama terdiri dari 999 butir telur, sejumlah angka tasbih, tahlil dan tahmid
dalam memuji ALLAH dan jumlah Asma'ul Husnah. Orang yang ikut dalam
karnaval berpakaian muslim. Endog-endogan dimulai pada tanggal 12 Rabiul
Awal. Kegiatan endog-endogan di PEMDA merupakan tertenger untuk mengawali
perayaan-perayaan di tempat lain

4. Arung Kanal

Arung kanal merupakan suatu yang menampilkan prototipe berbagai macam
kapal yang melintas kanal Pakelan Sampeyan sepanjang 2 km. Arung kanal
merupakan ajang kreatifitas masyarakat Bangorejo Kabupaten Banyuwangi untuk
membuat Prototipe kapal, sebagai wujud kecintaannya terhadap dunia bahari.
Arung kanal merupakan prosesi yang menarik.

Acara dimulai dengan selamatan yang disebut dengan ”Baritan” dalam acara ini
digelar ”balam apem”. Ada kepercayaan bahwa barang siapa mendapatkan
apem, dan dia masih belum menikah maka akan dekat jodohnya, apabila sudah
menikah maka kehidupan rumah tangganya makin harmonis, prosesi turun
perahu biasanya dilaksanakan setelah buritan. Orang-orang beramai-ramai
membawa perahu yang terbuat dari kertas atau plastik di turunkan di sungai.
Pemenang dalam lomba ini didasarkan atas keindahan design dan dekorasi kapal.
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5. UPACARA REBO WEKASAN

Sebagian besar masyarakat Banyuwangi merayakan
Rebo Wekasan pada hari Rabu terakhir bulan Sapar.
Hal ini erat hubungannya dengan kepercayaan bahwa
pada hari itu merupakan hari yang penuh dengan mara
bahaya. Kemudian masyarakat mengunjungi tempat-
tempat sunyi seperti pantai dan sumber mata air untuk
merenung. Masyarakat Banyuwangi biasanya
mengunjung pantai Cacalan di Kelurahan Sukowidi,
Kalipuro. Mereka pergi sambil membawa makanan
untuk pesta. Namun bagi mereka yang tinggal jauh

dari pantai seperti daerah Kemiren Kecamatan Glagah mengadakan selamatan di
mata air sungai agar mata air tersebut mengalir selamanya.

6. UPACARA SAPAR-SAPARAN

Tradisi Sapar-saparan pada dasarnya
memiliki kesamaan dengan Rebo
Wekasan, tradisi sapar-saparan
dilaksanakan sebagai rasa syukur atas
rejeki yang diberikan Tuhan Yang Maha
Esa. Dalam upacara ini dilaksanakan doa
bersama agar para penduduk dihindarkan
dari mara bahaya. Pelaksanaan upacara ini
dilakukan pada hari rabu terakhir Bulan
Sapar (penanggalan jawa). Pelaksanaan
tradisi tersebut dilakukan di Pantai Cacalan

7. UPACARA KEBO-KEBOAN (DS. ALAS MALANG)

Masyarakat Banyuwangi yang mayoritas petani memiliki ritual sakral untuk
meminta berkah keselamatan. Salah satunya upacara Kebo-Keboan, merupakan
upacara yang menggambarkan pernyataan rasa syukur dan terima kasih
masyarakat di Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh kepada Tuhan YME atas
keselamatan dan peningkatan hasil panen yang diperolehnya selama ini.

Tradisi tersebut dikenal dengan nama kebo-keboan. Ritual ini menggunakan
kerbau sebagai sarana upacara. Namun, kerbau yang digunakan binatang jadi-
jadian yakni manusia berdandan mirip kerbau, lalu beraksi layaknya kerbau di
sawah.

Ritual kebo-keboan digelar setahun sekali pada bulan Muharam atau Suro
(penanggalan Jawa). Bulan ini diyakini memiliki kekuatan magis. Konon, ritual ini
muncul sejak abad ke-18. Di Banyuwangi.

Ritual yang meminta berkah keselamatan sebelum memulai musim tanam padi
itu dimulai berbagai persiapan seperti memasang pintu gerbang terbuat dari hasil
bumi, hingga menanam segala jenis pohon di tengah jalan. Tanaman inilah yang
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akan dilewati kerbau jadi-jadian. Pohon ditanam di sepanjang jalan menuju
empat arah mata angin yang mengelilingi desa.

Bermacam tanaman hasil bumi menghiasai di tiap jalan kampung, sebagai
simbol ungkapan syukur kepada penguasa alam Untuk mendapat kesan suasana
persawahan, jalan desa pun dialiri air yang berasal dari sungai setempat. 12
tumpeng, simbol waktu perputaran kehidupan manusia yang disajikan dinikmati
bersama-sama.

Berbagai pernik ornamen hiasan sudah terpajang, umbul-umbul, killing (baling-
baling kicir angin), paglak (dangau tinggi di tengah sawah) terlihat megah di
hamparan sawah dengan latar belakang Pegunungan Raung, Ijen, dan Gunung
Merapi. Semua warga desa sudah siap dengan kue tradisional serta sesaji untuk
upacara ritual. Hampir semua orang tampak anggun dengan busana adatnya.

Warga menyambut ritual ini mirip perayaan hari raya. Hari pelaksanaan upacara
dihitung menggunakan kalender Jawa kuno. Biasanya kepastian itu diputuskan
para sesepuh adat. Pada hari pelaksanaan, seluruh warga membuat tumpeng
ayam. Sesajen ini dimasak secara tradisional khas suku Using, yakni pecel ayam,
daging ayam dibakar dan dicampur urap kelapa muda.

Menjelang siang hari, warga berkumpul di depan rumah masing-masing.
Beberapa orang bergerombol di pusat desa bersama para pejabat dan undangan.
Dipimpin sesepuh adat, warga berdoa menggunakan bahasa Using kuno. Usai
berdoa, warga berebut menyantap tumpeng yang diyakini mampu memberikan
berkah keselamatan.

8. UPACARA KEBOAN (DS. ALIYAN)

Awalnya upacara ini diadakan untuk
memohon turunnya hujan saat
kemarau panjang, dengan turunnya
hujan berarti bercocok tanam segera
bisa dilaksanakan. Saat ini upacara
tahunan di Desa Aliyan Kec. Rogojampi
ini berhubungan dengan kesuburan,
syukuran serta doa kepada Tuhan agar
para petani diberi keselamatan dan
kesejahteraan serta mendapatkan
panen yang melimpah dimasa yang
akan datang.

Sebelum ritual dimulai masyarakat bergotong royong, memasang hiasan
disepanjang jalan utama desa, yang terdiri dari hasil panen berupa pala
gumantung (buah-buahan), pala kependem (umbi-umbian) dan pala kesimpir
(polong kacang-kacangan), semua itu melambangkan kesuburan dan
kesejahteraan.

Prosesi acara, dawali dengan keselamatan di tengah jalan pada pagi hari, sesaji,
kue, dan nasi tumpeng diberi doa yang dipimpin oleh kyai, kemudian dibagikan
kepada para pengunjung dan kepada masyarakat sekitar. Kue dan makanan
disiapkan oleh masing-masing keluarga dan disajikan untuk para tamu dan sanak
famili yang berkunjung. Selanjutnya acara ider bumi yang diikuti oleh beberapa
laki-laki yang bertubuh kekar dengan dandanan dan bertingkah aneh seperti
kerbau yang dihalau oleh para petani lengkap dengan bajaknya.

Untuk meramaikan suasana, musik dan tarian tradisional mengiringi arak-arakan
ini. Seorang putri cantik melambangkan Dewi Sri ditandu oleh beberapa
pengawal dengan pakaian khas. Sebagai puncak acara adalah prosesi
pembajakan sawah dan menanam bibit padi. Para kerbau manusia seperti
kesurupan mengejar siapapun yang mencoba mengambil bibit padi yang
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ditanam. Masyarakat berebut untukmendapatkan bibit padi itu karena dipercaya
bisa digunakan sebagai tolak balak maupun keberuntungan. Kegiatan berakhir
pada tengah hari. Sementara pada sore dan malam hari, kesenian tradisional
disajikan termasuk pementasan wayang kulit semalam suntuk.

9. UPACARA NGARAH JODANG

Upacara tradisi Ngarah Jodang, merupakan upacara tradisi pelepasan sesaji ke
laut yang dilakukan pada saat bulan Maulud oleh masyarakat Desa Blimbingsari
Kecamatan Rogojampi. Sebelumnya telur hias yang dihias ditancapkan pada
Jodang (tempat Sesaji) dan setelah diarak keliling kampung (Idher Bumi)
kemudian secara beramai-ramai dilepas dilaut.

10. UPACARA PUTER KAYUN

Puter kayun merupakan tradisi masyarakat using yang melaksanakan keliling
kota sampai ke pantai Watudodol pada lebaran ketupat sebagai ungkapan rasa
syukur kepada Tuhan YME atas keselamatan dan kesejahteraan, rejeki yang
diterima. Keliling kota dilakukan dengan menggunakan dokar. Alat transportasi
ini masih banyak terdapat di Kelurahan Boyolangu. Dokar ditarik oleh seekor
kuda dengan ornamen hias dan bunyi yang khas. Wisatawan bisa berkeliling kota
dengan naik dokar.

11. UPACARA BARONG IDER BUMI

Barong Idher Bumi merpakan kegiatan rutin
masyarakat Using di Desa Kemiren setiap tahun
pada hari ke-2 idul fitri. Dalam kegiatan ini
dilaksanakan arak-arakan barong dengan harapan
agar Tuhan memberikan keselamatan dan
kesejahteraan. Barong berbentuk topeng, sebagai
penggambaran hewan yang menakutkan, dalam
kemampuan untuk mengusir pengaruh jahat.

Barong di mainkan oleh dua orang dengan iringan
gamelan dan biasanya digunakan untuk prosesi
pesta rakyat seperti ngarak penganten, atau
khitanan, dimaksudkan untuk mengusir pengaruh
jahat yang dalam kehidupan mendatang
mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.
Acara ritual barong idher bumi, atraksi menarik yang bisa kita saksikan adalah :

a). Sedekah syawal diadakan sehari sebelum barong idher bumi, tiap keluarga
bergantian menagadakan selamatan kupat lepet dan berbagai kue tradisional
untuk dosajikan para pengunjung.

b). Prosesi upacara dia awali dengan mengarak tumpeng srakat dan pecel pitik
keliling kampung yang dipimpin oleh barong di pandu oleh sesepuh desa
dengan menyebarkan uang logam serta beras kuning (using : sembur othik-
othik) di sepanjang jalan. Hal ini dimaksudkan membuang sengkala dan
mengusir pengaruh jahat agar masyarakat diberi kemakmuran dan
keselamatan. Arak-arak ini di ikuti seluruh elemen masyarakat using didesa
ini, disemarakkan dengan bunyi-bunyian musik tradisional khas using seperti:
angklung paglak, kunthulan, gembrung, dll.

c). Tiap-tiap keluarga membuat tumpeng dan pecel pitik. Usai arak-arak idher
bumi, sebelum matahari terbenam, semua tumpeng diletakkan dan ditata di
sepanjang jalan utama desa. Sesudah di beri doa oleh Kyai, tumpeng dan
pecel pitik dimakan bersama-sama pengunjung dan sanak famili yang hadir.
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12. UPACARA TUMPENG SEWU

Merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah YME yang telah memberikan rizki
dan dijauhkan dari mara bahaya. Upacara dilaksanakan pada malam hari dengan
diterangi obor (oncor ajuk2) dan dilaksanakan setiap bulan Haji di Desa Kemiren
Kecamatan Glagah

13. UPACARA OBOR BELARAK

Obor belarak merupakan sebuah upacara adat di Desa Kemiren yang
melambangkan bahwa masyarakat Kemiren semangat juangnya jangan sampai
terputus atau dalam bahasa osing Semangate ojo obor-obor belarak

14. UPACARA ADAT GREDOAN

Tradisi Gredoan merupakan tradisi perjodohan yang hingga sekarang masih tetap
eksis dalam masyarakat Using. Gredoan dalam bahasa Using berarti saling
menggoda (Nggridu = goda) antara jejaka dan gadis. Dalam hal tesbut dilakukan
dengan artian positif karena Gredoan yang dilakukan adalah dengan cara
baik-baik untuk mencari pasangan. Gredoan dipahami sebagai sebuah
mekanisme budaya lokal dalam proses melakukan godaan terhadap lawan jenis,
untuk kemudian menuju jenjang pacaran dan perkawinan.

Gredoan sebenarnya berkisar pada masalah jalinan rasa senang dan cinta antara
seorang laki-laki dan wanita muda, sehingga sifatnya dapat dikatakan sangat
universal sekali. Meskipun demikian Gredoan mempunyai keistimewaan tersendiri
yang terletak pada perilaku pelaku dan dialognya.

Pada masyarakat Using Banyuwangi, perilaku demikian digambarkan dengan
mengadakan suatu upacara perjodohan atau Gredoan. Pada masyarakat Using di
Desa Macan Putih, Gredoan setiap tahun dilaksanakan tepat pada bulan Maulud
Nabi Muhammad SAW. Upacara perjodohan tersebut memanfaatkan kegiatan-
kegiatan dalam peringatan Maulud Nabi seperti karnaval. Karnaval merupakan
salah satu bentuk peringatan Maulud Nabi pada masyarakat Using yang
bentuknya berupa pertunjukan seni dan atraksi. Pada kegiatan ini mengundang
banyak perhatian orang bayak baik dari dusun/desa lain. Hal yang demikian
kemudian dimanfaatkan oleh para jejaka gredo atau menggoda para gadis pada
saat melihat karnaval baik yang ada di teras rumah maupun di tempat umum

15. UPACARA RUWATAN

Ruwatan adalah Upacara Sakral yang merupakan tradisi jawa untuk menghindari
bencana yang ditimbulkan oleh kemaraha Bathara Kala yang dendam kepada
anak-anak Sukerto, Yaitu anak-anak yang harus diruwat seperti : Ontang-anting
(anak tunggal), sendang kapit pancuran, Lima putra dll. Upacara ruwatan ini
diawali dengan pertunjukan wayang kulit dengan cerita Murwokala yang
dilengkapi dengan berbagai macam sesaji.

Sebagai rasa hormat anak terhadap orang tua, upacara ini dianggap sebagai
pencerahan diri, dengan cara memercikan air dan memotong rambut yang
dilakukan oleh orang tuanya yang kemudian dibuang kelaut bersamaan dengan
sesaji lainnya, ini sebagai lambang membuang sangkala. Prosesi ini dilakukan
oleh juru Ruwat atau Dhalang, sesudah diadakan ruwatan, anak-anak Sukerto
tadi telah bersih jiwa dan raganya dari ancaman bahaya yang kemudian bisa
lebih mendekatkan diri pada Tuhan, pada Alam, pada sesama, serta mahluk
lainnya.
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Busana Pengantin
Khas Banyuwangi

16. TRADISI PANJER KILING

Tradisi panjer kiling dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Penataban Kecamatan
Giri. Kiling terbuat dari bilah kayu yang dipasang dari batang bambu yang tinggi,
Kiling menimbulkan suara gemuruh jika tertiup angin. Dulu, alat ini untuk
mengusir burung di tengah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Using

Killing (kincir angin) terbuat dari bahan kayu, bentuknya khas dimiliki masyarakat
Using. Kincir angin khas using tersebut ditopang penyangga yang disebut
panjeran atau oko, terbuat dari batang bambu besar, diikat menjadi satu pada
pohon yang tinggi.Gambaran status sosial dan ekonomi seorang warga Using
bisa dilihat dari killing-nya, mereka yang tergolong kaya atau terpandang,
memiliki kiling dalam ukuran besar dan ditmpatkan pada posisi yang tinggi,
lazimnya di depan atau atas rumah.

17. SUROAN

Ritual ini dilaksanakan setip 1 syuro, Berdasarkan kalender Jawa yang di ciptakan
oleh Sultan Agung, Raja pada Dinasti Kerajaan Mataram pada abad ke 16 di
Jawa, Sultan Agung merancang Kalender Jawa dari perhitungan antara Kalender
Saka dengan kalender Arab. Masyarakat Jawa percaya bahwa awal tahun baru
Jawa yaitu tanggal 1 Suro dianggap sakral, untuk tujuan tasyakuran maka
diadakan ritual dan selamatan, pertunjukan wayang semalam suntuk yang
digelar di Padepokan Mbah Gamiso di Desa Pandan Kecamatan Genteng.

18. JAMASAN DAN PAMERAN PUSAKA TOSAN AJI

Muslim jawa using merayakan Tahun Barunya yang jatuh pada hari pertama di
Bulan Suro (Kalender Jawa) dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah
mengadakan pameran pusaka peninggalan bersejarah dan sekaligus upacara
Jamasan yaitu prosesi memandikan dan membersihkan pusaka-pusaka tersebut.
Acara ini terbuka untuk umum, dimaksudkan agar generasi muda dan
masyarakat pada umumnya mau menghargai karya seni dan budaya tradisional.
Ritual dan selamatan ini dilaksanakan di Museum Blambangan Kota Banyuwangi.
Pelaksanaan Jamasan dan pameran Pusaka Tosan Aji ini sekitar bulan Nopember
dan Desember.

19. UPACARA PERNIKAHAN KHAS BANYUWANGI

Upacara pernikahan khas banyuwangi Banyuwangi
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi
empat kelompok sebagaimana pengelompokan jenis
kehidupan budaya Banyuwangi pada umumnya, yaitu:

 Wilayah budaya daerah Jawa, bersumber pada
kehidupan budaya kraton baik Solo maupun
Yogyakarta

 Wilayah budaya Osing yaitu budaya masyarakat
asli daerah Banyuwangi yang pada perkembangan
awalya terisolir oleh keberadaan Gunung Gumitir,
Raung, Ijen dan Baluran

 Wilayah budaya Madura yaitu daerah-daerah yang
kemudian dihuni oleh masyarakat Madura, seperti
yang berada di daerah sepanjang pantai dan
perkebunan.

 Wilayah budaya Bali yaitu masyarakat yang sebagian besar masih memeluk
agama Hindu.

Berdasarkan keanekaragaman tersebut pernikahan di Banyuwangi memiliki
keanekaragaman yang cukup dalam hal busana pengantin
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Upacara Pagerwesi

C. UPACARA KEAGAMAAN

1. HARI RAYA IDULFITRI

Hari Raya Idul Fitri diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Perayaan hari
yana idul fitri ini dilakukan pada 1 Syawal setelah sebulan penuh melakukan
ibadah puasa d Bulan Ramadhan. Tradisi yang dilakukan umat Islam pada saat
hari raya ini adalah melakukan Sholat Idulfitri berjamaah di Masjid ataupun
ditempat yang telah disediakan, bersilaturahmi antara sanak saudara, kerabat
ataupun para tetangga untuk saling bermaaf-maafan sambil menikmati sajian
khas lebaran. Di Kabupaten Banyuwangi, setelah perayaan Idul Fitri dengan
melakukan silaturahmi, masyarakat mencari hiburan dengan berekreasi di
ditempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya di
Pantai Boom selain menawarkan wisata pantai juga mengyajikan pagelaran seni
tradisional.

2. HARI RAYA GALUNGAN

Hari raya Galungan merupakan hari Raya Umat Hindu yang sangat penting
karena upacara ini menggambarkan kemenangan kebaikan melawan keburukan
manusia.

Tradisi masyarakat hindu dalam merayakan Galungan ditandai dengan
memasang penjor-penjor di tiap pintu gerbang rumah dan Pura yang ada di
wilayah Kabupaten Banyuwangi. Atraksi yang menarik iring-iringan Umat Hindu
untuk pergi ke Pura dengan menggunakan pakaian terbaru mereka masing-
masing dengan membawa sesajen aneka jajanan, buah-buahan dan sesajen hasil
bumi. Perayaan ini dilaksanakan di semua Pura yang ada di wilayah Kabupaten
Banyuwangi.

3. HARI RAYA KUNINGAN

Hari raya kuningan dilaksanakan 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Acara ini
dilaksanakan begitu meriah dan serempak oleh masyarakat Umat Hindu, karena
pada hari raya ini dipercaya oleh Umat Hindu sebagai hari kembalinya arwah
leluhur ke surga. Pada perayaan Kuningan tradisi yang dilakukan oleh umat
Hindu dengan membuat aneka nasi kuning, pernak-pernik bunga dan janur serta
pagelaran kesenian daerah. Lokasi dipusatkan di Pura Agung Desa Blambangan
Kecamatan Muncar

4. UPACARA TAUR AGUNG KESONGO

Upacara ini dilakukan dengan maksud untuk menyambut hari raya Nyepi dan
menolak semua roh jahat agar mereka selalu terhindar dari mara bahaya. Tradisi
yang dilakukan masyarakat Hindu pada acara Taur Agung Kesongo dengan
melakukan arak-arakan obor, arak-arakan gamelan Balanganjur, arak-arakan
ogoh-ogoh serta pagelaran seni. Upacara Taur Agung Kesongo dipusatkan di
Pura Budi Wahyu Sampurna di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar

5. UPACARA PAGERWESI

Rangkaian upacara umat Hindu dalam memperingati
Tahun baru Saka dan untuk membersihkan jiwa raga
dengan cara membersihkan air suci yang diambil dari
tujuh sumber mata air yang berada di tengah hutan di
Pura Luhur Giri Saloka.

Dengan dipimpin oleh seorang mangku, upacara dimulai
dengan membawa air suci dan sesaji lainnya menuju ke
pantai trianggulasi, sesudah berdoa para pengikut
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Suku Using

Pertunjukan Barongsai pada acara Perayaan Imlek

agama ini diberkati oleh mangku dengan diperciki air suci yang diambil dari
tujuh mata air disekitar pantai dan hutan. Upacara Pagerwesi dilakukan oleh
masyarakat Hindu Banyuwangi maupun Bali.

6. UPACARA MEKIJIS

Upacara agama mekijis dilaksanakan di Pura Agung Tawangalun di Pantai Pulau
Merah, merupakan upacara adat agama Hindu yang dilaksanakan pada awal
tahun Saka. Biasanya mereka mengorbankan dirinya ke laut.

7. PERAYAAN TAHUN BARU IMLEK

Perayaan tahun baru imlek dilaksanakan setiap tanggal 1 tahun baru China yang
dirayakan oleh masyarakat China di dunia. Seperti halnya perayaan Imlek pada
umumnya, masyarakat China di Banyuwangi merayakan Imlek dengan berbagai
macam kesenian khas China pun di gelar disini diantaranya pagelaran kesenian
Barongsai dan leang leong.

Sebelum tahun baru pada tengah malam dilakukan sembahyang bersama sama
di klenteng. Perayaan tahun baru Imlek di Banyuwangi di Pusatkan di Klenteng
Hoo Tong Bio di Kota Banyuwangi

8. PERAYAAN CAP GO MEE

Perayaan Cam Go Mee dilakukan setelah 15 hari perayaan Imlek yakni tanggal 15
Cia Gwee. Perayaan ini dilaksankan untuk menolak bala dan memohon berkah
kepada Tuhan untuk ketentraman hidup yang akan datang.

Perayaan Cap Gomek dengan mengarak patung Kong Co Tan Hocin cin yang
dimeriahkan tarian adat Cina Banrongsai dan tarian adat tradisional Banyuwangi.
Perayaan ini di pusatkan di Klenteng Hoo Tong Bio di Kota Banyuwangi. Adapun
Makanan khas prayaan Cap Goo Mee adalah Lontong Cap Go Mee.

D. WISATA BUDAYA KAMPUNG TRADISIONAL

1. SUKU USING

Suku Using menempati beberapa
kecamatan di kabupaten
Banyuwangi bagian tengah dan
bagian utara, terutama di
Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan
Rogojampi, kecamatan Singonjuruh,
Temuguruh Kecamatan Glagah dan
Kecamatan Singojuruh, Kecamatan
Giri, Kecamatan Kalipuro, dan
Kecamatan Songgon. Komunitas
Using atau lebih dikenal sebagai
wong Using dianggap sebagai
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penduduk asli Banyuwangi. Komunitas ini menyebar di desa-desa pertanian subur di
bagian tengah dan timur Banyuwangi. Namun sebagian besar Suku Using tinggal di
Desa Kemiren, dimana hampir semua penduduknya adalah suku using (asli
Banyuwangi) yang menggunakan bahasa using.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari potensi budaya suku Using yang
cukup besar dengan menetapkan Desa Kemiren di kecamatan Glagah sebagai desa
adat yang harus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya suku Using. Desa kemiren
merupakan tujuan wisata yang cukup diminati di kalangan masyarakat Banyuwangi
dan sekitarnya. Festival budaya dan acara kesenian tahunan lainnya sering diadakan
di desa ini Kesenian Suku Using sangat unik dan banyak mengandung unsur mistik
seperti kerabatnya suku bali dan suku tengger. Kesenian utamanya antara lain
Gandrung, Patrol, Seblang, Angklung, Tari Barong, Kuntulan, Kendang Kempul,
Janger, Jaranan, Jaran Kincak, Angklung Caruk dan Jedor

Banyak adat Using yang masih lestari dan dipertahankan warga yang sebagian besar
hidup dari bercocok tanam ini. Seperti bangunan rumah masih beraksitektur
Gebyug, rumah adat Using yang memiliki ciri khas serta mempunyai filosofi
kehidupan dalam berumah tangga. Kecuali itu, pola bertani tradisonal seperti
menggunakan baling-baling kayu untuk mengusir hama masih dilakukan.

Upacara perkawinan masih menggunakan tatanan adat yang diturunkan secara
turun temurun, semisal upacara lamaran manten dan kirab keliling kampung yang
saat ini sudah jarang ditemui dikawasan Kota Banyuwangi. Tak ketinggalan
menariknya, warga setempat memiliki beberapa acara adat yang diselenggarakan
rutin tiap tahun, semisal Tumpeng Sewu atau biasa disebut warga 'Selamatan Bersih
Desa' yang dilaksanakan pada hari Senin atau Hari Jumat awal di Bulan Haji.

Selain memegang teguh adat istiadat dalam kesehariannya, warga Desa Kemiren
yang kesemuanya mayoritas beragama Islam ini juga patuh pada ajaran agamanya.
Sifat warga yang cenderung terbuka, ramah membuat nyaman siapa saja yang
berkunjung atau bahkan menginap ke Desa Kemiren ini. Tak kurang dari puluhan
wisatawan tiap bulannya berkunjung untuk belajar kearifan tradisional Suku asli
Banyuwangi ini.

Banyak sanggar-sanggar seni yang menjadi tempat belajar bagi tiap wisatawan, tak
perlu bingung tempat untuk berteduh. Sebab hampir semua warga secara suka rela
akan mempersilahkan pengunjung untuk tinggal di rumahnya, bahkan menginap
untuk jangka waktu yang cukup lama.

Kentalnya Budaya dan Adat di Desa Kemiren semakin lengkap dengan balutan
suasana Desa yang masih Asri dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh. Sungai-
sungai masih mengalir dengan kejernihan air asli pegunungan membelah areal
persawahan yang mengelilingi Desa. Ditengah desa terdapat Anjungan Wisata
seluas 1800 M2 yang awal pendiriannya sebagai pusat ajang kegiatan kesenian khas
Using seperti Tari Gandrung maupun Barong. Anjungan itu kini menjadi tempat
rekreasi konvensional dengan dua kolam renang yang menjadi andalannya.

Bagi warga Suku Using di Desa Kemiren adat istiadat adalah pustaka leluhur yang
harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai penghormatan pada nenek moyangnya.
Mereka percaya jika adat istiadatnya diabaikan maka desa mereka terancam
marabahaya.

E. WISATA SEJARAH

Banyuwangi atau dalam catatan sejarah lebih dikenal dengan nama
Blambangan/Belambangan menyimpan banyak mistis. Baik tentang sejarah, babad
ataupun cerita-cerita yang dari mulut ke mulut terus berkembang bahkan menarik
untuk ditelaah, dikaji, maupun diteliti baik mengenai sisi sejarah, budaya, maupun
sosialnya.
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Inggrisan

Blambangan dibalik keindahan, kesuburan ternyata memiliki beberapa bahkan
banyak sekali situs-situs purbakala yang seakan-akan terabaikan atau lepas dari
perhatian masyarakat Banyuwangi. Banyuwangi yang secara geografis berada di
wilayah ujung paling Timur pulau Jawa ini mengandung begitu kaya situs purbalaka.
Ada beberapa situs purbakala yang mungkin kurang mendapat perhatian dari
pemerintah sehingga kondisinya kurang terjaga dan terpelihara.

Banyuwangi kaya akan peninggalan sejarah, terbukti banyaknya peninggalan
sejarah di wilayah Kabupaten Banyuwangi :

1. PENDOPO KABUPATEN BANYUWANGI

Pendopo Kabupaten Banyuwangi
memiliki sejarah tersendiri. Pada masa
penjajahan Belanda. Pendopo
Kabupaten merupakan Kompleks
Pemerintahan Kolonial Belanda. Segala
urusan pemerintahan Belanda di
Banyuwangi di atur di tempat ini.
Bangunan tersebut terdiri dari Pendopo
Agung, Pendopo Alit, di sebalah kiri
kanan, peringgitan kompleks
perumahan dan gudang. Pada saat ini,

Pendopo kabupaten merupakan tempat peristirahatan Bupati Kabupaten
Banyuwangi. Selain itu, terkadang urusan pemerintahan juga dipecahkan di
tempat ini sebagai tempat para pejabat pemerintahan mengadakan rapat di
tempat ini.

Di timur Pendopo Kabupaten terdapat Sumur Sri Tanjung, ditemukan pada
masa Raden Tumenggung Notodiningrat (1912-1920). Sri tanjung dan
Sidopekso merupakan legenda turun-menurun yang merupakan kisah asmara
dan kesetiaan yang merupakan cikal bakal Banyuwangi. Konon jika sewaktu-
waktu air sumur berubah bau menjadi wangi maka itu akan menjadi suatu
ertanda baik / buruk yang akan menimpa suatu daerah ataupun bangsa ini

2. INGGRISAN

Dibangun oleh Belanda sekitar tahun
1766-1811, yang luasnya sekitar satu
hektar, merupakan markas yang
dulunya bernama Singodilaga, kemudian
diganti dengan nama Loji (Inggris =
Lodge, artinya penginapan / pintu
penjagaan) yang disekitarnya dibangun
lorong-lorong terhubung dengan Kali Lo
(Selatan), dan Boom (Timur) akhirnya
diserahkan kepada Inggris setelah
Belanda kalah perang (Sumber Java’s Last Frontier, Margono. 2007),selatan
berupa perkantoran yang disebut Bire (Sekarang Telkom) dan kantor pos, di
daerah tersebut pernah terjadi peristiwa yang hamper mirip dengan peristiwa di
hotel Yamato, Surabaya, yaitu orang-orang Blambangan dengan berani
merobek bendera belanda yang berwarna merah putih biru menjadi merah
putih saja.

Depan Inggrisan terdapat Tegal Loji, selatannya adalah perkampungan Belanda
(Kulon dam), timurnya adalah Benteng Ultrech dan tempat penimbunan kayu
gelondongan (sekarang Gedung Wanita) sebelah utara dulu sebagai kantor
regent dan garasi kuda mayat (sekarang Bank Jatim) dan perumahan Kodim
sekarang, dulu adalah markas polisi Jepang / kompetoi lalu jaman Belanda
dijadikan perumahan svout

Pendopo Kabupaten Banyuwangi
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Petilasan Prabu Tawang Alun

3. BENTENG UTRECH (KODIM)

Berada di batas selatan markas Kodim, dulu terdapat rumah nuansa Portugis
yang dijadikan sebagai tempat pengintaian Balanda terhadap gerak-gerik orang
Blambangan di pendopo pada masa pemerintahan Mas Alit.

4. TUGU TNI 0032

Taman Makam pahlawan yang terletak di bibir pantai Boom merupakan
pertempuran tentara laut NKRI yang dipimpin oleh Letnan Laut Sulaiman
melawan AL, AD, dan AU Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Tugu tersebut
disahkan oleh Presiden RI yang pertama yaitu Bung Karno

5. SITUS TAWANG ALUN/MACAN PUTIH

Situs ini terletak di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat sekitar 12 Km dari Kota
Banyuwangi. Situs Keraton Macan Putih terletak di Desa Macan Putih,
Kecamatan Kabat.

Desa Macan Putih merupakan nama yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat
Banyuwangi. Selain peninggalannya yang sangat banyak dan cukup dikenal,
lokasi itu juga dulu diduga merupakan pusat Kerajaan Blambangan. Keraton
Macan Putih didirikan oleh Prabu Tawang Alun setelah mendapat petunjuk
dalam pertapaannya di desa Bayu.

Sebelum menjadi Desa Macan Putih, kawasan ini diberi nama hutan Sudiamara.
Sekitar tahun 1665, Raja Blambangan ke VIII, yakni Tawang Alun II Danurea,
menjadikan daerah yang subur ini sebagai ibu kota kerajaan.

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh abad XV, Blambangan menjadi rebutan
kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Pajang, dan Mataram, sebagai bagian
ekspansi kerajaan-kerajaan itu ke wilayah Jawa bagian timur. Kerajaan-
kerajaan di Bali, seperti Gelgel dan Mengwi juga berkepentingan dengan
Blambangan untuk menangkal masuknya Islam. Sehingga, ibu kota
Blambangan yang semula di Panarukan (sekarang masuk Situbondo) dan
bercorak maritim, semakin terdesak ke pedalaman.

Dari sembilan raja yang pernah berkuasa di Blambangan, Tawang Alun II
(1665-1691) merupakan raja terbesar. Wilayah kekuasaannya menjangkau
Jember, Lumajang, Situbondo dan Bali. Masyarakat Blambangan saat itu hidup
damai dan makmur, setelah sekian lamanya terlibat dalam berbagai
peperangan melawan ekspansi kerajaan-kerajaan dari barat dan timur.

Karakter multikultur Sang Raja, menjadi rahasia kebesarannya. Meskipun
Tawang Alun penganut Hindu yang taat, tapi dia tidak melarang komunitas
Islam berkembang. Namun, hanya sedikit sumber sejarah yang menerangkan
tentang masa Tawang Alun II ini akibat tidak ada kontak dengan bangsa asing.
Riwayat Tawang Alun II banyak ditulis dalam arsip Belanda, justeru pada masa
akhirnya tahtanya. Yakni ketika upacara ngaben jenasahnya yang digelar
secara spektakuler. Alkisah, dalam upacara sebanyak 271 isteri dari 400 isteri
Tawang Alun ikut membakar diri

Tempat kremasi jenasah Tawang Alun hingga saat ini masih bisa ditemukan.
Terletak satu kilometer dari Balai Desa Macan Putih. Area seluas sekitar
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Ompak Songo

Makam 5 (lima) Bupati Banyuwng

setengah hektare tersebut dikelilingi tembok putih dengan satu pintu pagar
yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang. Di halaman, tumbuh pohon
beringin berusia puluhan tahun.

Bangunan utama di lahan tersebut mirip pendopo berbentuk segi enam,
berlantai keramik putih. Sebuah batu sebesar kepala manusia tertanam di
tengah dengan dua payung di atasnya.

Warga setempat masih sering menemukan sisa-sisa batu bata yang
diperkirakan bekas bangunan kerajaan, berukuran dua kali lebih besar
dibanding ukuran batu bata saat ini.

6. OMPAK SONGO

Ompak songo lokasinya terletak di Desa
Tembokrejo Kecamatan Muncar. Jarak
dari Ompak Songo ke Kota Banyuwangi
sekitar 34 Km.

Situs ini dipercaya sebagai bekas
reruntuhan bagian kerajaan. Di dalam
areal seluas setengah hektare itu terdapat
49 batu besar dengan sembilan batu di
antaranya berlubang di tengah. Si juru
kunci, menceritakan, batu-batu yang tengahnya berlubang itu berfungsi sebagai
umpak atau penyangga. Karena itulah, situs ini dinamakan Umpak Songo yang
artinya sembilan penyangga. Tempat ini beri nama Ompak Songokarena di
tempat ini terdapat umpak dari batu yang berjumlah sembilan. Di sekitar
daerah itu terdapat bekas Kerajaan Blambangan, yang oleh orang Banyuwangi
disebut ”Lungur”.

7. SITUS MAKAM 5 (LIMA) BUPATI BANYUWANGI

Di sebelah barat pengimaman masjid Baiturrohman terdapat makam-makam
bupati Banyuwangi antara lain: Wiroguno II (1782-1818), Suronegoro (1818-
1832), Wiryodono Adiningrat (1832-1867), Pringgokusumo (1867-1881), Astro
Kusumo (1881-1889), sedangkan Bupati pertama Banyuwangi Mas Alit (1773-
1781) gugur dan dimakamkan di Karang Asem Sedayu. Hanya bajunya saja
yang dikebumikan di taman pemakaman tersebut

8. SITUS ROWO BAYU

Rowo Bayu saat ini adalah sebuah rawa di kaki Gunung Raung yang dikelilingi
hutan pinus seluas delapan hektare. Rawa yang airnya berwarna hijau ini
merupakan pertemuan tiga mata air, yakni Sendang Kaputren, Sendang
Wigangga, dan Sendang Kamulyan. Selain hutan pinus, seluas tiga hektare
lainnya merupakan hutan dengan berbagai jenis tanaman dan semak belukar,
khas hutan tropis yang dihuni berbagai satwa. Hutan ini merupakan bagian
Kesatuan Pemangku Hutan Rogojampi, Banyuwangi Barat.

Perlawanan rakyat Blambangan itu merupakan puncak dalam memerangi
berbagai dominansi asing. Namun setahun kemudian, tepatnya pada Oktober
1772, VOC membalas kekalahannya dengan mengirim 1.500 pasukan
menumpas prajurit Blambangan. Lumbung-lumbung padi di Songgon, dibakar
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sehingga perlawanan rakyat Blambangan melemah akibat kelaparan, saat itu
alam Rowo Bayu tak seindah sekarang, melainkan sangat menyeramkan.
Ribuan prajurit Blambangan dibunuh, dan kepalanya digelantungkan di pohon-
pohon. Bau anyir darah menyeruap kemana-mana. Rakyat Blambangan yang
semula berjumlah 8.000-an jiwa hanya tersisa sekitar 2.000 ribuan jiwa akibat
perang itu.

Bekas kerajaan di Rowo Bayu belum ditemukan hingga kini dan membutuhkan
penelitian arkeologis lebih lanjut Situs yang bisa ditemui justeru situs Raja
Tawang Alun, yakni Candi Puncak Agung Macan Putih dan Petilasan Pertapaan
Tawang Alun. Dua situs yang dibangun sekitar tahun 2006 lalu itu sebagai
pertanda bahwa Tawang Alun pernah menjejakkan diri di Rowo Bayu, jauh
sebelum periode Jagapati. Tawang Alun lebih dulu membangun kerajaannya di
Rowo Bayu sebelum pindah ke Macan Putih karena diserang oleh adiknya
sendiri, Mas Wila.

Selain sebagai tujuan wisata alam, Rowo Bayu sering dikunjungi umat Hindu di
Banyuwangi maupun Bali yang ingin bertapa atau mandi membersihkan diri di
mata air sekitar situs

9. SITUS SITI HINGGIL

Situs Sitihinggil yang berarti tanah yang tinggi, hal ini merujuk pada bahasa
Jawa. Siti yang artinya tanah, sedangkan hinggil berarti tinggi. Lokasi Sitinggil
berada 100 meter dari Pantai Muncar. Lokasinya lebih tinggi daripada daerah
lain di tempat itu. Pada lokasi ini terdapat tower pada zaman Kerajaan dulu
(Adipati Blambangan Minak Jinggo) untuk melihat/mengintai musuh yang
datang dari Bali atau Samudera Hindia. Terbukti terdapat bekas telapak kaki
yang berukuran besar dan tak pernah hilang/terhapus.

Lokasi situs ini terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar. Dulunya,
tempat ini dipakai VOC untuk memata-matai musuh dari kerajaan-kerajaan Bali
yang akan melakukan penyerangan.

10. SITUS PLECUTAN

Situs ini merupakan satu kesatuan dengan Situs Tawang Alun. Situs ini
merupakan tempat ”Mukso” (menghilangnya) Patih Grinsing dari Kerajaan
Tawang Alun.

11. SITUS KAWITAN

Situs ini berada di Desa Kutorejo Kecamatan Tegaldlimo. Situs ini berbentuk
candi yang diberi nama Cadi Bentar peninggalan Empu Bharada Tahun 1012
dari Kediri terletak pada Gerbang masuk pertapaan di Alas Purwo yag ditandai
dengan Pohon Jarak. Situs Kawitan ditemukan secara tak sengaja oleh
penduduk sekitar tahun 1965 dan mulai dibuka untuk kegiatan keagamaan
pada tahun 1968

12. SITUS BUYUT TIKAH

Situs Buyut Tikah terletak di Desa Boyolangu
Kecamatan Giri kurang lebih 1 Km dari Kota
Banyuwangi. Situs ini merupakan tempat
peristirahatan Sayu Atikah dan pamannya
Kudo Tilarso saat menyebarkan agama Islam
kepada santrinya. Situs ini dikeramatkan dan
dan setiap malam jumat diadakan pengajian.

13. SITUS REMPEG/PANGERAN JAGAPATI

Tempat pemakaman Rempeg/Pangeran
Jagapati terletak di Desa Gombolirang Kecamatan Kabat sekitar 18 Km dari
Kota Banyuwangi. Pangeran Jagapati merupakan pahlawan Blambangan yang
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gugur melawan Belanda di Desa Bayu dan dikenal Pangeran Puputan Bayu
tahun 1771-1772. Menurut silsilah Rempeg saudara seayah Mas Alit yaitu
Putera dari Mas Bagus. Berdasar

14. SITUS GUMUK JADAH

Tempat ini pernah ditemukan delapan buah umpak (batu penyangga tiang
bangunan) selain itu juga ditemukan fragmen batu bata kuno yang berukuran
besar dan saat ini telah tersimpan di Museum Blambangan Banyuwangi. Lokasi
situs ini terletak di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar.

15. SITUS GUMUK PUTRI

Di situs ini ditemukan arca putri dan fragmen cina dari Dinasti Sung
berdasarkan hasil penelitian Musium Blambangan. Situs ini terletak di Desa
Tembokrejo Kecamatan Muncar.

16. SITUS JATI PAPAK

Tunggak jati besar yang diyakini untuk tiang Masjid Demak. Oleh Sunan
Kalijogo yang difungsikan untuk tiang di bagian timur laut (Lor Wetan).
Ujungnya ditanam di Cupel Pengambengan Negara Bali yang sekarag di sebut
Pura Jati. Situs ini terletak di Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo sekitar 76 Km
dari Kota Banyuwangi.

17. SITUS MBAH KOPEK

Tempat pertapaan Mbah Joyo Kusumo, seorang dari Jogja yang bersemedi di
Sendang Sumbersewu, Mbah Joyo Kusumo diyakini masih hidup dan menjelma
menjadi harimau/macan dengan berpayudara besar dan panjang sehingga
dijuluki mbah kopek. Situs ini terletak di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar
sekitar 25 Km dari Kota Banyuwangi.

18. SITUS BUYUT BOJONEGORO

Dilokasi ini tempat pertapaan Buyut Bojonegoro yaitu seorang prajurit Kerajaan
Demak dan dilokasi ini juga tempat untuk menyimpan pusaka andalannya yaitu
sebuah tombak yang hilang bersama hilangnya Buyut Bojonegoro. Situs ini
berada di Desa Tojo Kecamatan Sempu sekitar 67 Km dari Kota Banyuwangi.

19. SITUS LASTONO

Situs ini dipercaya sebagai tempat tinggal Syeh Siti Jenar. Terletak di Desa
Lemahbang Dewo Lastono berasal dari kata Tilas dan Ono. Tilas artinya bekas
dan Ono artinya ada, sedangkan Lemahbang berasal dari kata lemah abang
(lemah artinya siti/tanah, abang artinya merah/jenar)

20. SITUS ANING PATIH

Situs ini terletak di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro sekitar 13 Km dari Kota
Banyuwangi. Aning Patih (Syah Maulana Ahmad) merupakan salah seorang
penyebar agama Islam di wilayah Blambangan. Situs ini merupakan tempat
persembunyian dan tempat peristirahatan saat menyiarkan Agama Islam.

21. SITUS DAENG RUYUNG

Situs ini menjadi tempat pemakaman Daeng Ruyung dan Daeng Reso,
Pedagang Bugis yang di bunuh VOC Tahun 1764 karena fitnah saat Prabu
Danuningrat Raja Blambangan berkuasa. Situs ini terletak di Kecamatan Kota
Banyuwangi.

22. SITUS JOYO POERNOMO

Tempat pemakaman Joyo Poernomo dan penyimpan jubah Pangeran
Diponegoro, pusaka dan satu ikat potongan rambut Mas Bagus Gimbal Joyo
Poernomo yang bertugas di wilayah Banyuwangi untuk menyiarkan agama
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Bunker Gumuk Kantong

Candi Gumuk Kancil

Islam ajaran tentang kemanusiaan (kaweruh). Situs ini terletak di Desa
Sepanjang Kecamatan Glenmore sekitar 67 Km dari Kota Banyuwangi.

23. SITUS MBAH KEMIS (SAYID ABDULLAH)

Ditempat ini dulunya dimakamkan seseorang tanpa identitas, kemudian situs ini
diyaniki sebagai makam Mbah Kemis (Sayid Abdullah). Sekarang makamnya
menjadi tempat ziarah masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Lokasi situs ini
terletak di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru sekitar 67 Km dari Kota
Banyuwangi.

24. SITUS BUYUT JAKSO

Situs ini merupakan tempat pemakaman Buyut Jakso, penasehat Bupati Pringgo
Kusumo yang berkuasa tahun 1867. Beliau dianggap sakti dapat memindahkan
batu besar yang menghalanginya saat membuat jalan di Desa Bangsring dan
sekarang batu tersebut dikenal dengan nama “Watu Dodol”. Situs ini berada di
Desa Boyolangu Kecamatan Giri.

25. GUMUK KANTONG

Lokasinya terletak di Kecamatan
Muncar dengan jarak dari Kota
Banyuwangi sekitar 36 Km. Gumuk
ini merupakan benteng pertahanan
peninggalan jaman Jepang

26. GUMUK KLINTING

Gumuk Klinting lokasinya terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar
dengan jarak dari Kota Banyuwangi sekitar 36 Km. Disebut Klinting karena
disana banyak ditemukan benda-benda purbakala seperti klintingan/klenengan
untuk sapi

27. CANDI KERAMAT GUMUK KANCIL

Candi ini berada di daerah terpencil, dibangun di atas
bukit di lereng Gunung Raung, tepatnya di Dusun
Wonoasih Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore sekitar
60 Km dari Kota Banyuwangi. Tempat persembayangan
umat Hindu ini dipercaya sebagai tempat dimana Resi
Markandya melakukan tapa brata sebelum ke Bali.
Dikunjungi banyak orang terutama pada hari raya
Saraswati, upacara yang dilaksanakan umat Hindu
dalam rangka memperingati turunnya ilmu
pengetahuan.

28. MUSEUM BLAMBANGAN

Berlokasi di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
Awalnya didirikan oleh Bupati
Banyuwangi Djoko Supaat Selamet yang
berkuasa pada tahun (1966-1978) di
kompleks pendopo Kabupaten
Banyuwangi namun pada tahun 2004
Musium direlokasikan di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Banyuwangi hingga sekarang. Koleksi
yang dimiliki oleh museum antara lain:

Berbagai macam kain batik, contoh rumah adat using Banyuwangi, kain-kain
dari masa lampau, replica seni musik angklung, aneka macam senjata perang,
alat-alat musik peninggalan Belanda, dan yang paling menarik perhatian
pengunjung untuk melihat replica Barong dan penari Gandrong yang menjadi

Museum Blambangan
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Makam Datuk Ibrahim

Makam Buyut Cungking

simbol Kota Banyuwangi. Selain benda-benda yang terbuat dari tanah seperti
gerabah dan perunggu, pengunjung juga bisa melihat kitab-kitab kuno, yang
bisa digunakan untuk bahan kajian filologi. Pengunjung dapat mencapai tempat
ini dengan transportasi umum, seperti taxi, lin 1 dan lin 8

F. WISATA RELIGI/ROHANI

Wisata Religi atau yang lebih dikenal juga dengan wisata rohani di Kabupaten
Banyuwangi antara lain :

1. MAKAM WALIULLAH DATUK IBRAHIM BIN ABUBAKAR BIN
ABDURRAHIM BAUZIR

Makam ini merupakan makam Datuk
Abdurrahman Bauzi terkenal karena
telah menyembuhkan penyakit istri
Bupati Banyuwangi Pringgo Kusumo
dan masyarakat sekitar secara gaib,
Makamini menjadi situs yang
dikeramatkan karen dipercaya sebagai
tempat mustajab.

Lokasi makam ini terletak di tepi jalan
raya Basuki Rahmad Kota
Banyuwangi. Para pengunjung
biasanya berdoa dengan membaca Tahlil Yasin. Para pengunjung yang datang
berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, Madura, Lamongan, Tuban,
Banyuwangi dan lain sebagainya. Para penziarah yang datang biasanya ramai
pada malam jumat legi

2. MAKAM BUYUT WONGSOKARYO CUNGKING (SITUS BUYUT CUNGKING)

Makam Buyut Wongsokaryo terletak di
Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri di
Lingkungan Cungking (Pusat kesenian
gandrung). Jarak pusat Kota Banyuwangi ke
lokasi sekitar 2 Km. Menurut sejarah, Buyut
Wongsokaryo adalah orang kepercayaan Raja
Blambangan Prabu Tawang Alun, memiliki
pusaka si gagakyang dipercaya memiliki
kesaktian yang mampu mendamaikan dan
mengamankan Kerajaan Blambangan. Saat ini
pusaka tersebut tersimpan dipenyimpanan Pusaka Cungking.

3. MAKAM SAYYID YUSUF

Makam ini terletak di Semenanjung Sembulungan,
Sayid Yusuf adalah Tetua Nelayan Muncar. Pada
setiap kegiatan petik laut Muncar ada acara ziarah
ke makam Sayid Yusuf. Pada masa hidupnya
Sayyid Yusuf menyukai kesenian gandrung, maka
kuburannya itu dikenal dengan nama ”Makam
Gandrung”. Bahkan setiap acara petik laut,
kesenian Gandrung dipentaskan disini.

4. MAKAM BUYUT CILI

Makam Buyut Cili terletak di Desa Kemiren Kecamatan Glagah. Terletak ditengah
sawah dengan pemandangan alam disekitarnya yang menakjubkan. Selalu ramai
dikunjungi peziarah terutama pad hariminggu dan kamis sore. Sesaji utamanya
biasanya berupa pecel pitik dan nasi yang akan dibagiakan kepada pengunjung
setelah diberi doa oleh juru kunci.

Makam Sayyid Yusuf
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Konon cikal bakal warga Desa Kemiren adalah mbah Buyut Cili, disebut cili
karena bertubuh kecil dan kurus. Ketika Kemiren masih berupa hutan lebat, ada
Kerajaan Macan Putih yang diperintah Tawang Alun. Raja tersebut memiliki
seekor macan putih. Menurut cerita, macan putih itu sakti karena idak makan
daging hewan, melainkan daging manusia. Lantaran itulah banyak warga yang
melarikan diri dari kejaran prajurut Tawang Alun. Salah satunya pelarian
dimaksud adalah Mbah Buyut Cili yang bernama asli Marjanah.

Mbah Buyut Cili dan istrinya,
Marni,melarikan diri. Proses pelarian itu
disebut ngili. Dalam perjalanan ngilinya,
sampailah di hutan lebat yang banyak
ditumbuhi pohon durian dan kemiri.
Disinilah ia membuka hutan, dan kemudian
menjadikannya sebuah desa, itulah awal
kisah lahirnya Desa Kemiren.

Untuk menghormati Mbah Buyut Cili,
hingga sekarang warga Kemiren setiap

malam senin dan malam jumat masih sering datang ke kuburan yang terletak di
tengah areal persawahan guna melakukan selamatan, meminta berkah.

5. PURA LUHUR GIRI SALOKA

Pura ini merupakan salah satu Pura kuno bersejarah yang terletak ditengah
hutan yang sunyi dan hijau melengkapi keindahan alam disekeliling Pura, terletak
dalam Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, 60 Km dari Banyuwangi. Pura luhur
ini selalu ramai dikunjungi orang terutama pada hari raya Rajegwesi, suatu
upacara untuk menyucikan benda
keramat dengan memercikan air
suci yang berasal dari 7 mata air
yang berbeda.

Salah satu pura yang sampai
sekarang masih dipakai oleh umat
Hindu di Kabupaten Banyuwangi
untuk merayakan upacara
keagamaan Pagerwesi setiap 210
hari serta kegiatan yang bersifat
ritual. Situs ini berada di jalan
masuk menuju ke Triangulasi

6. PURA GIRI NATHA

Pura Giri Natha diperkirakan dibangun lebih dari 150 tahun yang lalu dan diyakini
sebagai pura tertua di P. Jawa. Terletak di Kampung Bali dan sampai sekarang
pura ini dipercaya memiliki kekuatan magic sehingga banyak orang datang untuk
melakukan sembahyang, mencari berkah atau obat. Keberadaan Candi Bentar,
Kori Agung, pelinggihan menjadikan daya tarik tersendiri bagi Pura Giri Natha

7. PURA AGUNG BLAMBANGAN

Pura ini terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar kurang lebih 30 Km dari
Kota Banyuwangi, Peninggalan purbakala “Umpak Songo” serta Pelabuhan ikan
Muncar tidak jauh dari Pura Agung Blambangan ini. Pura ini selalu ramai
dikunjungi umat Hindu dari berbagai daerah, Upacara Kuningan yang diadakan
umat Hindu sebagai kemenangan Dharma di pusatkan di Pura ini.

8. KLENTENG HO TONG BIO

Terletak di Pecinan Kecamatan kota Banyuwangi pada waktu terjadi pembantaian
orang-orang Cina oleh VOC di Batavia, seorang yang bernama Tan Hu Cin Jin
dari dratan Cina yang menaiki perahu bertiang satu. Perahu tersebut kandas di

Makam Buyut Cili
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Klenteng Ho Tong Bio

Taman Sri Tanjung

Taman Blambangan

sekitar pakem dan Tan Hu Cin Jin memutuskan menetap di wilayah Banyuwangi.
Untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikanlah klenteng Hoo Tong Bio. Setiap
tanggal 1 bulan Ciu Gwee (kalender cina), pada tengah malam sebelum tahun
baru diadakan sembahyang bersama. Dalam acara tahun baru Imlek kesenian
barong Said an Kong-kong ditampilkan, kemudian ada sebuah acara yang disebut
Cap Go Mee dirayakan pada hari ke 15 sesudah tahun baru Imlek, dengan
mengarak patung yang Maha Kong Co Tan Hu Cin Jin keliling disekitar kampung
pecinan. Hal ini dimaksud kan untuk menolak bala’ dan mengharap berkah
kepada Tuhan. Acara ini dimiriahkan dengan tarian barongsai dan berbagai
kesenian daerah lainnya. Makanan khas yang disajikan adalah lontong Cap Go
Mee.

Tak hanya itu, Hari ulang tahun tempat ibadah Tri Dharma “Hoo tong Bio” yang
dibangun pada tahun 1781, ucapan itu bertujuan untuk memperingati kebesaran
yang mulia Kong Co Tan Hu Cin Jin dan biasanya doadakan pd tanggal 27
Agustus.

9. GOA MARIA JATININGRUM

Tempat peziarah ini berada di Desa Curahjati Kecamatan Purwoharjo, tidak jauh
dari pantai wisata Grajagan, Banyuwangi. Goa Maria Jatiningrum adalah tempat
ideal untuk meditasi sebagai sarana berdevosi dan penghormatan kepada Bunda
Maria. Tempat ini selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada setiap kamis
malam jumat kliwon dalam acara misa kudus pada tengah malam.

G. TAMAN BUDAYA (SRI TANJUNG/TAMAN BLAMBANGAN)

Taman ini berfungsi sebagai alun-
alun kota yang dikelilingi oleh
Pendopo Kabupaten Banyuwangi,
Masjid Agung Baiturrahman,
Perkantoran, Pasar Banyuwangi
serta sebagai paru-paru dan
jantung Kota Banyuwangi. Tempat
ini sangat cocok untuk bermain
anak-anak, dan bersantai bersama
keluarga di sore hari.

Di areal taman ini terdapat gelanggang Seni
Budaya Blambangan yang merupakan tempat
kegiatan pementasan musik, tari (budaya)
Banyuwangi. Panggung utama menyerupai
Candi Penataran, salah satu peninggalan
terbesar Kerajaan Majapahit. Untuk mencapai
tempat ini, pengunjung dapat menggunakan
transportasi umum
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View Taman Suruh bernuansa alam
dengan latar belakang pohon kelapa

Lokasi parkir kendaraan
Pemandian Taman Suruh

Area bermain sebagai fasilitas
penunjang kegiatan wisata di

Taman Suruh

4.2.3. OBYEK WISATA BUATAN

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki potensi wisata buatan/binaan manusia persebaran
wisata buatan dapat dilihat pada Gambar 4 – 20, diantaranya sebagai berikut :

B. PEMANDIAN TAMAN SURUH

Pemandian Taman Suruh adalah pemandian
bernuansa alam yang berasal dari sumber
mata air (debit air 30-35 liter/detik) dilengkapi
fasilitas wisata agro. Berlokasi di Jalan
Perkebunan Kalibendo, Desa Wonosari,
Kecamatan Glagah. Pengelolaan tapak wisata
ini bersifat pengembangan tapak yang
direncanakan. Pemandian yang bersumber
dari mata air (debit air 1,7 liter/detik)
dibedakan menjadi 3 tempat, yaitu:

 Pemandian anak-anak dengan kedalaman 60 cm dan 1 m.
 Pemandian dewasa (bebas), kedalaman 1,25 m, 1,50 m, 2 m.
 Pemandian khusus kedalaman 1 m dan 1,35 m.

Daya Tarik

Daya tarik utama wisata Pemandian Taman Suruh adalah pemandian buatan yang
berasal dari sumber mata air dan bernuansa alam, sedangkan daya tarik pendukung
adanya wisata agro terdiri dari ± 27 tanaman.

Atraksi Wisata

Kegiatan yang bisa dilakukan di wisata pemandian Taman Suruh bukan hanya
berenang dan mandi, namun terdapat kegiatan lain yang bisa dilakukan antara lain;
wisata keliling kebun, pengamatan jenis – jenis tanaman, bermain, bersantai dan
aktifitas makan dan minum.

Fasilitas

Suasana alam yang sejuk di lokasi pemandian yang dilengkapi berbagai fasilitas
penunjang menjadikan kenyamanan bagi para pengunjung, yaitu terdiri dari:

 Fasilitas pemandian
 Ruang bilas
 Kamar mandi dan kamar ganti
 Arena bermain
 Area pertemuan
 Fasilitas outbound
 Agrowisata
 Kolam ikan
 Arena jogging track
 Cafe
 Musholla
 Tempat parkir yang luas; 2 lokasi parkir

mobil dan 1 lokasi parkir motor

Infrastruktur

Di dalam lokasi obyek telah terdapat jaringan
infrastruktur pendukung kegiatan wisata, yaitu
tersedianya jaringan listrik, telekomunikasi dan
air bersih.

Aksesibilitas

Pemandian ini terletak ±10 km dari Kota Banyuwangi, dapat ditempuh dengan
kendaraan. Terdapat angkutan dari terminal Sasak Perot menuju Taman Suruh.
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GAMBER 4.20
PERSEBARAN OBYEK WISATA BUATAN
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Desa Wisata Using

Arena bermain dan kolam renang di area Desa Wisata Using

C. DESA WISATA USING

Desa wisata using merupakan desa wisata
wisata asli Banyuwangi. Desa wisata ini terletak
di Desa Kemiren Kecamatan Glagah sekitar 5 Km
dari Kota Banyuwangi, Desa wisata using
merupakan miniatur pusat promosi adat dan
budaya asli Banyuwangi.

Daya Tarik

Daya tarik lain dari Desa Wisata Using adalah
dilengkapi dengan water park berupa kolam
renang sebagai penyangga Desa Wisata Using
sangat asri dan indah sangat cocok sebagai tempat rekreasi keluarga yang
dilengkapi dengan play ground, home stay, rumah makan dan area parkir. Kondisi
jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal.

Atraksi Wisata

Kegiatan yang bisa dilakukan di Desa Wisata Using bukan hanya melihat miniatur
pusat promosi adat dan budaya asli Banyuwangi yakni suku using namun terdapat
kegiatan lain yang bisa dilakukan antara lain; berenang dan mandi, bermain,
bersantai dan aktifitas makan dan minum.

D. MIRAH FANTASIA

Taman rekreasi laut di tepi pantai berada di jalan Karimunjawa Manggisan Kota
Banyuwangi, menghadap Selat Bali, diatas hamparan rimbunnya pohon mangrove
dengan desiran angin pantai dipadu dengan suara burung berkicau, membuat
tempat ini cocok dan ideal untuk rekreasi seluruh keluarga.

Daya Tarik

Mirah Fantasia merupakan tempat rekreasi keluarga yang rekreatif, mendidik dan
menyenangkan. Tedapat 4 (empat) wahana utama di Mirah Fantasia yakni
Waterboom, taman satwa, watersports dan Outbound.

Waterboom yang ada di Mirah Fantasia meliputi waterbom umum dan waterboom
anak yang dilengkapi dengan air tumpah. Tempat rekreasi ini dilengkapi dengan
sarana atraksi laut berkelas dunia yang menantang seperti; parasailing, banana
boat, jet sky, kano, speed boat tour, memancing dan menyelam serta melihat
keindahan taman laut menggunakan glass bottom boat.

Bagi pecinta burung, Mirah Fantasia dilengkapi dengan taman satwa yang
mengkoleksi burung-burung langka dan menarik dari seluruh dunia diantaranya ;
Jalak Bali, Pelikan, Kasuari, Kaka Tua Raja, Kakak Tua Seram, Elang Laut, Makao
Biru Emas, Dara Mahkota Barat, Ayam Hutan Hijau, Merak India, Rusa, Monyet,
Kijang, Buaya Iguana.
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Waterboom daya tarik utama Mirah Fantasia

Atraksi Wisata

Kegiatan yang bisa dilakukan di wisata Mirah Fantasia bukan hanya berenang dan
mandi, namun terdapat kegiatan lain yang bisa dilakukan antara lain melakukan
water sports di pantai Selat Bali (menggunakan parasailing, banana boat, jet sky,
kano, speed boat tour, glass bottom boat), berinteaksi langsung dengan hewan-
hewan yang ada di taman satwa diantaranya dengan rusa, kijang yan dibiarkan
bebas, atraksi lain yang dapat dilakukan fasilitas outbound yang tersedia disekitar
hutan mangrove.

Fasilitas

Fasilitas penunjang menjadikan kenyamanan bagi para pengunjung di Mirah
Fantasia, yaitu terdiri dari:

 Waterboom
 Air Tumpah
 Taman Satwa
 Water Sports
 Play Ground
 Waterboom anak
 Outbond
 Aula
 Gazebo/Bali Bengong
 Bar dan Restaurant
 Parkir

Aksesibilitas

Pemandian ini terletak di pusat Kota Banyuwangi, dapat ditempuh dengan
kendaraan roda dua maupun roda empat.

E. ATLANTA

Atlanta merupakan taman rekreasi yang teletak di Desa Genteng Wetan Kecamatan
Genteng sekitar 35 Km dari Kota Banyuwangi. Atalanta merupakan tempat rekreasi
keluarga berupa tempat pemandian yang terletak di kota Genteng. Selain tempat
pemandian, juga terdapat kolam pancing dan arena mainan untuk anak-anak.
Atalanta ramai dikunjungi oleh wisatawan umumnya masyarakat sekitar pada hari
libur. Tiket masuk yang murah menjadikan tempat ini menjadi primadona untuk
berlibur

Daya Tarik

Daya tarik utama Atlanta berupa kolam renang yang berdekatan dengan Kota
Genteng yang tertata rapi dan cukup indah karena berada di tengah sawah yang
hijau dengan udara yang sejuk dan menyenangkan. Selain pemandian daya tarik
lainnya adalah fasilitas outbond, play ground dan kolam pancing

Fasilitas

Fasilitas pendukung kegiatan wisata di lokasi Pemandian Atlanta, yaitu water park,
play ground, kolam pancing, outbond, musholla, tempat parkir, dan rumah makan.
Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal.
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Pemandian Pancoran

Area bermain di Pemandian Pancoran

F. PEMANDIAN PANCORAN

Pemandian Pancoran terletak di Desa
Pancoran Kecamatan Rogojampi dengan
areal seluas ± 2 Ha. Dengan harga yang
terjangkau, keluarga akan terhibur
dengan fasilitas yang tersedia di
Pemandian Pancoran

Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Pemandian Pancoran merupakan tempat
rekreasi yang nyaman untuk bersantai
bersama keluarga. Daya tarik utama di
pemandian pancoran ini adalah
waterpark dan play ground. Para
pengunjung dapat menikmati pemandian dan area permainan waterboom, area
bermain juga disediakan untuk anak-anak. Para pengunjung juga dapat menikmati
makan siang di cafetaria yang ada pemandian.

Fasilitas

Fasilitas yang ada Di Pemandian Pancoran terdiri dari:

 Kolam renang
 Playground
 Mushola
 Area perkemahan
 Cafetaria
 Gazebo
 Kamar bersalin/MCK
 Parkir

Aksesibilitas

Pemandian Pancoran terletak kurang lebih 2,5 Km dari Kota Rogojampi atau sekitar
17 Km dari Kota Banyuwangi, ke arah selatan. Untuk mencapai tempat ini cukup
mudah bisa menggunakan dengan kendaraan pribadi. Kondisi jalan menuju lokasi
wisata berupa jalan aspal namun dalam kondisi rusak (Aspal rusak).

G. GUMUK KANTONG INDAH/SEMBILAN PALM

Obyek wisata Gumuk Kantong Indah terletak di Desa Sumbersewu Kecamatan
Muncar sekitar 25 Km dari Kota Banyuwangi. Daya tarik utama obyek wisata Gumuk
Kantong Indah adalah water park/kolam renang yang dilengkapi dengan play
ground warung dan fasilitas lainnya seperti warung MCK dan tempat parkir. Kondisi
jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal. Untuk mencapai tempat ini cukup
mudah. Dapat dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi

H. GUMUK KLASI

Obyek wisata Gumuk Klasi terletak di Desa Tojo Kecamatan Sempu sekitar 67 Km
dari Kota Banyuwangi. Daya tarik utama obyek wisata Gumuk Klasi adalah kolam
renang yang dilengkapi dengan play ground. Selain berenang kegiatan yang dapat
dilakukan adalahmenikmati pemandangan bukit yang sangat indah dan asri. Fasilitas
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Fasilitas Waterboom di Alam Indah

Aula dan arena Futsal di Alam Indah Lestari

Arena permainan yang bisa dinikmati

yang ada di obyek wisata ini diantaranya Musholla dan tempat parkir. Kondisi jalan
menuju lokasi wisata berupa jalan aspal

I. ALAM INDAH LESTARI (AIL)

Alam Indah Lestari merupakan salah satu objek wisata keluarga yang bernuansa
Agrowisata seluas ± 20 Ha. Terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat. Dengan
harga yang terjangkau, keluarga akan terhibur dengan fasilitas yang disediakan oleh
Alam Indah Lestari

Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Alam Indah Lestari merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai, bersama
anak-anak, teman dan keluarga. Daya tarik utama tempat wisata ini adalah

Waterpark dan play
ground yang meliputi ;
waterboom, kolam balita,
kolam anak-anak, kolam
remaja dan kolam perahu.
Playground yang ada di
Alam Indah Lestari
didukung oleh sarana

penunjang diantaranya kereta kelinci, kereta api, sepeda air dan arena permainan
lainnya. Selain waterpark di Alam indah Lestari juga terdapat agrowisata yang bisa
menikmati aneka macam buah-buahan langsung dimakan ditempat.

Alam Indah Lestari juga dilengkapi
sarana penhinapan/hotel sebanyak
26 kamar, ruang meeting, karaoke,
lapangan futsal sebanyak 2
lapangan, Aula yang bisa menjadi
tempat untuk perayaan ulang tahun,
seminar dan arisan dengan kapasitas
1000 orang. Di setiap akhir pekan
yakni hari minggu di Alam Indah
Lestari ini menawarkan
entertaintmen berupa panggung
hiburan yang dimeriahkan oleh orkes
dan artis-artis lokal setempat.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di Alam Indah Lestari terdiri dari:

 Waterboom
 Agrowisata
 Playground
 Ruang meeting
 Karaoke
 Lapangan Futsal
 Lapangan olahraga
 Kolam pancing
 Aula
 Gazebo
 Kamar bersalin/MCK
 Hotel dan Cafe
 Parkir

Aksesibilitas

Pemandian ini terletak ini terletak ±180 km dari Kota Banyuwangi. Untuk mencapai
tempat ini cukup mudah. Dapat dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi



Hal 4 - 131

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

J. UMBUL PULE

Umbul Pule terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Glenmore. Tempat wisata ini
terletak kira-kira 10 Km ke arah utara dari kota Genteng.

Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Alam pedesaan Gunungsari masih
asri, sawah gunung dan hutan
adalah pemandangan sehari-hari.
Udaranya sejuk dan
pemandangannya indah di lereng
Gunung Raung. Umbul Pule
merupakan kolam renang alam.
Sumber air yang jernih keluar dari
bumi yang bisa langsung diminum,
mengalir ke sebuah kolam
pemandian.

Para pengunjung dapat berenang di kolam renang yang bersih dan airnya segar.
Dikelilingi hijaunya tumbuhan selada air. Tempat ini dilengkapi dengan bumi
perkemahan dan area permainan anak.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di obyek wisata ini diantaranya water park, play ground, kolam
pancing, out bond, water massage, tempat makan, Musholla dan tempat parkir
Kondisi jalan menuju lokasi wisata berupa jalan aspal

K. GLADIS

Gladis merupakan tempat wisata yang dapat menjadi pilihan keluarga untuk
berekreasi yang dilengkapi dengan berbagai macam pilihan untuk bersantai yang
didukung dengan lingkungan yang indahdan asri berlatar belakang sebuah bukit
yang tidak begitu menjulang tinggi dengan view yang cukup indah. Lokasi wisata ini
terletak di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh.

Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Daya tarik utama tempat wisata ini adalah Waterpark dan play ground,
kolampancing yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

Fasilitas

Fasilitas yang ada di obyek wisata ini dintaranya water park, play ground, kolam
pancing, tempat parkir, mushola, rumah makan, toilet, tempat peristirahatan,
gumuk cinta dan water park.

L. UMBUL BENING

Obyek wisata Umbul Bening merupakan tempat rekreasi dengan daya tarik
utamanya adalah pemandian/kolam renang. Dapat menjadi alternatif keluarga untuk
refresing dengan berenang. Tempat wisata ini terletak di Desa Sumbergondo
Kecamatan Glenmore.

Hasil tabulatif dari identifikasi secara keseluruhan terhadap obyek wisata buatan yang
terdapat di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada Tabel 4 - 22 dan Tabel 4 - 23, yang
meringkas kondisi sarana prasarana, infrastuktur, aksesibilitas, daya tarik, dan kegiatan
wisata di masing-masing obyek daya tarik wisata

Kolam Renang Umbul Pule
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Tabel 4 – 22
KOMPILASI DAYA TARIK, AKSESIBILITAS, JENIS WISATAWAN DAN MEDIA PROMOSI

DI OBYEK BUATAN KABUPATEN BANYUWANGI

dan

Tabel 4 – 23

KOMPILASI DATA SARANA, PRASARANA DAN ATRAKSI WISATA

DI OBYEK WISATA BUATAN KABUPATEN BANYUWANGI
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Rujak Soto makanan khas Banyuwangi

Warung Rujak Soto yang banyak
tersebar di Banyuwangi

4.2.4. WISATA LAINNYA

4.2.4.1. WISATA KULINER

Wisata kuliner merupakan pariwisata dengan daya tarik minat khusus. Wisata kuliner
yang bisa menjadi andalan di Banyuwangi adalah makanan tradisional khas Banyuwangi
yang memiliki keunikan tersendiri. Wisata kuliner bisa mendukung bagi kegiatan
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi terkenal memiliki berbagai jenis makanan unik. Sayang, makanan khas Kota
Gandrung ini mulai punah akibat ditinggalkan warga. Munculnya makanan modern turut
membuat warga enggan melirik makanan tradisionalnya. Konon, beragamnya makanan
tradisional ini ada sejak zaman keemasan Kerajaan Blambangan abad ke-14. Seluruhnya
terbuat dari tumbuhan dan palawija yang tumbuh subur kala itu.

Beberapa masakan khas Banyuwangi yang bisa menjadi tujuan bagi wisatawan untuk
menikmati wisata kuliner di Banyuwangi diantaranya adalah

A. RUJAK SOTO

Rujak Soto adalah makanan khas dan unik Banyuwangi. Makanan ini cukup populer
yang merupakan perpaduan dari Rujak dan Soto. Makanan ini cukup unik karena
mengawinkan rujak dengan soto sehingga makanan ini memiliki Sensasinya juga
luar biasa.

Rujak soto merupakan
perpaduan antara rujak dan
soto, rujaknya seperti rujak
Jawa Timur-an umumnya,
yaitu irisan lontong dibubuhi
kangkung, tauge, ketimun,
tahu, dan tempe, dibubuhi
sambal petis dengan kacang

tanah dan gula merah. Seperti rujak Jawa Timur umumnya, sambalnya memakai
pisang kluthuk batu yang diuleg bersama bumbu-bumbu lainnya. Untuk Sotonya
banyak sekali variasi namun kalau yang untuk rujak soto yang populer di pakai
adalah soto sulung atau soto babat, rasanya pun lebih mantab, karena perpaduan
rasa usus, paru sapi, babat dan daging has dalam.

Cara penyajiannya sangat unik, yaitu rujak cingur dipersiapkan dulu untuk kemudian
disiramkan soto (biasanya Babat) dan kemudian tinggal pilih disajikan dengan nasi
atau lontong yang disajikan dengan kerupuk melinjo yang renyah dan gurih.

Membikin rujak soto sama saja dengan membikin dua menu masakan dalam satu
sajian. Rujak Soto meupakan paduan dua rasa
yang menyatu dalam satu mangkuk. Memang
terkesan aneh, namun tantangan rasanya
sangat unik perpaduan kuah soto dan rujak.

Penjual Rujak Soto banyak di jumpai di
Banyuwangi terutama di pusat Kota
Banyuwangi. Makanan khas ini banyak dijual di
warung-warung kecil sedangkan untuk
restoran besar jarang yang menyajikan
masakan khas ini. Ini menjadi tantangan bagi
pemerintah untuk tetap melestarikan makanan
khas setempat sebagai warisan kuliner khas Banyuwangi.

B. NASI TEMPONG/SEGO TEMPONG

Makanan lain yang khas Banyuwangi adalah nasi tempong. Sego Tempong atau Nasi
Tempong ini adalah salah satu makanan Khas Kabupaten Banyuwangi, Nasi dengan
sambal khas ini, disantap dengan lauk pada umumnya, seperti ikan laut segar
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Nasi Tempong

goreng, tempe dan tahu goreng, bisa juga ayam goreng dan empal. Namun yang
paling khusus adalah sambalnya, karena diracik secara khusus. Mulai bahan tomat
(ranti-bhs Using), serta terasi yang digunakan.

Tempong sebetulnya berarti tempeleng atau tampar. Konon karena penjualnya
seolah menamparkan segenggam
nasi ke pincuk daun pisang yang
dipakai untuk menyajikan makanan.
Kemungkinan lain penamaan nasi
tempong adalah sambalnya yang
amat sangat pedas. Banyak yang
sampai berlinang air mata saking
pedasnya, seperti habis ditempeleng.
yang membuat penyuka makanan
pedas menjadi ketagihan

Penjual “Sego Tempong” di Banyuwangi, selalu menggunakan “Ranti”, tomat yang
bentuk kulitnya bergelombang. Bedanya dengan tomat pada umumnya, ranti ini
tidak “lengur” (bhs. Jawa) kalau dibikin sambal tanpa dimasak. Bijinya ranti ini juga
lebih banyak, dibanding tomat jenis lain. Namun apabila akan digunakan sambal,
biasanya bijinya dibersihkan, hanya kulit dan dagingnya yang dipakai.

Selain menggunakan “ranti” khusus, sambal tempong juga menggunakan trasi
spesial. Jika umumnya trasi berbahan udang kering. Namun penjual nasi tempong di
Banyuwangi akan memesan secara khusus terasi berbahan baku “Teri Nasi”. Teri
warna putih yang sudah dikeringkan ini, ternyata mempunyai kelezatan tersendiri.

Kemudian bahan lainnya, seperti cabe rawit, cabe merah, bawang merah dan
bawang putih sama dengan sambal pada umumnya di daerah lain. Namun meski
pembelinya banyak, penjual “Sego Tempong” akan meracik sambal dulu sesuai
pemesan yang datang. Kecuali terasi dan bawang putih digoreng dulu, kemudian
cabe rawit, cabe merah dan ranti yang sudah dihilangkan bijinya, dilumatkan dalam
cobek dari batu. Selain diberi garam dan gula sedikit tentunya, ada juga yang diberi
jeruk. Nah, setelah halus lumatannya, jadilah sambal tempong siap saji yang segar
dan pedas.

Sambal ini disajikan dengan nasi panas, dengan lauk standar tahu dan tempe
goreng, Namun pembeli juga bisa menambah dengan lauk lele goreng, ayam
goreng, pindang goreng atau ikan laut segar goreng. Kemudian lalapannya dalam
bentuk matang semua, yaitu sayuran, terong welut, kubis, serta aneka sayuran
lainnya yang musim saat itu.

Nasi tempong adalah konsumsi rakyat yang sangat populer di Banyuwangi. Nasi
Tempong (biasa dijual pada malam hari, banyak dijual di pinggir jalan atau warung
makan

C. PECEL AYAM/PECEL PITIK

Keanekaragaman makanan khas di Banyuwangi juga berhubungan dengan
banyaknya upacara ritual di Banyuwangi. Biasanya, upacara ritual memiliki makanan
khas tersendiri. Dari sekian makanan khas yang ada, pecel ayam/pecel pitik yang
paling dikenal. Di percayai, makanan terbuat dari ayam kampung bakar ini adalah
persembahan favorit leluhur suku Using. Bahan dasarnya ayam kampung yang
masih muda yang dibakar dengan kayu. Penyajiannya dicampur urap kelapa muda.
Bumbunya kacang tanah yang disangrai. Pecel ayam ini sudah dilestarikan dengan
baik.

Namun, warga tidak banyak yang memasaknya dalam kesehariannya. Dipercayai,
makanan ini tergolong sakral. Hanya dalam ritual adat tertentu, makanan ini dibuat
secara missal, sebagaimana yang dilakukan warga suku Using di Desa Kemiren saat
berlangsung upacara adat.
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Selain itu masyarakat wilayah di Kecamatan Rogojampi, Singojuruh dan Songgon
pada saat acara selamatan atau mengirim do’a yang merupakan tradisi ritual ke
agamaan yang di lakukan oleh sebagian warga setempat yaitu dengan mengundang
tetangga sekitarnya untuk berkumpul dan mendo’akan salah satu anggota keluarga
yang sudah meninggal dunia, menu yang di sajikan adalah pecel pitik peteteng /
pecel pitik lemancur (pecel ayam kampung muda).

Warisan kuliner yang satu ini sungguh memiliki tehnik masak leluhur banyuwangi
yang sangat tinggi yang tidak kalah dengan tehnik masak modern, terbukti dengan
pemilihan bahan dasarnya yaitu sengaja menggunakan ayam yang masih muda
(peteteng / lemancur) karena bila di masak dagingnya lebih lunak dan rasanya lebih
gurih. Dan juga dengan mengkombinasikan parutan kelapa muda (yang manis
gurih) dan bumbu kacang dengan ayam muda yg di panggang di bara api dari
tungku.

D. SEGO CAWUK

Sego Cawuk/Sego janganan adalah salah satu makanan khas Banyuwangi. Dalam
bahasa Indonesia sego janganan bisa diartikan nasi sayuran. Tapi jangan salah, kita
tidak akan menemukan sayuran, melainkan hanya jagung muda, parutan kelapa
yang dimakan dengan pindang serta sambal pedas konon ini adalah menu favorit
Syekh Siti Jenar.

Bahan dasar pembuatan sego janganan yakni, jagung muda, parutan kelapa agak
muda, dan pindang. Bumbunya, kencur, kemiri, cabai merah, terasi, kecap dan
garam. Cara membuatnya Kemiri dan terasi digoreng. Sedangkan jagung dan
parutan kelapa dikukus hingga lunak. Seluruh bahan bumbu termasuk kemiri dan
terasi ditumbuk bersama-sama hingga bahan menjadi halus. Kemudian campurkan
jagung dan kelapa ke dalam bumbu. Pindang direbus hingga matang. Lalu lumuri
pindang dengan kecap yang dicampur garam secukupnya. Sedangkan untuk
membuat sambal tumbuk cabe rawit, terasi dan kemiri hingga halus. Berbagai bahan
tadi lalu hidangkan bersama-sama dengan nasi hangat.

Penjual makanan ini kini bisa dihitung jari, oleh karena itu makanan ini bisa
dilestarikan sebagai makanan khas Banyuwangi.

Selain memiliki Makanan Tradisonal, Banyuwangi memiliki Jajanan Khas yang sangat
banyak jenisnya, Mulai kue kering hingga kue basah. Namun dari sekian banyak Jajanan,
ada tiga jajanan yang sering di jadikan buah tangan oleh wisatawan yakni kue bagiak,
sale pisang dan kue bolu Banyuwangi. Tumbuhnya industri jajanan ini diharapkan
mampu memperkaya aset budaya Banyuwangi. Yang lebih penting lagi hal itu bisa
meningkatkan pendapatan masyarakat

A. KUE BAGIAK

Kue bagiak adalah kue tradisional asal
Banyuwangi. Kue ini terbuat dari tepung
sagu yang dicampur dengan kelapa parut
dan bahan lainnya. Rasa dari kue ini manis,
gurih dan garing dengan aroma kayumanis.

Kue bagiak khas Banyuwangi ini rasanya
tidak sekeras bagiak dari Maluku, malah
lebih mirip kue semprit dengan aroma
rempah keningar. Komposisi yang
disebutkan adalah tapioka, gula, dll.
Tersedia dalam 4 macam rasa : keningar,
jahe, kacang, susu.

Sentra pembuatan kue bagiak ini di
Kecamatan Kota Banyuwangi, dan banyak

dijual di pusat penjualan oleh-oleh khas Banyuwangi.

Kue Bagiak
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Sale Pisang Khas Banyuwangi

B. SALE PISANG

Oleh-oleh khas lain ialah Sale pisang yang
banyak diproduksi di Kabupaten Banyuwangi.
Makanan ini banyak diproduksi oleh
masyarakat Banyuwangi terutama di
Kecamatan Kalipuro, karena bahannya
mudah didapat dan cara membuatnya yang
mudah

Makanan ringan berbahan dasar pisang hadir
dalam tiga variasi yakni sale kering yang berupa pisang diiris memanjang dan tipis-
tipis, lalu diolah menjadi kripik sale, yang satunya lagi dikenal dengan nama sale
basah, sama juga irisan pisang memanjang namun tidak diolah hingga kering sedikit
basah tapi tidak becek dan yang menjadi inovasi baru adalah molen sale pisang.

Sentra pembuatan sale di Kabupaten Banyuwangi tersebar dibeberapa tempat di
antaranya Keurahan Klatak, Lateng, Singonegaran, Kebalenan, Penganjuran,
Mojopanggunag, Glagah, Songgon, Sukonatar, Bangorejo, Buluagung, Siliragung
dan lain sebaganya.

Yang khas dari sale dan sangat menetukan kualitasnya bisa dilihat dari warna, rasa,
bau, kekenyaan dan ketahanan simpannya. Pisang yang bisa diolah diantaranya
pisang kepok, pisang ambon, pisang nangka, raja siam, raja bandung, pisang
tanduk dsb. Cara yang digunakan dalam proses pembuatan cara tradisional dengan
menggunakan kayu.

Makanan ini bisa menjadi buah tangan bagi wisatawan yang ingin membawa pulang
jajanan khas Banyuwangi.

C. PIA GLENMORE

Pia Glenmore bisa menjadi jajanan khas Banyuwangi.
Bakpia "Glenmore" terletak di Jalan Raya Jember 51 Kec.
Glenmore. Lokasinya terletak sangat strategis yang
mengarah ke Banyuwangi atau Bali dan sebaliknya
mengarah ke kota Jember. Lokasi yang dingin di malam
hari sehingga banyak juga wisatawan lokal maupun luar
negeri berkunjung di daerah yang banyak dengan
perkebunananya sehingga udara pada malam hari terasa
sejuk dan dingin.

Meski penganan sejenis ini sudah banyak bermunculan di sejumlah daerah lain,
Bakpia Glenmore tetap punya keistimewaan tersendiri di lidah konsumen. Uniknya
Bakpia Glenmore, kini memiliki banyak varian rasa, seperti cokelat, stroberi, nanas
dan lain sebagainya.

Selain makanan dan jajanan khas Banyuwangi juga terkenal dengan penghasil tanaman
hortikultura/perkebunan dan hasil olahannya. Dari sekian banyak potensi tersebut,
terdapat beberapa yang memiliki kekhasan atau keunggulan dan bisa menjadi daya tarik
bagi wisatawan untuk mencoba atau menikmatinya diantaranya

A. JERUK SIAM

Kecamatan Bangorejo menjadi sentra
pengembangan produksi jeruk siam di Kabupaten
Banyuwangi.

Buah jeruk menjadi salah satu produk unggulan
hortikultura di Kabupaten Banyuwangi. Panen raya
jeruk siam terjadi pada bulan Desember akan
banyak penjual jeruk ini di Kota Banyuwangi.

Jeruk Siam
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Durian Merah Khas Banyuwangi

Buah Naga

B. DURIAN

Banyuwangi sangat dikenal sebagai daerah penghasil buah Durian, daerah penghasil
durian di Banyuwangi di Kecamatan Licin, Kalipuro, Kabat, Songgon dan Kalibaru.

Durian asal Banyuwangi sudah cukup
dikenal. Salah satu daerah yang sering
disebut-sebut sebagai asal durian paling
enak adalah Songgon. Diperkirakan, luas
lahan tanaman durian di Banyuwangi
mencapai 16 ribu hektare. Hebatnya lagi,
setiap pohon durian bisa menghasilkan
sekitar 400 – 500 buah.

Salah satu jenis durian yang akan
dijadikan ikon kabupaten Banyuwangi adalah durian merah yang selama ini
dipercaya oleh masyarakat bisa meningkatkan vitalitas. Kandungan antonin yang
tinggi yang dipancarkan dari warna daging buahnya sangat besar kemungkinan
untuk dimanfaaatkan sebagai durian obat. Daging buah durian sangat kaya dengan
protein, pytosterols, phytohormones dan asam amino (trypthopan) dan kesemua
unsur tersebut sangat berpotensi untuk pencegahan stress ataupun hipertensi.
Hanya ada dua pohon durian merah yang tumbuh di Banyuwangi, milik warga Desa
Balak, Kecamatan Songgon dan warga Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Banyuwangi selama ini dikenal sebagai sentra produksi buah durian yang memiliki
cukup banyak plasma nutfah karena ditanam dari biji. Tanaman durian yang tumbuh
di kabupaten tersebut sudah dikenal masyarakat sejak zaman penjajahan Belanda
dulu. Karenanya, umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Menurut beberapa tokoh
masyarakat tanaman durian ini sudah diwariskan sampai 4 generasi lebih.

B. MANGGIS

Buah manggis menjadi salah satu produk unggulan di Kecamatan Kalipuro karena
sebagai komoditas ekspor dengan negara tujuannya adalah Taiwan. Tanaman
manggis yang ada di Kecamatan Kalipuro diusahakan dalam bentuk perkebunan
rakyat dan belum diusahakan dalam sekala perkebunan besar. Desa yang menjadi
sentra pengembangan tanaman buah Manggis adalah Desa Telemung. Terdapat
kelompok tani yang mengusahakan pengelolaan usaha perkebunan tanaman buah
manggis tersebut di Dusun Gendor Desa Telemung. Buah Manggis

C. BUAH NAGA

Buah naga atau dragon fruit merupakan pendatang baru bagi dunia pertanian di
Indonesia dan merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan
pengembangan tanaman buah naga sangat bagus di budidayakan di daerah tropis.
Budidaya buah naga sudah menyebar di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Banyuwangi buah naga menjadi salah
satu produk unggulan terutama untuk daerah
Purwoharjo. Buah Naga menjadi salah satu komoditas
pertanian unggulan Kabupaten Banyuwangi yang perlu
terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas maupun
kuantitas produksinya. Salah satunya adalah dengan
mengembangkan varietas baru yang pada umumnya
buah naga jenis putih dan merah bisa dikembangkan
jenis super red, jingga, hitam, kuning, oranye dan
ungu.

D. KOPI

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu penghasil kopi di Indonesia. Kopi
Indonesia saat ini menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil
produksi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki peranan penting
bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia. Pada era Tanam Paksa
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Kopi Luwak

Luwak/Musang sedang mencari
biji kopi pilihan untuk dimakan

atau Cultuurstelsel (1830—1870) masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda
membuka sebuah perkebunan komersial pada koloninya di Hindia Belanda,
khususnya di pulau Jawa, pulau Sumatera dan sebahagian Indonesia Timur.

Jenis kopi yang dikembangkan di Indonesia adalah kopi jenis Arabika dan Robusta.
Di daerah pegunungan Kabupaten Banyuwangi terdapat banyak perkebunan kopi
Arabika dan Robusta. Kopi Robusta tumbuh di daerah rendah sedangkan kopi
Arabika tumbuh di daerah tinggi. Perkebunan kopi tersebar di Banyuwangi terutama
di wilayah Kecamatan, Kalibaru, Glenmore, Songgo, Licin dan Kalipuro.

Hasil produksi kopi yang ada di Kabupaten Banyuwangi selain dipasarkan di
Indonesia juga dipasarkan hingga mancanegara. Dari produksi kopi yang ada
terdapat beberapa jenis kopi pilihan atau memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri
yakni kopi luwak dan kopi lanang. Jenis kopi ini mempunyai prospek cukup cerah
dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi.

a) Kopi Luwak

Kopi Luwak (Civet Coffee) berasal dari kotoran
binatang luwak yang kemudian diproses menjadi
kopi yang enak. Produk kopi luwak Banyuwangi,
telah banyak dikenal dikalangan penghobi kopi
luwak. Hasil panen telah banyak dipesan dari
berbagai daerah di Indonesia bahkan luar
negeri. Jenis kopi luwak yang dihasilkan dari
Banyuwangi, meliputi Kopi Luwak Arabika, Kopi
Luwak Robusta, serta jenis kopi luwak lainnya.

Salah satu perkebunan kopi di Kabupaten
Banyuwangi yakni perkebunan Malangsari, milik PTPN 12 Kalibaru, memproduksi
kopi luwak dengan cara membudidayakan puluhan ekor luwak. Di perkebunan
tersebut, sedikitnya 70 ekor luwak diperlihara. Puluhan ekor binatang mirip
musang tersebut, sengaja diperlihara untuk memproduksi kopi luwak yang
terkenal di manca negara.

Binatang luwak dikenal sebagai pemakan buah-buahan termasuk buah kopi. Tak
tanggung-tanggung, luwak dikenal sebagai pemilih biji kopi unggulan. Karena
binatang luwak ini hanya memakan biji kopi yang berkwalitas unggul, sehingga
kopi yang di hasilkannya juga berkwalitas unggul.

Dari kehebatan binatang luwak yang sangat selektif dalam memilih biji kopi yang
berkwalitas unggul tersebut, luwak dipelihara untuk menghasilkan kopi luwak
yang terkenal, dengan cita rasa yang menakjubkan.

Binatang luwak ditempatkan dalam kandang
sebagai tempat berlindung. Setiap hari
binatang yang lebih banyak beraktifitas di
malam hari tersebut, diberi makan biji kopi
pilihan. Nantinya biji kopi yang dimakan luwak
akan dikeluar dalam lima jam kemudian berupa
kotoran dengan bentuk biji kopi masih utuh.
Biji kopi kotoran luwak inilah yang
menghasilkan kopi cap luwak yang terkenal
tersebut.

Selanjutnya, biji kopi dari kotoran luwak dicuci
dan dibersihkan, lalu di lanjutkan dengan proses pengeringan. Biji kopi luwak
kemudian di lembutkan dengan alat penumbuk kopi. Alat kopi luwak ini akan
menyaring ampas kopi luwak dengan air mendidih, sehingga ampas kopinya
dapat tersaring dengan baik.

Kopi luwak ini sangat terkenal di mancanegara terutama negara-negara Eropa.
Bahkan di Amerika Serikat, terdapat kafe atau kedai yang menjual kopi luwak
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dengan harga yang cukup mahal. Kopi yang dikais dari kotoran luwak ini bisa
mencapai harga AS$100 per 450 gram.

Sedangkan untuk pangsa pasar dalam negeri telah dipasarkan dalam bentuk kopi
bubuk dengan harga cukup fantastis yakni 150 Ribu Rupiah per 100 gramnya.
Mahalnya kopi luwak memang setara dengan aromanya yang luar biasa dan
keterbatasannya di alam. Rasa kopinya begitu halus dan masih tersisa cukup
lama di mulut setelah meminumnya.

Sayangnya, produksi kopi luwak tidak bisa sebanyak kopi biasa. Minimnya hasil
produksi tersebut dipicu terbatasnya binatang luwak pamakan kopi. Seekor luwak
biasanya mampu menghabiskan kopi sekitar tujuh kilogram. Dari jumlah ini,
hanya sekitar tiga kilogram yang dimakan. Pasalnya, binatang luwak hanya
memakan jenis kopi yang paling berkualitas. Dari tiga kilogram biji kopi tersebut,
maksimal hanya bisa menghasilkan kopi sekitar 2-3 ons.

b) Kopi Lanang

Sebagian besar masyarakat memang belum
banyak mengenal kopi lanang, yang kini
dikembangkan PTP Nusantara XII Perkebunan
Malangsari, Kecamatan Kalibaru.

Sebutan kopi lanang karena banyak orang percaya
biji tunggal itu dapat meningkatkan vitalitas kaum
lelaki. Soal itu, belum ada riset ilmiah yang
mendukung. Yang pasti para penikmat kopi lanang merasakan mata sulit
terpejam. Itu lantaran kandungan kafein kopi lanang tinggi, yakni 2,1%.

Secara fisik penampilan kopi lanang sangat khas. Biji kopi lanang berbentuk oval
dan terdiri atas satu keping alias berbiji tunggal dan bulat tidak seperti kopi pada
umumnya. Kejadian biji tunggal pada kopi lanang bukan tanpa alasan. Hal
tersebut terjadi karena anomali pembuahan. Hasilnya, lahirlah biji tunggal dan
bersifat infertil. Musabab lain, bunga kurang mendapat nutrisi sehingga
pembuahan tidak sempurna.

Penyerbukan tak sempurna menghasilkan kopi lanang yang lezat.
Ketidaksempurnaan saat penyerbukan, justru membuat kopi lanang menjadi
salah satu kopi mahal di dunia. PT Perkebunan Nusantara XII menjual biji kopi
lanang Rp110.00 per 500 g atau Rp220.000 per kg. Bandingkan dengan harga
kopi pada umumnya, Rp80.000 per kg.

Sosok itu mirip kacang polong. Oleh karena itu masyarakat internasional
menyebut kopi lanang peaberry coffee. Padahal, lazimnya dalam cherry bean
atau buah kopi terdiri atas dua keping. Masyarakat menamakan kopi itu kopi
lanang yang dalam bahasa Jawa berarti laki-laki.

Meski tunggal, ukuran biji kopi lanang lebih kecil daripada biji normal, sekitar 6 -
6,5 mm. Dulu pekebun menganggap kopi lanang sebagai biji cacat gara-gara
berukuran mini sehingga membuangnya. Anggapan citarasa biji berukuran kecil
hambar, itu ternyata salah. Ketika disangrai aroma kopi lanang justru sangat
kuat.

Kopi lanang bukan hibrida dari keluarga Rubiaceae. Sebab, munculnya kopi
lanang dapat terjadi pada kopi jenis arabika maupun robusta. Namun, kopi
lanang lebih banyak ditemukan di jenis robusta. Pada robusta bisa ditemukan
sampai 40 buah per tangkai; arabika 10 - 15 butir per tangkai. Satu tangkai
terdiri atas rata-rata 70 - 80 buah. Meski begitu, bukan berarti dapat menemukan
kopi lanang di setiap pohon.

Jumlah biji kopi lanang pada jenis robusta dan arabika menghasilkan 3 - 5% dari
total produksi. Memang pada pohon tertentu ada saja yang menghasilkan sampai
10% biji kopi lanang, tapi ada juga pohon yang sama sekali tidak menghasilkan
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biji kopi lanang. Itu sebabnya produksi kopi lanang terbatas. Panen biji kopi
lanang sama seperti biji kopi normal, Mei - September. Namun peluang
mendapatkan kopi lanang dalam jumlah besar saat panen pada Juli.

Untuk mendapatkan biji kopi lanang harus melalui sortasi dari ribuan biji kopi
normal, baru kemudian diolah menjadi kopi siap seduh. Prosesnya sama dengan
biji kopi biasa: dikeringkan hingga kadar air 12% sebelum digiling atau ditumbuk.
Biji kopi lanang dari varietas robusta lebih cepat kering daripada yang arabika.

4.2.4.2. WISATA KRIA

Kria, umumnya dikenal sebagai kerajinan tangan, memiliki beragam definisi sebagai
berikut :

 Kria dapat didefinisikan sebagai proses pembuatan, yang objeknya dihasilkan
dengan tangan, dengan menggunakan alat‐alat tertentu dan memerlukan keahlian

tertentu (Pye, 1968, the Nature and Art of Workmanship dalam ICCROM, 2001).

 Karakter kria dapat dikenali melalui tipe produk kerajinan tertentu, yang umumnya
merupakan objek‐objek penting dan fungsional.

 Kria diartikan sebagai seni yang berbasis komunitas, dari rakyat dan untuk rakyat
dengan karakteristik berikut ini (ICCROM, 2001):

 Umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang anonim
 Merupakan pekerjaan tangan
 Diproduksi dengan jumlah besar
 Relatif tidak mahal
 Digunakan secara massal
 Fungsional, untuk kehidupan sehari‐hari

 Representasi daerah, tempat kria tersebut diproduksi

Merujuk pada definisi‐definisi tersebut, kria bukan hanya berupa kerajinan tangan

maupun proses pembuatannya tetapi lebih dari itu, kria berakar pada latar belakang
suatu komunitas, misalnya struktur masyarakat, nilai‐nilai sosial budaya, dan sejarah.

Industri kerajinan merupakan usaha sehari-hari masyarakat hampir di seluruh daerah
pedesaan di Kabupaten Banyuwangi selain pertanian, serta menjadi sumber penghidupan
bagi sebagian penduduk di beberapa wilayah perkotaan. Berbagai jenis bahan alami dari
lingkungan sekitarnya diolah dengan kreatifitas sehingga menjadi bentuk yang layak
berupa hiasan maupun alat kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Sektor industri kecil dan menengah menunjukan perkembangan yang cukup
menggembirakan, adapun seluruh jumlah industri di Kabupaten Banyuwangi tercatat
mencapai 11.377 Unit Usaha dengan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 49.132
orang dan nilai investasi mencapai Rp.151.800.000.000,- dengan nilai produksi mencapai
Rp. 956.250.000.000,

Adapun data perkembangan industri dan sentra industri di Kabupaten Banyuwangi adalah
sebagai berikut :

Tabel 4 - 24
PERKEMBANGAN SENTRAL INDUSTRI KECIL KABUPATEN BANYUWANGI

No Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009

1 Jumlah Sentral Industri Kecil

- Pengolahan pangan Buah 20 20 20 22

- Sandang dan Kulit Buah 13 13 13 21

- Kimia dan Bahan Bangunan Buah 8 8 8 7

- Kerajinan Umum Buah 16 16 17 10

- Logam Buah 8 8 8 7

Jumlah Buah 65 65 66 67

2 Jumlah Unit Usaha

- Pengolahan Pangan Buah 20 1.235 1.235 1.290
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No Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009

- Sandang dan Kulit Buah 13 85 85 283

- Kimia dan Bahan Bangunan Buah 8 666 666 631

- Kerajinan Umum Buah 16 273 293 113

- Logam Buah 8 107 107 102

Jumlah Buah 65 2.366 2.386 2.149

3 Jumlah Tenaga Kerja

- Pengolahan Pangan Orang 1.235 2.625 2.628 2.718

- Sandang dan Kulit Orang 85 331 331 1.002

- Kimia dan Bahan Bangunan Orang 666 1.808 1.808 1.554

- Kerajinan Umum Orang 273 1.176 1.216 671

- Logam Orang 107 346 346 336

Jumlah Orang 2.366 6.286 6.329 6.281
Sumber Dinas Perindustrian dan perdagangan

Tabel 4 - 25
PRODUK UNGGULAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

No. Kecamatan Jenis Produk

1 Kalibaru Peralatan Dapur dari Logam

2 Rogojampi Kerajinan Anyaman Bambu

3 Tegaldlimo Genteng

4 Banyuwangi Kue Bagiak

5 Kalipuro Sale Pisang

6 Wongsorejo Kasur

7 Giri Bubut Kayu

8 Glagah Kerajinan Rotan

9 Licin Jenang Salak, Sirsat, Nangka

10 Kabat Kerajinan Monte

11 Songgon Kerupuk Bonggol Pisang

12 Singojuruh Bordir

13 Sempu Gula Kelapa

14 Glenmore Gula Kelapa

15 Genteng Roti Bolu

16 Tegal Sari Kerupuk Kromo Leo

17 Bangorejo Gula Kelapa

18 Pesanggaran Gula Kelapa

19 Silir Agung Gula Kelapa

20 Purwoharjo Hasil Olahan Buah Naga

21 Muncar Pengolahan Ikan

22 Srono Kerajinan Monte

23 Cluring Batik

24 Gambiran Pande Besi
Sumber Dinas Perindustrian dan perdagangan

Tabel 4 - 26
KOMODITI UNGGULAN KABUPATEN BANYUWANGI

No. Komoditas Keunggulan Keterangan

1. Produk Kelapa
Terpadu
(Gula Kelapa, Nata
de coco, kerajinan
kayu dan batok
kelapa, arang
tempurung, ,
minyak kelapa,
sabut kelapa,
VCO)

 Bahan Baku melimpah,
 Proses Produksi yang tidak terlalu

sulit,
 Produk handmade yang mempunyai

ciri khas,
 Dekat dengan daerah pemasaran

(Bali) mengurangi biaya pengiriman,
 Mutu produk yang berkualitas,
 Tidak menggunakan teknologi yang

tinggi sehingga modal yang
dibutuhkan tidak terlalu besar.

 Mutu produk tidak ada
masalah, namun tuntutan
pasar yang selalu berubah,
sehingga pengusaha harus
inovatif dan kreatif pada
produk.

 Meskipun Bahan baku
melimpah, tetapi harus
selektif dalam pemilihannya
untuk mendapatkan motif
kayu yang diinginkan.

2. Aneka Makanan
Khas
(Bagiak, Sale
pisang, Aneka
kripik)

 Tersedia tenaga kerja yang terampil,
 Bahan baku yang mudah didapat,
 Tidak memerlukan tempat produksi

yang luas, skala rumahan,
 Modal yang dibutuhkan tidak terlalu

besar,
 Mempunyai rasa yang khas.

Perlu adanya promosi yang
gencar sehingga tidak hanya
sebatas pasar lokal tapi bisa
menjamah nasional maupun
internasional

3. Batik Tulis “Gajah
Oling”

 Mempunyai ciri khas dari segi motif
dan warna,

 Mutu produk yang berkualitas,

Belum terkenal di dalam negeri,
perlu dilakukan promosi.
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No. Komoditas Keunggulan Keterangan

 Pemasaran sudah sampai keluar
negeri.

4. Pengolahan hasil
laut
(pengalengan,
pemindangan,
tepung ikan,
minyak ikan,
terasi, petis, Cold
Storage)

 Bahan Baku melimpah, dilihat dari
letak geografis Kab. Banyuwangi yang
berbatasan langsung dengan Selat
Bali dan Samudera Hindia,

 Sudah menggunakan teknologi
canggih,

 Pemasaran sudah eksport,
 Sudah memeliki manajemen

perusahaan yang baik,

Bahan Baku tergantung musim,
jika tidak musim ikan, bahan
baku diambil dari daerah lain.

5. Industri Anyaman
Bambu

 Bahan baku dan bahan penolong
melimpah,

 Dekat daerah pemasaran (Bali),
 Peralatannya tidak terlalu mahal dan

perawatannya mudah,
 Proses produksi yang tidak terlalu

sulit.

Mutu produk tidak ada masalah,
namun tuntutan pasar yang
selalu berubah, sehingga
pengusaha harus inovatif dan
kreatif pada produk.

Sumber Dinas Perindustrian dan perdagangan

A. KERAJINAN BAMBU

Kerajinan bambu merupakan hasil dari kegiatan padat karya, Kawasan yang menjadi
sentra kerajinan bambu terletak di Desa Gintangan Keamatan Rogojampi, kegiatan
industri ini mampu menyerap tenaga kerja. Jenis produk kerajinan bambu yang
diminati oleh konsumen-konsumen tersebut antara lain adalah aneka kerajinan bambu
yang memiliki fungsi seperti, tempat buah, kue, baki lamaran maupun tempat
sampah. Pembeli membeli produk kerajinan bambu untuk dijadikan souvenir atau
cinderamata

Tabel 4 -27
SENTRA ANYAMAN BAMBU

DESA GINTANGAN KEC. ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

No Nama
IKM

Alamat Tahun
Pendirian

Jenis
Produksi

Kapasitas
per Bulan

Pemasaran Tenaga Kerja

L P

1 Karya
Nyata

Dsn Krajan RT
01 / RW 3

1990 Aneka
Kerajinan
Bambu

1500 Buah Lokal, Jawa,
Bali,

Sulawesi

10 5

2 Widya
Karya

Dsn Krajan RT
03 / Rw 3

1991 Aneka
Kerajinan
Bambu

2200 Buah Malang, Bali,
Surabaya

10 20

3 Aulia
Handicraft

Dsn Krajan RT
2 / RW 1

2000 Aneka
Kerajinan
Bambu

1800 Buah Lokal,
Sidoarjo,
Surabaya

5 15

4 Cindy Ayu
Handicraft

Dsn Krajan RT
1 / RW 1

1995 Aneka
Kerajinan
Bambu

2000 Buah Bali, Jakarta 9 20

Sumber Dinas Perindustrian dan perdagangan

Aneka kerajinan bambu yang diolah oleh para pengrajin menjadi
berbagai jens cinderamata
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Beberapa motif Batik
Banyuwangi diantaranya
Gajah Oling, Kangkung,

Setingkes, Gringsing, Moto
Pitik, Paras gempal dll.

B. BATIK

Batik merupakan warisan asli Indonesia, batik bukan saja
diproduksi di Pekalongan, Surakarta ataupun di Yogyakarta
saja. Batik juga diciptakan di sejumlah kawasan di
Indonesia, salah satunya adalah Banyuwangi.

Tak banyak warga yang tahu, bahwa sejatinya Banyuwangi
merupakan salah satu daerah asal batik di Nusantara.
Banyak motif asli batik khas Bumi Blambangan. Namun
hingga sekarang, baru 21 jenis motif batik asli Banyuwangi
yang diakui secara nasional. Batik Banyuwangi itu memiliki
khas tersendiri. Batik Banyuwangi memiliki banyak motif.
Banyuwangi sebenarnya termasuk daerah asal batik.
Karena minimnya perajin, akhirnya batik Banyuwangi kalau
jauh dengan daerah lain di Jawa Tengah dan Jogjakarta

Di antara 21 motif batik yang kini banyak digandrungi
warga Blambangan, di antaranya ada motif gajah uling,
paras gempal, kangkung setingkes, sembruk cacing,
gedegan, ukel, blarak semplah, dan moto pitik. Nama motif
ini khas Banyuwangi, ini menunjukkan batik asli
Banyuwangi.

Dalam penciptaannya, motif batik Banyuwangi ternyata banyak dipengaruhi oleh kondisi
alam. Gajah uling yang cukup dikenal itu, motifnya berupa hewan seperti belut yang
ukurannya cukup besar. "Motif sembruk cacing juga kayak cacing, dan motif gedegan
juga kayak gedeg (anyaman bamboo), penciptaan motif batik Banyuwangi merupakan
bentuk karya seni yang cukup tinggi. Semua motif itu diambilkan dari kekayaan alam
Banyuwangi yang beraneka ragam. Jadi motif batik ini warisan nenek moyang itu bernilai
seni yang harus dipertahankan.

Sama dengan produksi di wilayah lainnya, batik dikerjakan dengan dua teknik yakni
dengan teknik cetak dan teknik tulis (handmade). Untuk batik tulis, nilainya cukup tinggi
karena produksi batik tulis relatif lebih lama antara 1-3 bulan untuk menghasilkan batik
tulis dengan kualitas halus dan bagus lebih awet dan tahan lama sehingga harga batik
tulis menjadi jauh lebih mahal dan mampu menjadi cenderamata yang bergengsi. Untuk
produksi massal menggunakan teknik cetak agar lebih hemat baik dari segi biaya dan
waktu.

Pengrajin batik Banyuwangi / batik glery dapat ditemui dibeberapa lokasi diantaranya di
Virdes yang berlokasi di Cluring, Sritanjung di Kecamata Banyuangi Kota, dan Sayu Wiwit
di Temenggungan Banyuwangi.

Tabel 4 -28
SENTRA BATIK KABUPATEN BANYUWANGI

No Nama IKM Alamat Tahun
Pendirian

Jenis
Produksi

Pemasaran

1 Pringgo Kusumo Jl. Raya 89 Labansukadi - Kabat 2010 Batik Tulis,
Batik Stamp

Lokal,
Surabaya

2 Srikandi Jl. Alam Indah Lestari RT 01/
RW 2 Ds. Badean - Kabat

1987 Batik Tulis,
Batik Stamp

Lokal, Malang,
Balikpapan

3 Vaelin Dsn Krajan RT 03/ RW 3 Ds.
Kedayunan

2000 Batik Tulis Lokal

4 Sayuwiwit Kel. Temenggungan Kec.
Banyuwangi

5 Sri Tanjung Jln. Tarakan Temenggungan
Banyuwangi

6 Virdes Batik
Collection

Ds Tampo Cluring

7 E&W Ds Sarimulyo Cluring

8 Batik Blambangan JL Gajah Mada No. 22 Giri
Banyuwangi

Sumber Dinas Perindustrian dan perdagangan
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C. LAMPU HIAS

Usaha kerajinan lampu hias terletak di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran. Bahan
utama pembuatan kerajinan ini terbuat dari bambu, kayu dan besi. Dengan bentuk yang
beranekaragam dan ukuran yang bervariasi, lampu hias ini sangat menarik untuk menjadi
pajangan yang cantik di sudut ruangan.

D. KERAJINAN DAUR ULANG KAYU – AKAR DAUN

Di Desa Tambong Kecamatan Kabat terdapat
sentra pembuatan kerajinan daur ulang kayau
dan akar daun. Kerajinan ini memproduksi
barang-barang yang dibuat dari bahan yang
semula tercecer dari hutan, gunung, sungai,
kebun yakni kayu kering, akar, daun, kulit
pohon pisang untuk dijadikan sebagai
cinderamata, furniture, lampu, tas, topi, dsb.

E. KERAJINAN KAYU

Pengrajin kayu dapat ditemui dibeberapa tempat di Banyuwangi. Dengan bahan baku
yang cukup memadai di sekitar wilayah Banyuwangi industri kerajinan kayu tersebar di

seluruh daerah Banyuwangi, seperti di Giri, Klatak,
Penganjuran, Tukang Kayu, Banjarsari, Tampo,
Kaligondo (Pesanggaran).

Hasil kerajinan kayu berupa bubut kayu, mosaik, guci,
vas, asbak, dekorasi dinding, mangkok, patung, relif,
perabot rumah tangga, berbagai macam hiasan untuk
cinderamata dan lain – lain

F. KERAJINAN BONEKA GANDRUNG

Boneka gandrung terbuat dari fiber glass
yang dapat berupa patung, gantungan
kunci, hiasan dinding atau asesori mobil dan
berbagai cinderamata lainnya. Pengrajin ini
dapat ditemui di Kelurahan Tukang Kayu
Kecamatan Banyuwangi

G. KERAJINAN TENUN SERAT PISANG
ABAKA

Masyarakat Suku Using dahulunya terkenan dengan kerajinan
tenun. Tenun serat Pisang Abaka yang ada satu-satunya di
Banyuwangi iniberada di Desa Kemiren Kecamatan Galagah.
Bahan pembuatan tenun serat pisang abaka ini diambil dari
perkebunan Bayu Lor. Satu-satunya perkebunan yang
menanam Pisang Abaka

Beragam aneka lampu hias yang cukup bagus dan indah menjadi
souvenir maupun cideramata

Kerajinan Serat Abaka

Kerajinan Daur Ulang Kayu-Akar Daun

Kerajinan Kayu

Kerajinan Boneka Gandrung
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Kerajinan Pisau Komando

Kerajinan gerabah tanah liat

H. PANDAI BESI – PISAU KOMANDO

Pandai besi ini memproduksi pisau komando,
pisau dapur maupun senjata tradisional lainnya
seperti; rencong, mandau, kujang, campurian,
clurit, dan sebagainya.

Pengrajin pisau ini berada di Kelurahan
Singotrunan Kota Banyuwangi.

I. KERAJINAN PERAK

Industri Rumah tangga yang berupa Kerajinan Perak milik Saiful Bachri – terletak di
Dusun Krajan Desa Dasri Kec. Tegalsari. Industri ini memperkerjakan karyawan
sekitar 10 orang. Pemasarannya ke berbagai daerah. Sering mengikuti Pameran dan
Pekan Promosi tidak hanya di Daerah Banyuwangi akan tetapi ke berbagai kota yang
ada di Jawa Timur ini dan sering melayani pesanan dari Luar negeri dan luar Propinsi.
Dusun Krajan Desa Dasri Kecamatan Tegalsari

J. KERAJINAN GERABAH TANAH LIAT

Kerajinan ini berada di Kelurahan
Pengantigan, Kota Banyuwangi.
Dulu namanya Gentengan karena
merupakan pusat tempat orang
membuat gerabah tanah liat
berupa ; guci, vas bunga,
genteng dan berbagai produk
rumah tangga lainnya. Para
pengunjung bisa melihat proses bagaiman gerabah tanah liat ini dibuat.

K. KERAJINAN PERALATAN DAPUR DARI LOGAM

Industri kecil peralatan dapur dari logam yang terdapat di Kecamatan Kalibaru yang
berpotensi untuk menjadi produk unggulan. Ini terlihat dari banyaknya penjual
peralatan dapur dari logam tersebut disepanjang jalan di Kecamatan Kalibaru

4.2.4.3. WISATA DISEKITAR WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

Di sekitar wilayah Kabupaten Banyuwangi terdapat obyek wisata yang memberi pengaruh
besar terhadap kepariwisataan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

A. KAWASAN TAMAN NASIONAL BALURAN

Kawasan TN Baluran terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo,
Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah sebelah utara Selat Madura,
sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Sungai Bajulmati, Desa Wonorejo dan
sebelah barat Sungai Klokoran, Desa Sumberanyar.

Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 279/Kpts.-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997
kawasan TN Baluran seluas 25.000 Ha. Sesuai dengan peruntukkannya luas
kawasan tersebut dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan SK. Dirjen PKA No.

Kerajinan Peralatan Dapur Dari Logam
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Pemandangan Ever Green Flores yang terlihat dari arah
Areal padang savana di Taman Nasional Baluran

187/Kpts./DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 yang terdiri dari (untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 – 21)

1. Zona inti seluas 12.000 Ha
2. Zona rimba seluas 5.537 ha (perairan = 1.063 Ha dan daratan = 4.574 Ha)
3. Zona pemanfaatan insentif dengan luas 800 Ha
4. Zona pemanfaatan khusus dengan luas 5.780 Ha, dan zona rehabilitasi seluas

783 Ha

Bentuk TN Baluran berupa
wilayah yang mirip
lingkaran dengan Gunung
Baluran yang sudah tidak
aktif lagi (terdapat di bagian
tengahnya). Hampir di
seluruh wilayah TN. Baluran
dijumpai hamparan batu
sisa-sisa letusan Gunung
Baluran pada masa lalu.

Menurut klasifikasi Schmidt
dan Ferguson kawasan TN
Baluran beriklim kering tipe

F dengan temperatur berkisar antara 27,2ºC-30,9º C, kelembaban udara 77 %,
kecepatan angin 7 nots dan arah angin sangat dipengaruhi oleh arus angin tenggara
yang kuat. Musim hujan pada bulan November-April, sedangkan musim kemarau
pada bulan April-Oktober dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember-
Januari. Namun secara faktual, perkiraan tersebut sering berubah sesuai dengan
kondisi global yang mempengaruhi

TN. Baluran keragaman ekosistem hutan yang spesifik kering. Keberagaman tipe
hutan inilah yang membuat banyak peneliti dan akademisi tertarik untuk melakukan
penelitian maupun study wisata.

1. Hutan Pantai. Pantai Baluran terdiri dari pasir hitam, putih, batu pantai yang
hitam kecil, atau lereng karang, tergantung daerahnya. Vegetasi pantai yang
tumbuh adalah formasi Baringtonia yang berkembang baik (antara Pandean dan
Tanjung Candibang, di Labuan Merak), pandan (Pandanus tectorius) di Tanjung
Bendi, Pemphis acidula di Air Karang, Acrophora, Porites lutea, Serioptophora
histerix dan Stylophora sp.

2. Hutan Mangrove dan Rawa Asin. Tipe hutan ini terdapat di daerah pantai Utara
dan Timur kawasan Taman Nasional Baluran, seperti di Bilik, Lambuyan, Mesigit,
Tanjung Sedano dan di Kelor. Mangrove pendek yang tumbuh dengan agak baik
di atas lumpur, terdapat di Kelor dan Bilik yang dikuasai oleh kayu api (Avicenia
sp), Bogen (Sonneratia spp), Bakau-bakauan (Rhizopra spp), cantigi (Ceriops
tagal) serta Rhizopora apiculata. Rawa asin yang hampir gundul yang berasal
dari hutan mangrove yang ditebang habis, terdapat di Utara Pandean, Mesigit,
Sebelah Barat Bilik dan beberapa tempat lainnya. Beberapa pohon kecil yang
tumbuh di sini antara lain Avicennia sp dan Lumitzera racemosa tetapi tidak
terdapat tumbuhan bawah.

3. Hutan Payau. Hutan payau sangat disukai satwa liar, karena tersedianya air
tawar sepanjang tahun. Hutan payau yang terbesar terdapat di Sungai Kepuh
sebelah Tenggara dan daerah lebih kecil di Popongan, Kelor, Bama di bagian
Timur dan Gatal di bagian Barat Laut. Vegetasi yang ada disini adalah Malengan
(Excoecaria agallocha), Manting (Syzygium polyanthum), dan poh-pohan
(Buchanania arborescens).
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Gambar 4-21

Zonasi TN. Balurtran
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4. Padang Rumput Savana. Padang
rumput savana merupakan
klimaks kebakaran yang sangat
dipengaruhi oleh aktivitas
manusia. Savana ini dapat
dibedakan menjadi dua bagian,
yaitu savana datar dan savana
bergelombang. Savana datar ;
tumbuh diatas tanah hitam alluvial muda yang berbatu-batu seluas sekitar 1.500
– 2.000 ha di bagian Tenggara suaka, yaitu sekitar Plalangan dan Bekol.

5. Hutan Hujan Pegunungan. Terletak di Gunung Baluran sampai pada ketinggian
1200 m dpl. Merupakan hutan yang masih sangat perawan karena
aksesibilitasnya yang sangat susah. wilayah ini mempunyai peran penting
sebagai daerah tangkapan air. Sumber air yang keluar di wilayah Baluran
mempunyai peran vital sebagai sumber air minum bagi satwa, terutama ketika
memasuki musim kemarau.

6. Hutan Musim. Hutan musim yang terdapat di Baluran dapat dipisahkan ke dalam
2 kelompok, yaitu hutan musim dataran rendah dan hutan musim dataran tinggi.
Hutan musim dataran rendah luasnya sekitar 1.500 ha yang berbatasan dengan
hutan jati, evergreen forest, dan savana Bekol serta savana Kramat. Sedangkan
hutan musim dataran tinggi terdapat di lereng gunung Baluran, Gunung Klosot
dan Gunung Periuk.

7. Padang Lamun. Formasi padang lamun di Taman Nasional Baluran tersebar pada
pantai-pantai dengan kelerengan landai dan tidak memiliki gelombang air yang
terlalu ekstrim. Pantai-pantai itu antara lain terdapat di sekitar pantai Bama,
Kajang, Balanan, Lempuyang terus ke arah barat sampai ke Pantai Bilik-Sijile dan
Air Karang. Formasi Lamun ini banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
mencari ikan, karena lokasinya yang berdekatan dengan hutan mangrove,
formasi ini Lamun menyediakan hasil laut yang berlimpah, salah satunya yang
bernilai ekonomis tinggi yaitu bandeng (Chanos chanos), cumi-cumi dan lain
sebagainya.

8. Terumbu Karang. Ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Baluran dapat
dijumpai di perairan pantai Bama, Lempuyang, Bilik, Air Karang, Kajang, Balanan
dan Kalitopo. Terumbu karang yang ada di Taman Nasional Baluran adalah jenis
karang tepi yang memiliki lebar beragam dan berada pada kisaran kedalaman 0,5
meter – 40 meter. Bentuk – bentuk karang yang hidup pada lokasi tersebut
meliputi Acropora Branching, Acropora Encrusting, Acropora Tubulate dan
Mushroom Coral.

Daya Tarik

Daya tarik utama TN. Baluran adalah keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat
beberapa jenis satwa yang elok dan langka dari yang kecil sampai besar, antara lain;
Banteng Jawa (Bos javanicus), Rusa Timor (Cervus rusa), Kerbau Liar (Bubalus
bubalis), Babi Hutan (Sus scrofa), Anjing Hutan (Cuon alpinus) dan Macan Tutul
(Panthera pardus). Secara umum populasi mamalia besar di Taman Nasional Baluran
beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan,
terutama Banteng Jawa, Kerbau Liar dan Babi Hutan. Sedangkan untuk Rusa Timor
meskipun mengalami penurunan jumlah populasi (sensus terakhir tahun 1997
berjumlah 4036 ekor) tetapi masih berada dalam kondisi yang tidak terlalu
mengkhawatirkan.

Untuk jumlah burung di Taman Nasional Baluran sampai awal 2011 tercatat
sejumlah 193 spesies, terdiri dari 17 ordo, 58 famili. Di sepanjang pesisir Taman
Nasional Baluran beberapa jenis khusus antara lain Cangak Laut (Ardea sumatrana),
Cangak Abu (Ardea cinerea), Bangau Tong-tong (Leptoptilos javanicus), Rajaudang
Biru (Alcedo coerulenscens), Gajahan Pengala (Numenius phaeopus), Trinil Pantai



Hal 4 - 149

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

Beragam fauna di Taman Nasional Baluran

(Actitis hypoleucos), Kuntul Karang (Egretta sacra), dan Wiliwili Besar (Esacus
neglectus) yang hanya ditemukan di sekitar pantai Bilik-Sijile. Julang Emas
(Rhyticeros undulates) sering dijumpai di hutan pantai di sekitar Blok Manting
sampai Popongan, Blok Batuitem di pagi hari sampai sore dan setelah itu dia
terbang kearah barat menuju gunung. Lebih jauh ke tengah perairan, jenis-jenis
dara laut sering ditemukan pada musim migrant dengan jumlah lebih dari 25 ekor
dalam satu kelompok. Di Baluran terhitung terdapat tiga jenis dara laut yaitu
Daralaut Jambul (Sterna bergii), Daralaut Tengkuk-hitam (Sterna sumatrana) dan
Dara Laut-biasa (Sterna hirundo)

Selain Fauna di TN. Bauran terdapat beberapa jenis flora asli yang menarik, karena
mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering, sehingga masih kelihatan
hijau walaupun tumbuhan lainnya sudah mengering, tumbuhan tersebut, antara
lain: Widoro bukol (Zyziphus rotundifolia), Mimbo (Azadirachta indica) dan Kesambi
(Schlecera oleosa).

Atraksi

Sebagai salah satu tempat pariwisata dan rekreasi, Baluran mempunyai beberapa
obyek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi antara lain

1. Goa Jepang

Goa seluas ± 12 m2 ini terletak di pintu masuk kawasan Taman Nasional
Baluran di Batangan, tepatnya di depan Kantor Balai TN Baluran. Goa Jepang ini
merupakan peninggalan sejarah pada jaman penjajahan Jepang yang digunakan
sebagai benteng pertahanan, dan tempat penyimpanan amunisi.

2. Savana Bekol

Savana Bekol sebagai salah satu obyek wisata alam andalan Baluran memiliki
luas kawasan ± 300 Ha yang meliputi hamparan savana satu-satunya dan
terluas di Pulau Jawa, dengan latar belakang Gunung Baluran menjadikan
pengunjung serasa berada di Afrika.

Apabila ingin melihat panorama Savana Bekol secara keseluruhan, pengunjung
dapat naik ke menara pandang, dan akan mendapatkan panorama yang indah.
Dengan bantuan binokuler, pengunjung dapat melihat savana Bekol dari atas
menara sekaligus melihat pantai Bama dan Gunung Baluran. Selain panorama,
pengunjung dapat melihat atraksi satwa setiap harinya terutama pada pagi dan
sore hari.

Adanya tanaman Acacia nilotica yang menginvasi savana, dalam
perkembangannya memiliki fungsi yang penting sebagai sumber pakan satwa
herbivor pada saat musim kemarau.

Tempat ini berjarak ± 12 km dari pintu masuk Baluran, dan pengunjung dapat
menjangkaunya dengan kendaraan sepeda motor maupun mobil. Sepanjang
jalan menuju Bekol, pengunjung dapat menjumpai burung merak (Pavo
muticus), ayam hutan (Gallus sp.), dan berbagai jenis burung.
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3. Gunung Baluran

Bagi pengunjung yang menyukai petualangan dan uji nyali, dengan ditemani
petugas taman nasional, anda dapat mendaki Gunung Baluran setinggi ± 1.240
m dpl. Di atas Gunung Baluran pengunjung dapat menemui kaldera sepanjang ±
600 m dan sumber mata air Kacip yang tidak pernah kering sepanjang tahun.

4. Pantai Bama

Pantai dengan hamparan pasir putih
ini terletak ± 3 km dari Savana Bekol,
dan dikelilingi oleh hutan mangrove
sebagai habitat berbagai jenis burung
dan satwa primata. Di tempat ini
pengunjung dapat menikmati
indahnya sunrise dan atraksi kera
abu-abu yang sedang memancing
menggunakan ekornya di pantai pada
pagi hari. Selain kera abu-abu
(Macaca fascicularis), di sekitar
Pantai Bama pengunjung dapat menemukan satwa lutung (Trachypitecus
auratus), biawak (Varanus salvator), dan aneka jenis burung.

Selain panorama darat, Pantai Bama menyimpan keindahan panorama bawah
air yang menawan. Aneka terumbu karang dan ikan hias dapat ditemui disini.
Pantai Bama ramai dikunjungi pada saat musim liburan sekolah.

5. Pantai Bilik dan Sejile

Bagi pengunjung yang menginginkan ketenangan, Pantai Bilik dan Sejile
merupakan tujuan wisata yang sayang untuk dilewatkan. Pantai berpanorama
indah ini terletak di sebelah utara wilayah perairan TN Baluran. Selain tenang
dan bersih dari polusi, pantai ini akan tampak khas pada saat air laut surut,
karena akan tampak daratan berpasir putih yang berbentuk menyerupai lidah,
sehingga dinamakan Sejile (bahasa Madura) yang berarti lidah.

Selain panorama pengunjung dapat melihat pemandangan bawah air yang
menakjubkan. Terumbu karang yang masih utuh serta aneka ikan hias
menjadikan pemandangan bawah laut pantai ini telah terkenal di kalangan turis
mancanegara. Di sekeliling pantai ini terdapat juga panorama hutan mangrove
yang menarik untuk dijelajahi. Pantai Bilik dan Sejile dapat dicapai melalui jalan
darat (pintu masuk SPTN W II Karangtekok) maupun jalan laut dengan
menggunakan perahu

Selain obyek wisata alam, pengunjung dapat melakukan wisata budaya di Baluran
dengan mengunjungi beberapa obyek wisata budaya sebagai berikut :

1. Candi Bang

Di tempat ini terdapat dua makam leluhur yang dikeramatkan oleh masyarakat
Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Banyuwangi. Pada bulan
dan hari tertentu seperti 1 Suro, serta pasaran kliwon dan legi, tempat ini ramai
dikunjungi oleh peziarah.

2. Makam Nyai Fatimah

Makam ini terletak di Labuhan Merak, wilayah SPTN Wilayah II Karangtekok.
Makam ini dikeramatkan oleh masyarakat di sekitar Labuhan Merak, sehingga
pada hari dan bulan tertentu banyak pengunjung untuk mencari berkah.

3. Makam Mbah Cungking

Makam yang terletak di savana Kramat (± 1 km dari savana Bekol) ini berkaitan
dengan asal usul keberadaan kerbau liar di Baluran, dimana menurut mitos
kerbau liar yang ada di Baluran merupakan hewan peliharaan Mbah Cungking



Hal 4 - 151

LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d

yang dipercaya sebagai nenek moyang orang asli Banyuwangi. Pada bulan Suro,
cucu buyut Mbah Cungking dari Banyuwangi mengadakan ritual “tumpengan”
dengan maksud berziarah dan mendapatkan berkah.

4. Makam Putra Maulana Malik Ibrahim

Makam ini terletak di sekitar Kantor Batangan, dan dikeramatkan karena
dipercaya merupakan makam putra ulama terkenal Maulana Malik Ibrahim
(Sunan Gunung Jati). Menurut juru kunci makam, putra Maulana Malik Ibrahim
tersebut wafat dalam pengembaraannya menyebarkan agama Islam.

Beberapa kegiatan wisata yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pengunjung.

1. Tracking
Waktu : Musim Kemarau (Bulan April – Oktober)
Lokasi : Seluruh kawasan Taman nasional Baluran

2. Mountain Climbing
Waktu : Musim Kemarau (Bulan April – Oktober)
Lokasi : Gunung Baluran

3. Pengamatan Satwa
Waktu : sepanjang tahun
Lokasi : Savana Bekol, sekitar Pantai Bama

4. Bird Watching
Waktu : sepanjang tahun (atraksi satwa Merak bulan September s/d Desember)
Lokasi : jalan Batangan – Bekol – Bama, savana Bekol, Pantai Bama

5. Snorkling & Diving
Waktu : sepanjang tahun
Lokasi : Pantai Bama, Bilik, dan Sejile

6. Kanoing
Waktu : sepanjang tahun
Lokasi : Pantai Bama

7. Wisata Bahari
Waktu : sepanjang tahun (tergantung cuaca)
Lokasi : kawasan perairan Taman Nasional Baluran

8. Fotografi
Waktu : sepanjang tahun
Lokasi : seluruh kawasan Taman Nasional baluran

9. Bersepeda
Waktu : sepanjang tahun (tergantung cuaca)
Lokasi : savana Bekol dan sekitarnya

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di Taman Nasional Baluran, yaitu antara lain; kantor Taman
Nasional, pesanggrahan, pusat informasi, Vicitor center, penginapan,mangrve trail,
pos jaga, pondok kerja, menara pandang, shelter, camping ground, tempat parkir,
kantin, toilet, peralatan snorkel dan kano, pondok jaga, stasiun penelitian, barak,
gudang dan musholla.

Infrastruktur

Ketersediaan jaringan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih berasal
dari sumur bor, listrik menggunakan genset yang dijadwal penyalaannya yaitu jam
18.00 – 20.00 WIB dan jaringan telekomunikasi menggunakan telepon seluler.

Sistem Transportasi

Aksesibilitas ke dan dari Taman Nasional Baluran dapat dikatakan sangat lancar, ini
disebabkan adanya jalan raya lintas propinsi yang menghubungkan Pulau Bali dan
Banyuwangi dengan Surabaya yang melintasi kawasan Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran dapat dicapai dari 2 jalur jalan, yaitu dari arah Kota
Surabaya dan Kota Banyuwangi. Dari arah Kota Surabaya dengan jarak 262 km,
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ditempuh rata-rata 5 jam perjalanan, menggunakan kendaraan umum (bus) jurusan
Surabaya - Banyuwangi dan turun di Batangan. Sedangkan dari arah Kota
Banyuwangi, naik kendaraan bus menuju Batangan. Perjalanan dari Batangan
menuju Bekol dan atau Bama, dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat, atau
kendaraan roda dua. Jarak dan prakiraan tempuh beberapa obyek di Taman
Nasional Baluran dapat dilihat pada Tabel 4 - 29.

Tabel 4 - 29
PENCAPAIAN MENUJU TAMAN NASIONAL BALURAN

No. Route Jarak (KM) Jenis Kondisi Waktu(menit)

1 Batangan - Bekol 12 Aspal Rusak 30

2 Bekol – Bama 3 Aspal Rusak 10

3 Bekol – Kramat 1 Jalan Berbatu Rusak 20

4 Kramat – Talpat 3 Jalan Berbatu Rusak 40

5 Bama – Kelor – Kalitopo 3 Jalan Trail Rusak 40

6 Sumberanyar – Lab. Merak 12 Jalan Berbatu Rusak 60

7 Batangan – Karangtekok 23 Aspal Baik 35

8 Surabaya – Batangan 255 Hotmix Baik 300

9 Situbondo – Batangan 60 Hotmix Baik 60

10 Banyuwangi – Batangan 35 Hotmix Baik 40

11 Denpasar – Gilimanuk 125 Aspal Baik 180

12 Gilimanuk – Ketapang 7 Laut - 45

13 Ketapang – Batangan 27 Hotmix Baik 30

Hasil tabulatif dari identifikasi secara keseluruhan terhadap obyek wisata alam yang
terdapat di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada Tabel 3 - 15 dan Tabel 3 - 16, yang
meringkas kondisi sarana prasarana, infrastuktur, aksesibilitas, daya tarik, dan kegiatan
wisata di masing-masing obyek daya tarik wisata alam.

4.2.4.4. EVENT/KEGIATAN WISATA

Even atau kegiatan yang menjadi agenda tahunan yang terkait dengan even budaya dan
pariwisata di Kabupaten Banuwangi adalah

1. HARI JADI BANYUWANGI

Hari Jadi Banyuwangi diperingati setiap tanggal 18 Desember. Hari jadi Banyuwangi
merupakan sebuah peringatan untuk menggugah semangat serta keteladanan Mas
Rempeg/Pangeran Joyopati yang dikenal ulet, gigih dan pantang menyerah dalam
mempertahankan kedaulatan tanah Blambangan. Oleh karena itu hari jadi
Banyuwangi tidak bisa dipisahkan dari sejarah Banyuwangi.

Sejarah Banyuwangi

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak terlepas dengan Kerajaan
Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawangalun (1655-1691) dan Pangeran
Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah
perlindungan Bali (1763-1767) VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan
mengelola Blambangan.

Pada Tahun 1743 Jawa bagian timur (termasuk Blambangan) diserahkan oleh
Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa bahwa Blambangan memang sudah
menjadi miliknya, namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang
simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu kapan saja kalau sudah
diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat meminta bantuan VOC untuk melepaskan diri
dari Bali VOC masih belum tertarik untuk melihat Blambangan, yang pada waktu itu
juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Tuyoarum, maka VOC langsung bergerak
untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara
umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 (5 tahun) itu, VOC
memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus
sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu
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sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah
dikuasai Inggris.

Dengan demikian, lahirnya Banyuwangi, telah menjadi kasus beli terjadinya perang
Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun
1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan
pada tahun 1767, dan karena itu mungkin perang Puputan Banyu tidak terjadi
(puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian terjadi hubungan
erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya Banyuwangi. Dengan perkataan lain,
perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi.

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan, tanggal 18
Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat
sebagai hari jadi Banyuwangi.

Peringatan hari jadi Banyuwangi merupakan kegiatan rutin atau menjadi agenda
tahunan di Kabupaten Banyuwangi. Even atau kegiatan dalam menyambut HUT
Kabupaten Banyuwangi dengan mengadakan even seni dan budaya antara lain :

a) Pawai budaya

b) Festival Kesenian daerah

c) Hiburan rakyat

d) Pemilihan Jebeng Thulik

2. PEMILIHAN JEBENG THULIK

Pemilihan jebeng thulik Banyuwangi menjadi agenda
tahunan di Kabupaten Banyuwangi untuk memilih duta
wisata Kabupaten Banyuwangi. Busana jebeng dan Thulik
Banyuwangi memiliki ciri khas tersendiri. Busana Thulik
Banyuwangi yaitu udheng tongkosan dan sembong batik
khas Banyuwangi (Gajah oling, paras gempal, Moto pitik,
dll) Celana dan jas tertutup pro badan dengan aksesoris
rantai jam dengan bendel hiasan dan mengenakan slop.

Jebeng Banyuwangi mengenakan kebaya dan kerudung
berenda, sanggul bentuk gelung dengan aksesoris mawar
atau melati, kain sarung batik khas Banyuwangi
(kangkung setingkes, Gringsing, dll) mengenakan
aksesoris : anting-anting greol, gelang motif ular, tebu sekeret atau plintiran dengan
sandal selop.

3. BANYUWANGI ETNO CARNIVAL (BEC)

Potensi seni dan budaya Banyuwangi sangat melimpah ruah. Sayang sekali bila
hanya dikenal hanya skup nasional. Untuk itu Pemkab Banyuwangi melakukan
terobosan dengan mencoba mengikuti selera pasar, yaitu menampilkan seni budaya
yang dikemas secara modern dengan menggelar Banyuwangi Etno Carnival (BEC).
Istilahnya, konten lokal tapi dikemas secara modern dalam bentuk karnaval.

Gagasan ini tercetus setelah
pemerintah Kabupaten Banyuwangi
mengadakan evaluasi mengenai
potensi seni dan budaya Tanah
Blambangan. Potensi besar budaya
Banyuwangi itu ternyata belum
mampu menyedot perhatian
wisatawan asing untuk
mengadakan kunjungan wisata di

Busana Jebeng Thulik
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ujung timur tanah jawa ini. Ditambah lagi hasil promosi yang selama ini dilakukan
pemkab ternyata tidak membawa hasil yang optimal.

Tema yang diusung adalah seni dan budaya asli Banyuwangi, seperti gandrung,
darmarwulan dan kuntulan. Kesenian tersebut akan ditampilkan secara kotemporer
dengan kostum ala karnaval.

Busana gandrung yang selama ini kita kenal akan dimodifikasi sedemikian rupa
sehingga tampil lebih kontemporer. Khusus gandrung, modifikasi itu dilakukan pada

bagian omprok yang dibuat lebih
tinggi atau dihias dengan asesoris
lain. Selendang gandrung akan
dibuat lebih panjang atau dirubah
corak warnanya. Meski begitu,
modifikasi busana-busana itu tidak
akan meninggalkan filosofi dasar
kesenian aslinya. Perombakan juga
bakal diterapkan pada dua kesenian
lain, yakni damarwulan dan
kuntulan.
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KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
WISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI

5.1. KONSEP PENGEMBANGAN

Konsep pengembangan, merupakan konsep yang ditetapkan dan disesuaikan dengan
tujuan perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari
perencanaan pengembangan pariwisata adalah untuk dapat merangsang dan
meningkatkan kemampuan potensi sumber daya wisata, sumber daya alam dan sumber
daya manusia agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan pencapaian
cita-cita mayarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Dengan adanya
perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan lingkungan kepariwisataan yang
memungkinkan dapat dinikmati dampak positifnya baik dari segi ekonomi, sosial budaya
maupun lingkungan. Dengan kata lain pariwisata harus “economically viable, socially
acceptable dan environmentally sustainable”.

Perumusan konsep pengembangan pariwisata, juga didasarkan atas penilaian kondisi
faktual dan kecenderungan di lapangan terhadap arahan rencana tata ruang, peraturan
dan ketentuan yang berlaku, teori serta kebutuhan empiris di lapangan.

Berdasarkan atas tujuan dan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap obyek-obyek
wisata di Kabupaten Banyuwangi, maka konsep pengembangan dari Rencana Induk
Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten Banyuwangi adalah EKOWISATA, konsep ini
sangat sesuai melihat potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang
sebagian besar merupakan wisata alam.

Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata khusus. Bentuknya yang khusus
ini menjadikan ekowisata dering diposisikan sebagai lawan dari wisata massal. Berbeda
dengan wisata konvensional, ekowisata merupakan kegiatan wisata yang yang menaruh
perhatian besar terhadap kelestarian budaya pariwisata. Masyarakat Ekowisata
Internasional mengartikannya sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab
dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
lokal (responsible trevel to natural areas that conserves the environment and improves
the well-being of local people) (TIES, 2000). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari
tiga perspektif, yakni : pertama, ekowisata sebagai produk ; kedua ekowisata sebagai
pasar ; ketiga ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata
merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar,
ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian
lingkungan. Dan sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata secara ramah lingkungan.

Deklarasi Quebec secara spesifik menyebutkan bahwa ekowisata merupakan suatu
bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang
membedakannya dengan bentuk wisata lain. Di dalam praktik hal tersebut terlihat dalam
bentuk kegiatan wisata yang : a) secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan
budaya; b) melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan dan
pengelolaan wisata, serta memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan
mereka; dan c) dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam
bentuk kelompok kecil (UNEP, 2000; Heher, 2003). Dalam kata lain ekowisata adalah
bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi

5
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kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan
serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri (Panos, dikutip oleh Ward, 1997)

Dalam kaitan ini From (2004) menyusun 3 konsep dasar yang lebih operasional tentang
ekowisata sebagai berikut;

a. Perjalanan outdoor dan di dalam kawasan yang tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan. Dalam wisata ini wisatawan menggunakan sumber daya hemat energi.
Sebaliknya kegiatan tersebut tidak mengorbankan flora dan fauna, tidak mengubah
topografi lahan dan lingkungan dengan mendirikan bangunan yang asing bagi
lingkungan dan budaya masyarakat setempat.

b. Wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas transportasi yang diciptakan dan
dikelola masyarakat kawasan wisata ini. Prinsipnya akomodasi yang tersedia bukanlah
perpanjangan tangan hotel dan makanan yang ditawarkan juga bukan makanan yang
berbahan baku impor melainkan semua yang berbasis produk lokal. Termasuk dalam
hal ini adalah menggunakan jasa pemandu wisata lokal. Oleh sebab itu wisata ini
memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal.

c. Perjalanan wisata ini menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya
lokal. Wisatawan diberi peluang untuk menyaksikan upacara atau budaya masyarakat
setempat

Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata lingkungan. Lingkungan dalam hal ini
mengandung pengertian luas menyangkut lingkungan alam, lingkungan sosial budaya
sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lingkungan alam adalah tempat kehidupan
dan penghidupan masyarakat.

Berdasarkan penegrtian diatas, beberapa prinsip ekowisata (TIES, 2000), sebagai
berikut:

a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan
budaya lokal akibat kegiatan wisata

b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi
wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya

c. Menawarkan Pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat
lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan
atau konservasi ODTW

d. Memberikan keuntungan finansial secara langsungbagi keperluan konservasi melalui
kontribusi atau pengeluaran ektra wisatawan.

e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan
menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai nilai lokal

f. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politk di daerah
tujuan wisata

g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberi kebebasan
kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai
wujud hak asasi.

Pariwisata

Lingkungan

Habitat

Kriya

Warisan

Sejarah
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pusat amenitas/ pusat kota

sub pusat amenitas WPP

aksesibilitas

koneksitas antar obyek wisata utama

Obyek wisata prioritas I (utama)

Obyek wisata prioritas II

Obyek wisata prioritas III

koneksitas antar obyek wisata

5.2. STRATEGI PENETAPAN STRUKTUR
PENGEMBANGAN

Strategi yang diterapkan dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi antara lain adalah;

 Memantapkan kerangka utama kawasan pengembangan pariwisata yang sudah ada
dengan tetap bertumpu pada tiga obyek wisata utama yaitu; Kawah Ijen,
Plengkung dan Sukamade dengan didukung pola jaringan jalan yang saling
mengkait/ terkoneksi satu dengan yang lainnya.

 Melakukan “differensiasi” kawasan wisata dengan menetapkan strata/ penjenjangan
berdasarkan potensi pengembangannya.

 Mengembangkan pola “conection line” antar wilayah pengembangan dan antar obyek
wisata, sehingga tercipta sebuah kawasan wisata yang terpadu.

 Mengoptimalkan keberadaan obyek dan daya tarik wisata dengan membagi wilayah
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip keseimbangan dan
penyebaran/ pemerataan ke dalam 3 Zona Tujuan Wisata (Wilayah Pengembangan
Pariwisata).

Pola tersebut secara
keseluruhan merupakan satu
kesatuan yang saling
mendukung dengan bentuk
utama segitiga, dan pada titik
pertemuannya dikelilingi/
dilingkupi dengan bentuk
bulatan. Konsep struktur
pengembangan pariwisata
dikenal dengan “Pola Segitiga
Berlian/ Trianggle
Diamond”. Sedangkan pola
yang dikembangkan untuk tiap
Wilayah Pengembangan
Pariwisata adalah “Pola Orbit
dan Satelit” dimana pada titik
pertemuan berfungsi sebagai
pusat/ ”orbit” yang dalam hal ini
adalah tiga obyek wisata
utama/ unggulan, sedangkan
“satelit”nya adalah obyek
wisata-obyek wisata yang ada
di sekitar tiga obyek wisata
unggulan tersebut. Secara
visual, pola tersebut dilihat pada
Bagan 5 - 01.

Berdasar pola struktur tersebut pengembangan pariwisata dikelompokkan dalam zona
pengembangan kawasan untuk lebih memudahkan dalam sistem pengelolaan, sehingga
dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan, karena beberapa obyek wisata yang
potensial dan mempunyai keunikan belum termanfaatkan secara optimal. Selain itu
penentuan zona wisata / Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) dimaksudkan untuk
memudahkan dalam penentuan karakter/”image” yang akan ditonjolkan dan prioritas
pengembangan masing-masing fungsi wisata. Supaya persoalan pengelolaan,
keseragaman dan keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai unsur positif dalam
pengembangan obyek wisata, maka rencana pengembangan ruang kegiatan wisata di
Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP).

Bagan 5 - 01
POLA SEGITIGA BERLIAN dan POLA ORBIT-SATELIT
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TABEL 5 - 01
KONSEP PENGEMBANGAN WPP I - ZONA IJEN

Arahan WPP I – Zona Kawah Ijen

Wil.
Pengembangan

Kecamatan Songgon, Licin, Kalipuro, Wongsorejo, Giri, Glagah, Kabat,
Banyuwangi

Image/ Tema
Wisata

“Wisata alam (pantai, kebun, hutan dan geologi) dengan dukungan tema
atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam dan wisata
budaya dengan karakter kehidupan tradisional dan peninggalan sejarah”

ODTW
Pendukung

Mirah Fantasia, Desa Wisata Using, Alam Indah Lestari, Agro Wisata Kaliklatak,
Pemandian Taman Suruh. Pantai Watudodol, Perkebunan Kalibendo, Antogan
Pesona, Air terjun antogan, Wana Wisata Watudodol, Perkebunan Kaliselogiri,
Bayu Lor, Gunung Remuk, Air Terjun Jambe Rowo, Kalongan Outbound, Wana
Wisata Rawa Bayu, Pulau Tabuhan, Air Terjun Lider, Pondok Indah, Pantai
Boom, Pantai Kampe, Air Terjun Selogiri, Pulau Santen, Pantai Cacalan

DTW Budaya
Pendukung

 Upacara adat/tradisi ; Seblang, endog-endogan, Patrol, Barong Ider Bumi,
Tumpengsewu, Obor Blarak, Mocoan Lontar Yusuf, Gredoan, Sapar-
saparan, Perayaan Imlek, Kuda Kencak, , Panjer Kiling, Petik Laut, Jamasan
Pusaka Tosan Aji.

 Sejarah ; Inggrisan, Pendopo Kabupaten, Taman Sritanjung, Situs
Aningpatih, Situs Buyut Tikah, Situs Buyut Cili, Situs Daeng Ruyung, Makam
5 Bupati, Situs Rowo Bayu, Situs Macan Putih, Rempeg/Pangeran Jagapati,

 Religi; Klenteng Hoo Tong Bio, Makam Abdurrahman Bauzier, Situs Buyut
Cungking

 Atraksi Kesenian tradisional ; Festival Gandrung, Festival Padang Ulan
 Budaya Kampung Tradisional ; Suku Using
 Wisata Kuliner (Pusat Kota Banyuwangi)
 Wisata Kria (Sentra kue Bagiak, sale pisang,kerajinan rotan, patung

gandrung, kerajinan monte, dsb )

Arahan
Pengembangan

1. Pengembangan Produk Wisata
 Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangandan penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
 Zona ini didominasi oleh kegiatan jenis wisata adventure/ penjelajahan

alam dan panorama alam sehingga sesuai bagi pengembangan
ekowisata

 Pengembangan atraksi (Festival budaya dsb)
2. Pengembangan Sarana Pendukung

 Pengembangan Fasilitas penunjang wisata (Akomodasi, Rumah
makan/Restaurant, Biro perjalanan wisata dsb)

 Pengadaan Tourist Information Center ditiap ODTW
 Pemngadaan Kios Cinderamata pada masing-masing ODTW
 Pengembangan Akses moda transportasi
 Pengembangan Infrastruktur (air, listrik dsb)
 Perluasan akses dan pembangunan sarana

3. Pengembangan Pasar
 Pembuatan Paket wisata yang terpadu (Paket wisata alam, paket wisata

budaya, paket wisata sejarah/bangunan kuno,dsb)
 Peningkatan promosi dan pameran (Kerja sama dengan Biro Perjalanan

Wisata Besar di Luar negeri)
 Pengembangan sistem informasi pariwisata (Penyelenggaraan

even/pameran tingkat nasionl dan Internasional)
 Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
 Pelaksanaan promosi terpadu

4. Penguatan Kelembagaan
 Peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat

5. Pengembangan SDM
 Peningkatan dan penyediaan SDM terampil

Sumber : Hasil Analisa
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TABEL 5 - 02
KONSEP PENGEMBANGAN WPP II – ZONA PLENGKUNG

Arahan WPP I – Zona Plengkung

Wil.
Pengembangan

Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo, Muncar, Bangorejo, Cluring, Srono,
Rogojampi, Singojuruh dan Gambiran

Image/Tema
Wisata

“Wisata alam (pantai, hutan) dengan dukungan tema atraksi wisata buatan
yang masih terkait dengan wisata alam dan wisata budaya”

ODTW
Pendukung

TN Alas Purwo, Mangrove Bedul, Pemandian Pancoran, Pantai Muncar, Pantai
Ngagelan, Gumuk Kantong, Feeding Ground Sadengan, Pantai Grajagan,
Pantai Trianggulasi, Pantai Blimbingsari, Pantai Pancur, Kayu aking, Gladis,
Tanjung Sembulungan, Goa Istana, Teluk Pang-pang,Pantai Bomo

DTW Budaya
Pendukung

 Upacara adat/Tradisi ; Petik Laut, Kebo-Keboan dan Keboan, Upacara
Kuningan, Taur Agung Kesongo, Upacara Pagerwesi, Arung Kanal

 Sejarah ; Makam Sayid Yusuf/Makam GandrungLastono, Situs Gumuk
Jadah, Situs Gumuk Putri, Situs Siti Hinggil, Situs Umpak Songo, Situs
Jatipapak, Situs Kawitan

 Religi/Rohani ; Makam Sayid Yusuf/Makam Gandrung, Pura Agung Giri
Saloka, Pura Giri Natha, Pura Agung Blambangan, Gua Maria Jatiningrum

 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra kerajinan anyaman bambu, bordir, gula kelapa,

pengolahan ikan,kerajinan monte, batik, pande besi)

Arahan
Pengembangan

1. Pengembangan Produk Wisata
 Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangandan penataan kawasan

wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
 Zona II didominasi oleh kegiatan jenis wisata bahari (seperti surfing,

diving, berperahu, memancing, dll) dan wisata spiritual (bersemedi di Gua
Istana dan sekitarnya) sesuai bagi pengembangan ekowisata

 Pengembangan atraksi (Festival budaya dsb)
2. Pengembangan Sarana Pendukung
 Pengembangan Fasilitas penunjang wisata (Akomodasi, Rumah

makan/Restaurant, Biro perjalanan wisata dsb)
 Pengadaan Tourist Information Center ditiap ODTW
 Pemngadaan Kios Cinderamata pada masing-masing ODTW
 Pengembangan Akses moda transportasi
 Pengembangan Infrastruktur (air, listrik dsb)
 Perluasan akses dan pembangunan sarana
3. Pengembangan Pasar
 Pembuatan Paket wisata yang terpadu (Paket wisata alam, paket wisata

budaya, paket wisata sejarah/bangunan kuno,dsb)
 Peningkatan promosi dan pameran (Kerja sama dengan Biro Perjalanan

Wisata Besar di Luar negeri)
 Pengembangan sistem informasi pariwisata (Penyelenggaraan

even/pameran tingkat nasionl dan Internasional)
 Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
 Pelaksanaan promosi terpadu
4. Penguatan Kelembagaan
 Peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat
5. Pengembangan SDM
 Peningkatan dan penyediaan SDM terampil

Sumber : Hasil Analisa



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 5 - 6

TABEL 5 - 02
KONSEP PENGEMBANGAN WPP III – ZONA SUKAMADE

Arahan WPP I – Zona Sukamade

Wil.
Pengembangan

Kecamatan Pesanggaran, Glenmore, Genteng, Tegalsari, Siliragung, Sempu
dan Kalibaru

Image/Tema
Wisata

“Wisata alam (pantai, kebun, hutan dan konservasi) dengan dukungan tema
atraksi wisata buatan dan wisata budaya”

ODTW
Pendukung

Margo Utomo, Atlanta, TN. Meru Betiri, Agro Trebasala, Agro Kendeng
Lembu, Umbul Bening, Gumuk Klasi, Rajegwesi/ Teluk Hijau, Agro Kali
Sepanjang, Agro Malangsari, Pulau Merah, Umbul Pule, Pantai Lampon, Tirto
Kemanten, Air Terjun Jeding, Pancer, Air terjun Wonorejo, Pemandian
Jatirono

DTW Budaya
Pendukung

 Upacara adat/Tradisi ; Suroan
 Sejarah ; Situs Joyo Poernomo, Situs Mbah Kemis (Sayid Abdullah), Situs

Buyut Bojonegoro, Gumuk Kancil
 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra kerajinan peralatan dapur, gula kelapa, roti bolu,

kerupuk kromo leo)

Arahan
Pengembangan

1. Pengembangan Produk Wisata
 Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangandan penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
 Pusat kegiatan wisata di Pantai Sukamade didominasi oleh kegiatan

jenis wisata yang mempunyai keunikan sumber daya alam (seperti
teluk hijau, pulau merah, atraksi penyu mendarat, dll) sesuai bagi
pengembangan ekowisata

 Pengembangan atraksi wisata
2. Pengembangan Sarana Pendukung

 Pengembangan Fasilitas penunjang wisata (Akomodasi, Rumah
makan/Restaurant, Biro perjalanan wisata dsb)

 Pengadaan Tourist Information Center ditiap ODTW
 Pemngadaan Kios Cinderamata pada masing-masing ODTW
 Pengembangan Akses moda transportasi
 Pengembangan Infrastruktur (air, listrik dsb)
 Perluasan akses dan pembangunan sarana

3. Pengembangan Pasar
 Pembuatan Paket wisata yang terpadu (Paket wisata alam, paket

wisata budaya)
 Peningkatan promosi dan pameran (Kerja sama dengan Biro

Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)
 Pengembangan sistem informasi pariwisata (Penyelenggaraan

even/pameran tingkat nasionl dan Internasional)
 Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
 Pelaksanaan promosi terpadu

4. Penguatan Kelembagaan
 Peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat

5. Pengembangan SDM
 Peningkatan dan penyediaan SDM terampil

Sumber : Hasil Analisa
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5.3. STRATEGI PENGEMBANGAN ZONA & OBYEK
TUJUAN WISATA

Pengembangan Zona Tujuan Wisata dimaksudkan untuk dapat membangun
/menciptakan kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi supaya dapat berkembang
secara komprehensip dan merata sesuai dengan kekhususan/keunikan tiap obyeknya
(’differensiasi”). Dengan adanya zona tersebut diharapkan persoalan pengelolaan,
keseragaman dan keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai unsur positif dalam
pengembangan obyek wisata.

Strategi yang ditempuh dalam upaya mengembangkan WPP adalah;

 Menciptakan “image” bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan wisata yang
atraktif dengan beragam obyek yang menarik.

 Memberikan ciri spesifik pada tiap-tiap zona tujuan wisata untuk berkembang sesuai
dengan karakteristik dan keunikan obyek wisata yang dimiliki.

 Mengkaitkan antara obyek wisata utama dengan obyek wisata pendukung, dan antar
obyek wisata pendukung lainnya dalam lingkup satu zona tujuan wisata.

 Melakukan stimulasi sehingga keseragaman dan keberagaman obyek wisata dapat
menjadi moda positif, yang pada akhirnya wisatawan akan mempunyai banyak pilihan
dan banyak informasi sesuai dengan paradigma baru pariwisata yang berkembang.

 Memantapkan kawasan/obyek wisata Kawah Ijen, Plengkung dan Sukamade sebagai
pusat pengembangan yang berfungsi sebagai pusat orientasi dan sekaligus
memberikan multiplayer effect terhadap obyek wisata disekitarnya, .

 Melakukan promosi terhadap obyek-obyek wisata potensial seperti Pantai Kayu
Aking, Tanjung Sembulungan dan lainnya, serta melakukan degradasi/ eliminasi
pada obyek-obyek yang tidak potensial/ sulit berkembang seperti Pantai Cacalan.

 Untuk kawasan-kawasan tertentu yang mempunyai potensi yang sangat besar tetapi
berada di Zona Lindung yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata,
disarankan/ diusahakan/ diupayakan untuk menurunkan status zona lindungnya,
sehingga kegiatan pariwisata dapat dilakukan di kawasan tersebut.

 Memaksimalkan kawasan Pulau Tabuhan dan Pulau Merah sebagai Lokasi Wisata
Eksklusif, dengan sarana dan prasarananya.

 Mempertahankan dan mengembangkan atraksi wisata yang sudah ada dan dikenal,
serta menggali atraksi wisata yang belum berkembang.

5.4. STRATEGI PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

Aksesibilitas atau keterjangkauan merupakan kemudahan akan sarana dan prasarana
yang menyebabkan wisatawan dapat mencapai obyek dan daya tarik wisata. Secara
makro upaya yang harus dilakukan adalah dengan memaksimalkan peranan sektor
transportasi yang terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara. Sistem
infrastruktur jaringan transportasi darat dan laut di Kabupaten Banyuwangi sudah
terbentuk, sedangkan sistem transportasi udara sedang dalam proses pembangunan.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan akses dari dan menuju obyek wisata, maka
strategi yang akan dilaksanakan antara lain adalah;

 Mengoptimalkan akses jalur wisata melalui 3 gerbang (“gate”), yaitu jalur Jember,
jalur Situbondo dan jalur Bali.

 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi dalam upaya untuk
membantu kelancaran perjalanan wisata, yang secara spesifik berupa; peningkatan
jalan utama, mengoptimalkan dan meningkatkan sistem jaringan jalan dan
perangkutan dari dan menuju obyek wisata.
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 Memantapkan fungsi Pelabuhan Ketapang, sebagai pintu gerbang yang
mendatangkan wisatawan dari Pulau Bali.

 Pengoptimalan pencapaian obyek wisata melalui penyediaan angkutan khusus menuju
obyek wisata.

 Menerapkan segmentasi pada kualitas keterjangkauan, mengingat aspek tingkat
pengalaman atau “experience level” menjadi sangat penting dalam pengembangan
wisata. Semakin terpencil suatu wilayah dengan aksesibilitas rendah dapat
menghasilkan perjalanan dengan tingkat pengalaman dan kepuasan yang tinggi.

 Tetap menjaga aturan/ tatanan nilai-nilai budaya setempat, terutama terhadap
keyakinan akan lokasi, perilaku dan kebiasaan yang tidak boleh diakses/ dilakukan/
dilanggar.

5.5. STRATEGI PENGEMBANGAN AMENITAS

Amenitas merupakan salah satu unsur pariwisata yang tidak dapat diabaikan mengingat
bahwa amenitas adalah segala macam fasilitas yang menunjang perkembangan wisata.
Dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas amenitas di Kabupaten Banyuwangi,
strategi yang harus diterapkan antara lain adalah;

 Menerapkan sistem pusat dan sub pusat pelayanan amenitas (penjenjangan) yang
ditetapkan berdasarkan radius pelayanan, dengan prinsip keseimbangan dalam
penyebarannya sesuai dengan standart yang berlaku/ada.

 Mengoptimalkan peran Kota Banyuwangi sebagai pusat amenitas pariwisata, Kota
Genteng dan Ketapang sebagai sub pusat amenitas serta meningkatkan peran
Kota Muncar sebagai sub pusat amenitas baru.

 Mengoptimalkan keberadaan amenitas yang ada dengan meningkatkan kualitasnya
dan memacu penciptaan amenitas baru dengan memberikan insentif/kemudahan
dalam proses perijinan maupun pembangunannya.

 Memaksimalkan pelayanan akan fasilitas dan utilitas sesuai dengan koridor dimana
“pola menyatu dengan alam” tetap menjadi isu utama pengembangan.

5.6. STRATEGI PELESTARIAN SDA DAN
LINGKUNGAN

Pengembangan obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi sangat beragam
karena potensi alam yang ada sangat beragam pula. Bentuk fisik alam tersebut antara
lain berupa; pantai/ laut, gunung, pulau, hutan, kebun, dan potensi alam lainnya (air
terjun, goa, savana, sumber air, tanaman mangrove, dll). Keanekaragaman sumber daya
alam tersebut akan menjadi sangat potensial dan bermanfaat apabila dalam
pengembangannya mempertimbangkan aspek lingkungan dengan tetap menjaga aspek
kelestarian dan berkelanjutan. Secara garis besar strategi pelestarian sumber daya alam
dan lingkungan yang akan diterapkan antara lain adalah sebagai berikut:

 Pemanfaatan SDA untuk pengembangan pariwisata tetap dilakukan namun harus
dalam koridor pelestraian dan konservasi.

 Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) harus dikendalikan, supaya proses eksploitasi
untuk kegiatan wisata tetap menjaga keseimbangan ekosistem kawasan.

 Meminimalkan terjadinya “crossing” / “overlapping” antara kegiatan wisata dengan
radius/ areal jelajah hewan, khususnya pengembangan pariwisata di dalam kawasan
taman nasional atau kawasan lainnya tempat habitat fauna berada.

 Pengembangan kawasan konservasi harus mengacu pada batasan atau kriteria
persyaratan teknis yang berlaku untuk kawasan Taman Nasional, antara lain:
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- Pengembangan kawasan sebaiknya mengikuti peraturan zona kawasan yang
dikeluarkan oleh pihak pengelola kawasan.

- Pengembangan jalur sirkulasi di dalam kawasan sebaiknya disesuaikan dengan
rencana yang dikeluarkan oleh pengelola kawasan yang bersangkutan, contohnya
lebar badan jalan maksimal 3 meter dengan sistem perkerasan permukaan dan
dilengkapi dengan sistem pembuangan air di sisi kiri dan kanan jalan.

- Sarana transportasi menggunakan media transportasi yang ramah lingkungan atau
tidak berakibat polusi udara dan polusi suara.

- Penyediaan lokasi parkir di dalam kawasan, baik terpusat atau tersebar di
beberapa tempat, namun keberadaannya sebaiknya disamarkan dengan
pepohonan. Perkerasan areal parkir memungkinkan masih dapat menyerap air ke
dalam tanah.

- Pengembangan pada kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai,
sempadan pantai, sekitar mata air) sebaiknya bangunan kontruksinya tidak
permanen untuk keperluan tempat berteduh atau fasilitas pelayanan rekreasi
pantai diperbolehkan untuk ditempatkan di dalam kawasan sempadan.

- Pembagian ruang dan fungsi ruang tapak peruntukan ditetapkan melalui proses
pemetaan lingkungan alam secara terpadu (“integrated enviromental mapping”).

- Penetapan densitas massa bangunan sebaiknya dilandaskan pada pertimbangan
pelestarian lingkungan, proposi massa bangunan terhadap bentang alam, serta
karakteristik lahannya, guna mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan
yang nantinya akan berakibat pada menurunnya fungsi dan ciri kawasan sebagai
kawasan pelestarian alam.

- Pengembangan sistem utilitas sebaiknya dimungkinkan untuk dibangun tertanam
dalam tanah atau tertutup. Sedangkan pengembangan sistem pelistrikan mengikuti
ketentuan persyaratan yang berlaku.

 Pengembangan pariwisata secara keseluruhan diusahakan untuk meminimalkan
kemungkinan terjadinya dampak lingkungan. Teknologi yang dikembangkan yang
bersifat ramah lingkungan saja. Sedangkan yang tidak ramah lingkungan dan
melampaui kemampuan (“carrying capacity”) kawasan serta dapat menyebabkan
kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan tidak akan dikembangkan.

5.7. STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari faktor ekonomi, sosial dan budaya. Secara
garis besar strategi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya adalah sebagai berikut:

 Pengembangan wisata diharapkan berdampak positif secara ekonomi, baik terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah maupun peningkatan ekonomi masyarakat
sekitar.

 Menangkal/ meminimalkan dampak sosial yang negatif serta mengembangkan dan
memupuk dampak positif yang timbul akibat kegiatan pariwisata.

 Mengedepankan kebudayaan lokal (seperti upacara petik laut, pentas tarian budaya
setempat), sebagai bagian yang komprehensif dalam pengembangan pariwisata.

 Pengembangan wisata diharapkan tidak hanya menekankan “cultural sustainability”,
akan tetapi lebih dari itu, harus berusaha membangkitkan penghormatan para
wisatawan terhadap budaya lokal yang ada.

 Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata
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 Meningkatkan pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat yang tinggal disekitar
ODTW

 Peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata
(termasuk masyarakat) terhadap pariwisata

5.8. STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Esensi keberhasilan sebuah kegiatan wisata sangat ditentukan dengan kualitas interaksi
sosial yang terjadi antara wisatawan dengan suatu organisasi bidang kepariwisataan
yang menanganinya. Konsep yang dapat menghantar menuju keberhasilan sebuah
pengembangan pariwisata adalah MOT (“moment of truth”), dimana wisatawan
diharapkan mendapatkan kesan dan penilaian positif secara terus menerus.

Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan adalah;

 Menjamin ketersedian SDM kepariwisataan atas penciptaan MOT yang posistif yang
pada akhirnya akan menjaga keberlanjutan kegiatan pariwisata.

 Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM kepariwisataan supaya memiliki
kemampuan untuk mengikuti dan menjawab tututan baru perkembangan pariwisata.

 Mengembangkan kerangka desain organisasi dengan menempatkan mereka yang
bekerja di garis depan (“front-line staff”) menciptakan MOT positif dengan
pendekatan pengembangan kualitas kehidupan kerja (“quality of work life”).

 Peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan khususnya yang berhadapan
langsung dengan wisatawan

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pengembangan sumber daya
masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata adalah;

 Mengoptimalkan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pariwisata.

 Mengembangkan sistem “edukasi “ kepada masyarakat tentang kepedulian alam dan
lingkungan guna keberlanjutan kegiatan wisata dan tentang manfaat kegiatan wisata
bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

 Memberikan reward bagi yang berjasa dalam pengembangan pariwisata dan sangsi
sosial bagi yang merusak lingkungan dan merugikan sumber daya alam untuk
pengembangan wisata.

5.9. STRATEGI PEMASARAN WISATA

Pemasaran wisata merupakan sarana efektif dalam upaya untuk mempromosikan obyek
wisata untuk lebih dikenaL Strategi yang akan dilaksanakan dalam memasarkan
pariwisata adalah;

 Memperkenalkan obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi melalui akses Bali.

 Mengoptimalkan teknologi informasi mengingat kegiatan pemasaran dan promosi
memerlukan arus informasi yang tidak hanya cepat tetapi ”real time information”.

 Melakukan kerjasama antara daerah Kota/ Kabupaten melalui tukar menukar
informasi keberadaan obyek dan event wisata.

 Mengoptimalkan keberadaan pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Centre)
di Ketapang, serta membangun pusat informasi pariwisata di setiap ODTW
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 Lebih menggiatkan “festival/ promote” wisata secara periodik dan mengintensifkan
keberadaan kalender event yang sudah dibuat.

 Pambenahan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah, khususnya yang berada di
obyek daya tarik wisata
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RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Hasil kajian terhadap kebijakan, potensi dan masalah serta faktor-faktor pendukung
kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi yang telah dibahas pada bab sebelumnya
merupakan dasar untuk menetapkan arah kebijakan pengembangan sebagai suatu
pemodelan dan perumusan bentuk pengembangan obyek wisata di Kabupaten
Banyuwangi.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) di Kabupaten Banyuwangi
meliputi: Rencana Pembangunan Industri Pariwisata, Rencana Destinasi Pariwisata,
Rencana Pemasaran Wisata serta Rencana Kelembagaan Pariwisata.

6.1. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1990 dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan
wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang
mencakupi berbagai aspek. Pembangunan industri pariwisata meliputi pembangunan
struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk
pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya

6.1.1. STRUKTUR PENGEMBANGAN PARIWISATA

Struktur pengembangan wisata adalah kerangka utama pengembangan yang nantinya
akan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata di
Kabupaten Banyuwangi. Dalam kegiatan pariwisata terdapat 3 (tiga) unsur pokok antara
lain; Obyek/ Atraksi Wisata, Aksesibilitas dan Amenitas, dimana secara umum untuk
Kabupaten Banyuwangi strukturnya sudah terbentuk yakni dengan bertumpu pada tiga
obyek wisata utama yaitu; Kawah Ijen, Plengkung dan Sukamade dengan didukung pola
jaringan jalan yang saling mengkait/ terkoneksi satu dengan yang lainnya, serta sudah
ditunjang dengan amenitas yang memadai.

Kedepan; struktur yang akan dikembangkan tetap mengacu pada pola yang sudah ada
dengan beberapa “modifikasi”, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut;

 Obyek/ Atraksi Wisata

Membuat strata pengembangan obyek wisata menjadi 3 kategori sesuai dengan
tingkat prioritasnya. Untuk prioritas utama obyek wisata yang dikembangkan adalah
Kawasan Ijen, Plengkung dan Sukamade.

 Aksesibilitas

Menyiapkan dukungan aksesibilitas dengan mengoptimalkan 4 moda transportasi,
antara lain darat, laut/penyeberangan, kereta api dan udara.

6
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 Amenitas

Mengembangkan pelayanan amenitas dengan pola “pusat dan sub pusat” berdasarkan
prinsip keseimbangan dan penyebaran/ pemerataan. Pusat amenitas dikonsentrasikan
di Kota Banyuwangi, sedangkan sub pusat amenitas menyebar di 3 kota kecamatan
yaitu Ketapang, Genteng dan Muncar.

Secara grafis, struktur pola pengembangan wisata di Kabupaten Banyuwangi dapat
dilihat pada Gambar 6-01.

6.1.2. RENCANA ZONA DAN JALUR WISATA

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang mempunyai beragam obyek
wisata dengan lokasi yang menyebar hampir di seluruh wilayahnya. Kondisi tersebut
menjadikan tidak semua obyek wisata dapat berkembang sesuai yang diharapkan, unsur
pemerataan dalam pembangunan obyek wisata menjadi tidak maksimal dan sistem
pengelolaan dan pemantauan juga sangat terbatas. Beberapa obyek wisata yang
potensial dan mempunyai keunikan belum termanfaatkan dengan optimal.

Dengan pertimbangan diatas; maka dibutuhkan pengelompokan/ zona pengembangan.
Penentuan zona/ wilayah pengembangan pariwisata (WPP) dimaksudkan untuk
memudahkan dalam penentuan karakter/ ”image” yang akan ditonjolkan dan prioritas
pengembangan masing-masing fungsi wisata. Supaya persoalan pengelolaan,
keseragaman dan keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai unsur positif dalam
pengembangan obyek wisata, maka rencana pengembangan ruang kegiatan wisata di
Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP),
seperti terlihat pada Tabel 6-01

Tabel 6 - 01
RENCANA WPP KABUPATEN BANYUWANGI

WPP Image/ Tema Wisata Jenis Wisata

WPP I

(KAWAH IJEN)

“Wisata alam (pantai, kebun, hutan
dan geologi) dengan dukungan tema

atraksi wisata buatan yang masih
terkait dengan wisata alam dan wisata

budaya dengan karakter kehidupan
tradisional dan peninggalan sejarah”

Kegiatan wisata di Kawah Ijen
didominasi oleh kegiatan jenis wisata
adventure/ penjelajahan alam (seperti
mendaki, lintas alam, dll) dan wisata
panorama alam (menikmati
pemandangan alam, air terjun, dll).

WPP II

(PLENGKUNG)

“Wisata alam (pantai, hutan) dengan
dukungan tema atraksi wisata buatan

dan wisata budaya”

Pusat kegiatan wisata di Pantai
Plengkung didominasi oleh kegiatan
jenis wisata bahari (seperti surfing,
diving, berperahu, memancing, dll)
dan wisata spiritual (bersemedi di Gua
Istana dan sekitarnya).

WPP III

(SUKAMADE)

“Wisata alam (pantai, kebun, hutan
dan konservasi) dengan dukungan

tema atraksi wisata buatan dan wisata
budaya”

Pusat kegiatan wisata di Pantai
Sukamade didominasi oleh kegiatan
jenis wisata yang mempunyai keunikan
sumber daya alam (seperti teluk hijau,
pulau merah, atraksi penyu mendarat,
dll).

Sumber: Hasil Rencana

Guna mempermudah dalam sistem pengembangan, pengelolaan dan pemantauannya,
maka batas Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) disesuaikan dengan batas wilayah
administrasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, antara lain;

WPP I, meliputi wilayah Kecamatan Songgon, Licin, Kalipuro, Wongsorejo, Giri,
Glagah, Kabat, Banyuwangi.

WPP II, meliputi wilayah Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo, Muncar, Bangorejo,
Cluring, Srono, Rogojampi, Singojuruh dan Gambiran.
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Gambar 6-01
Rencana struktur pengembangan
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WPP III, meliputi wilayah Kecamatan Pesanggaran, Glenmore, Genteng, Tegalsari,
Siliragung, Sempu dan Kalibaru.

Sedangkan obyek wisata yang berada di masing-masing WPP antara lain adalah;

1. WPP I, dengan pusat kegiatan wisata di Kawah Ijen.
Dengan obyek daya tarik wisata antara lain:

- TWA Kawah Ijen - Gunung Remuk
- Mirah Fantasia - Air Terjun Jambe Rowo
- Desa Wisata Using - Kalongan Outbound
- Alam Indah Lestari - Wana Wisata Rawa Bayu
- Agro Wisata Kaliklatak - Pulau Tabuhan
- Pemandian Taman Suruh - Air Terjun Lider
- Pantai Watudodol - Pondok Indah
- Perkebunan Kalibendo - Pantai Boom
- Antogan Pesona - Pemandian Kalongan
- Air Terjun Antogan - Pantai Kampe
- Wana Wisata Watudodol - Air Terjun Selogiri
- Perkebunan Kaliselogiri - Pulau Santen
- Bayu Lor - Pantai Cacalan

2. WPP II, dengan pusat kegiatan wisata di Plengkung.
Dengan obyek daya tarik wisata antara lain:

- Pantai Plengkung - Pantai Trianggulasi
- TN. Alas Purwo - Pantai Blimbingsari
- Mangrove Bedu - Pantai Pancur
- Pancoran - Pantai Kayu Aking
- Pantai Ngagelan - Gladis
- Patai Muncar - Tanjung Sembulungan
- Gumuk Kantong - Wista Goa Istana
- Feeding Ground Sadengan - Pantai Teluk Pang-pang
- Pantai Grajagan - Pantai Bomo
- Wana Wisata Grajagan

3. WPP III, dengan pusat kegiatan wisata di Sukamade.
Dengan obyek daya tarik wisata antara lain:

- Pantai Sukamade - Agro Malangsari
- Margo Utomo Home Stay - Pulau Merah
- Atlanta - Umbul Pule
- TN. Meru Betiri - Pantai Lampon
- Trebasala - Tirto Kemanten
- Agro Wisata Kendeng Lembu - Air Terjun Jeding
- Umbul Bening - Pantai Pancer
- Gumuk Klasi - Air terjun Wonorejo
- Pantai Teluk Hijau/Rajegwesi - Pemandian Jatirono
- Agro Kalisepanjang

Pembuatan jalur wisata dengan menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata dan
berpotensi besar untuk arena pembangunan industri wisata dan kegiatan wisata.
Penataan jalur wisata ditentukan oleh upaya penataan fisik dan lingkungan, penataan
atraksi, dan adanya titik-titik pencapaian perjalanan, perubahan kesan lingkungan, serta
adanya dukungan transportasi untuk mencapai areal yang ada di dalamnya maupun
keluar jalur wisata. Fungsi pembangunan jalur wisata adalah:

- Membentuk poros kegiatan wisata
- Memberikan arahan pedoman lokasi bagi investor yang akan berinvestasi dalam

industri pariwisata dan akan menyelenggarakan kegiatan atraksi wisata.

Rencana pengembangan zona/WPP dan jalur wisata dapat dilihat Gambar 6-02.
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Gambar 6-02
Rencana Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP)
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6.1.3. ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN OBYEK
WISATA BERDASARKAN TATA GUNA LAHAN

Mengingat bahwa pengembangan wisata di Kabupaten Banyuwangi berprinsip pada
“Ekowisata” dan “Sustanability Development”, dimana sebagian besar obyek wisata
tersebut terdapat di kawasan konservasi dan pelestarian alam, maka dalam menetapkan
arah kebijakan harus mengacu pada aspek fisik dasar, serta pola penggunaan lahan yang
ada dan yang direncanakan.

Di dalam pengembangan wisata, aspek fisik dasar merupakan salah satu variabel utama.
Seperti yang banyak terdapat di Kabupaten Banyuwangi saat ini, banyak obyek wisata
yang memanfaatkan kondisi alam sebagai salah satu daya tarik wisata, seperti Pantai
Plengkung, TWA Kawah Ijen, Feeding Ground Sadengan, Agrowisata Kaliklatak dan lain
sebagainya. Namun demikian, terdapat beberapa obyek wisata yang tidak dapat
dikembangkan secara maksimal, mengingat kondisi fisik dasarnya, misalnya Pantai Teluk
Hijau, Kawasan sekitar Kawah Ijen dan sebagainya. Dengan demikian tidak semua
kondisi fisik dasar berimplikasi positif. Ada yang bersifat mendukung suatu proses
pembangunan namun ada juga yang bersifat “retricied“/ menolak/ menghambat (apabila
dipaksakan akan berimplikasi pada biaya atau membahayakan).

Aspek fisik dasar yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan
arah kebijakan pengembangan obyek wisata antara lain adalah; kelerengan, ketinggian,
kedalaman tanah, jenis tanah, tekstur tanah dan erosi. Hasil rekomendasi dari korelasi
aspek fisik dasar terhadap obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada
Tabel 6-02, sedangkan secara visual dapat dilihat pada Gambar 6-03.

Selain itu, pola penggunaan lahan juga sangat berpengaruh pada pengembangan wisata
yang ada. Obyek wisata yang ditetapkan pada kawasan budidaya akan lebih mudah
dikembangkan daripada yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, mengingat
pemanfaatan kawasan lindung akan lebih terbatas karena sudah diatur dalam undang-
undang.

Berdasarkan rencana penggunaan lahan RTRW, maka lokasi obyek wisata yang masuk
dalam kategori kawasan Budidaya adalah; Air Terjun Selogiri dan Pemandian Taman
Suruh. Beberapa lokasi obyek wisata berada di antara kedua kawasan tersebut, yakni
sebagian termasuk dalam kawasan lindung dan sebagian lokasinya ditetapkan sebagai
kawasan budidaya. Obyek wisata tersebut antara lain; Pantai Boom, Pantai Kampe,
Pantai Watudodol, Pantai Muncar, Pantai Blimbingsari, Pantai Teluk Pang-Pang, Pantai
Grajagan, Pantai Lampon, Pantai Pancer, Wana Wisata Rawabayu, Perkebunan Kaliklatak,
Perkebunan Kendeng Lembu, Pemandian Kalongan, Air Terjun Jambe Rowo, Air Terjun
Antogan, Air Terjun Jeding, Air Terjun Lider, Pemandian Jatirono dan Margo Utomo.
Untuk Pulau Tabuhan tidak dapat di identifikasi mengingat di dalam RTRW tidak
diklasifikasikan dengan jelas.

Secara tabulatif, obyek wisata yang terletak di dalam kawasan lindung dan kawasan
budidaya, serta implikasinya terhadap perencanaan dapat dilihat pada Tabel 6-02,
sedangkan secara visual, implikasi fungsi lahan yang mendukung pengembangkan lokasi
obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 6-04.

Selain pertimbangan aspek fisik dasar dan fungsi lahan masih banyak pertimbangan-
pemtimbangan lain baik yang bersifat teknis maupun non teknis, yang dapat
dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan yang akan dipakai sebagai dasar dalam
melakukan perencanaan yang lebih detail. Arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam
Rencana Induk bersifat “guidelines”/makro, dimana nantinya harus ditindak lanjuti ke
dalam perencanaan tapak atau perencanaan lain yang lebih terukur dan terinci supaya
dapat diimplementasikan untuk tiap-tiap obyek wisata.

Arah kebijakan untuk tiap-tiap obyek wisata dalam RIPD antara lain; rencana
pengembangan spatsial, rencana pengembangan atraksi/ kegiatan wisata dan rencana
program pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi
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Tabel 6 – 02
REKOMENDASI DARI KORELASI FISIK DASAR TERHADAP OBYEK

WISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI
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Lanjutan

Tabel 6 – 02
REKOMENDASI DARI KORELASI FISIK DASAR TERHADAP OBYEK

WISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 6 - 9

Peta 6-03

KORELASI FISIK DASAR TERHADAP PENGEMBANGAN
WISATA
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Tabel 6 – 03
REKOMENDASI DARI IMPLIKASI FUNGSI LAHAN TERHADAP OBYEK WISATA

DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO

FUNGSI
LAHAN

LINDUNG BUDIDAYA

REKOMENDASI
OBYEK

WISATA
P

E
R

L
IN

D
U

N
G

A
N

B
A

W
A

H
A

N
N

Y
A

P
E

R
L
IN

D
U

N
G

A
N

S
E

T
E

M
P

A
T

S
U

A
K

A
A

L
A

M

R
A

W
A

N
B

E
N

C
A

N
A

H
U

T
A

N
P

R
O

D
U

K
S

I

P
E

R
T

A
N

IA
N

T
A

N
A

M
A

N
P

A
N

G
A

N

P
E

R
IK

A
N

A
N

P
E

R
K

E
B

U
N

A
N

P
E

R
M

U
K

IM
A

N

IN
D

U
S

T
R

I

WISATA ALAM

1. Boom   

Direkomendasikan Pantai Boom sebagai pantai yang
termasuk daerah perlindungan setempat, dan berfungsi
untuk melindungi manfaat tertentu dari suatu bentukan
alami atau buatan. Mempertahankan keberadaan TPI dan
permukiman di sekitar pantai, keduanya saling mendukung
untuk pengembangan wisata pantai - bahari.

2. Kampe   

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam,
juga berfungsi sebagai daerah perlindungan setempat.
Fungsi lahan yang ada tidak menghambat usaha
pengembangan wisata alam, bahkan fungsinya dapat
melindungi kelestarian kawasan perkebunan kelapa dan
menjaga keseimbangan ekosistem alam dan kehidupan
manusia, sebagai sumber daya pengelola kawasan wisata.
Lokasi pengembangan direkomendasikan adanya relokasi
lokasi wisata.

3. Watudodol    Direkomendasikan sebagai lokasi untuk pengembangan
wisata bahari

4. Muncar   

Pantai Muncar direkomendasikan tetap mempertahankan
dan meningkatkan perannya sebagai pusat kegiatan
perikanan dengan aktivitas tinggi yang berpengaruh
terhadap berkembangnya kawasan permukiman nelayan di
sekitar wilayah pantai. Perlu adanya keseimbangan
ekosistem untuk mendukung pengembangan kegiatan
wisata alam dan berbelanja.

5. Blimbingsari   

Pantai Blimbingsari direkomendasikan untuk
mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan
sebagai kawasan perlindungan setempat, mengingat
kawasan Blimbingsari saat ini mulai terdapat kegiatan
perdagangan (imbas dari kawasan permukiman di
sekitarnya) oleh penduduk setempat dengan intensitas
yang cukup tinggi. Keseimbangan intensitas kegiatan
pelestarian, dan sosial ekonomi setempat patut dijaga agar
terjadi keseimbangan ekosistem, sehingga dapat saling
mendukung untuk pengembangan kegiatan wisata.

6.
Teluk Pang-
Pang

 
Direkomendasikan untuk lokasi pengembangan wisata
bahari, ataupun sebagai lokasi wisata minat khusus (lokasi
kegiatan memancing).

7.
Tanjung
Sembulungan  

Tanjung Sembulungan direkomendasikan adanya
pengembangan wisata alam dengan fokus kegiatan sebagai
lokasi wisata penelitian dan lintas alam, mengingat fungsi
kawasan sebagai daerah perlindungan setempat dan suaka
alam.

8. Kayu Aking  

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam
dengan fokus kegiatan sebagai lokasi wisata penelitian dan
minat khusus, mengingat fungsi kawasan sebagai daerah
perlindungan setempat dan suaka alam. Terdapatnya
Keanekaragaman terumbu karang di Kayu Aking
merupakan potensi suaka alam, direkomendasikan sebagai
lokasi pengembangan wisata bahari, yaitu snorkling/diving.

9. Trianggulasi  

Pantai Trianggulasi direkomendasikan adanya
pengembangan wisata alam dengan syarat pembagian
zona wisata yang jelas, mengingat fungsi kawasan sebagai
daerah perlindungan setempat dan suaka alam yang
ditetapkan dalam RTRW dan sebagai zona pemanfaatan
yang ditetapkan oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo.

10. Ngagelan  

Direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan wisata
penelitian dengan selektifitas pengunjung, mengingat
Pantai Ngagelan berfungsi sebagai kawasan perlindungan
setempat dan suaka alam, selain itu juga Pantai Ngagelan
merupakan tempat penyu bertelur, sehingga perlu
dilindungi.

11. Pancur  

Direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan wisata
alam dengan jenis kegiatan bertemakan lingkungan,
mengingat Pantai Pancur termasuk dalam kawasan hutan
rimba, mempunyai fungsi sebagai daerah perlindungan
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setempat dan suaka alam. Adanya fungsi suaka alam yang
mengikat tegas dapat membantu kelestarian kawasan
pantai yang terkenal dengan pasir gotri.

12. Plengkung  

Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai kawasan
wisata minat khusus (surfing), dengan daya tarik ombak
yang merupakan ciri khas Pantai Plengkung. Fungsi suaka
alam yang mengikat tegas dapat mempertahankan
kelestarian kawasan pantai dan kestabilan ombak.

13. Grajagan    

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam,
mengingat Pantai Grajagan memiliki fungsi kawasan yang
beragam yaitu sebagai kawasan lindung dan budidaya,
maka dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kehidupan ekosistem di
dalamnya dan perlu adanya pembatasan kegiatan wisata di
sekitar pantai, mengingat kawasan ini termasuk dalam
daerah rawan bencana (ombak besar)

14. Lampon   

Pantai Lampon direkomendasikan untuk dikembangkan
sebagai lokasi wisata alam, namun tetap memperhatikan
keseimbangan kehidupan ekosistem di dalamnya dan perlu
adanya pembatasan kegiatan wisata di sekitar pantai,
mengingat kawasan ini termasuk dalam daerah rawan
bencana (tsunami).

15. Pancer    

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam dan
diharapkan mampu mengakomodasi kedua kepentingan
(kegiatan ekonomi dan wisata), yaitu yang mampu
memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar
pantai dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Direkomendasikan sebagai pengembangan wisata
berbelanja.

16.
Teluk hijau/
Rajegwesi   

Direkomendasikan untuk pengembangan wisata alam
dengan fokus kegiatan lintas alam dan minat khusus,
mengingat kondisi tapak berada di dalam kawasan hutan
yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat
dan untuk mencapainya harus menuruni bukit dengan
tingkat kelerengan 25-40%, maka direkomendasikan perlu
adanya penyediaan sarana untuk pengembangan kegiatan
agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

17. Sukamade    

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam
dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai
daerah perlindungan setempat dan suaka alam. Mengingat
Pantai Sukamade merupakan tempat penyu bertelur dan
termasuk dalam daerah rawan bencana, maka
direkomendasikan adanya pengembangan kegiatan wisata
penelitian dengan selektifitas pengunjung.

18 Pantai Bomo   

Pantai Bomo direkomendasikan untuk mempertahankan
dan meningkatkan fungsi kawasan sebagai kawasan
perlindungan setempat, Keseimbangan intensitas kegiatan
pelestarian, dan sosial ekonomi setempat patut dijaga agar
terjadi keseimbangan ekosistem, sehingga dapat saling
mendukung untuk pengembangan kegiatan wisata.

19. Pulau Merah   

Pengembangan wisata alam di Pulau Merah
direkomendasikan lokasi pengembangannya di sekitar
kawasan pantai berpasir, sedangkan Pulau Merah
direkomendasikan sebagai kawasan fungsi lindung.
Direkomendasikan untuk pengembangan kegiatan wisata
dengan program interpretasi.

20. Pulau Tabuhan    Direkomendasikan sebagai kawasan wisata pantai dan
bahari.

21 Pulau Santen  Direkomendasikan sebagai kawasan wisata pantai dan
bahari.

22.
Wana Wisata
Alas Purwo



Taman Nasioanl Alas Purwo direkomendasikan adanya
pengembangan wisata alam, didukung fungsi kawasan
sebagai kawasan suaka alam, adanya potensi
keanekaragaman flora dan fauna, sebagai daya tarik
wisata. Direkomendasikan dalam hal pengembangan lokasi
wisata tetap memperhatikan pengaturan zona yang
ditetapkan oleh pihak TN. Alas Purwo.

23.
Wana Wisata
Meru Betiri 

TN. Meru Betiri direkomendasikan adanya pengembangan
wisata yang memanfaatkan daya tarik alamnya, karena
sebagai daerah suaka alam, maka di dalam kawasan meru
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betiri terdapat beranekaragam flora dan fauna. Terutama
telah ada dukungan dari pihak Balai TN dalam upaya
pengembangan wisata, melalui pengaturan zona-zona
pemanfaatan dan selektifitas pengunjung.

24.
TWA Kawah
Ijen

 

Direkomendasikan TWA/CA Kawah Ijen sebagai lokasi
pengembangan wisata alam yang berfungsi sebagai
kawasan suaka alam, dengan memanfaatkan daya tarik
alamnya, yaitu kawah dan keanekaragaman flora dan
fauna. Dalam pengembangannya direkomendasikan harus
berkonsepkan lingkungan dan perlu adanya selektifitas
pengunjung, mengingat lokasi wisata terletak di daerah
pegunungan, dan berpotensi terjadinya rawan bencana.

25.
Wana Wisata
Rawabayu    

Wana Wisata Rawabayu direkomendasikan sebagai daerah
wisata, dalam pengembangannya perlu diperhatikan
keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam dan
kehidupan di sekitarnya, mengingat kawasan Rawabayu
juga ditetapkan sebagai daerah perkebunan, permukiman
yang juga rawan bencana.

26.
Wana Wisata
Watudodol  

Wana Wisata Watudodol direkomendasikan sebagai daerah
wisata, dalam pengembangannya perlu diperhatikan
keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam dan
kehidupan di sekitarnya

27.
Wana Wisata
Grajagan  

Wana Wisata Watudodol direkomendasikan sebagai daerah
wisata, dalam pengembangannya perlu diperhatikan
keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam dan
kehidupan di sekitarnya

28. Kaliklatak    

Perkebunan Kaliklatak direkomendasikan sebagai daerah
wisata yang juga berfungsi sebagai daerah perlindungan
setempat dan fungsi budidaya (perkebunan dan
permukiman) di sekitarnya, sehingga direkomendasikan
adanya pengembangan agrowisata. Lokasinya yang
terletak di kawasan kaki Gunung Ijen, mempunyai resiko
terjadinya bencana alam, sehingga dalam
pengembangannya direkomendasikan pengembangan yang
berbasis pada lingkungan.

29.
Kendeng
Lembu  

Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

30.
Margo Utomo
Home Stay

   

Fungsi kawasan sebagai kawasan perkebunan, pertanian
dan permukiman yang merupakan fungsi budidaya,
memudahkan konsep pengembangan wisata alam di Magro
Utomo Home Stay.

31.
Agro
Kaliselogiri


Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

32. Agro Trebasala 
Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

33.
Agro
Kalisepanjang 

Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

34. Agro Kalibendo 
Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

35.
Agro
Malangsari 

Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

36. Agro Bayulor 
Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai daerah
wisata, dengan fokus pengembangan sebagai lokasi
pengembangan agrowisata.

37.
Pemandian
Kalongan    

Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dengan tetap memperhatikan keseimbangan
lingkungan.

38. Selogiri   

Air Terjun Selogiri terdapat di dalam kawasan hutan
produksi yang disekitarnya terdapat kawasan perkebunan
dan permukiman penduduk, sehingga pengembangan
wisata direkomendasikan dan diharapkan fungsi keduanya
mempunyai hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan.
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39. Antogan   

Air Terjun Selogiri terdapat di dalam kawasan hutan
lindung yang disekitarnya terdapat kawasan perkebunan
dan permukiman penduduk, sehingga pengembangan
wisata direkomendasikan dan diharapkan fungsi keduanya
mempunyai hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan.

40. Jeding     

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata di
Kawasan Air Terjun Jeding, mengingat fungsi kawasan
sebagai kawasan lindung dan budidaya, maka dalam hal
pengembangannya harus memperhatikan keseimbangan
kehidupan ekosistem di dalamnya dan perlu adanya
pembatasan kegiatan wisata di sekitar lokasi air terjun,
mengingat kawasan ini termasuk dalam daerah rawan
bencana (tanah longsor).

41. Lidder  

Kawasan Air Terjun Lider berpotensi dan direkomendasikan
untuk dilakukan adanya pengembangan wisata alam.
Mengingat kawasan Air Terjun Lider mempunyai fungsi
kawasan perlindungan bawahannya dan budidaya (hutan
produksi), sehingga dalam upaya pengembangan wisata
harus memperhatikan keseimbangan kelangsungan
kehidupan ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat
meningkatkan nilai ekonomi kawasan, dengan kompensasi
ada penggantian lahan terhadap lahan yang
dialihfungsikan.

42. Jambe Rowo  

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam di
kawasan Air Terjun Jambe Rowo, mengingat kawasan di
sekitar Air terjun Jamberowo menurut RTRW ditetapkan
sebagai daerah pertanian dan perkebunan, kondisi tersebut
mendukung untuk pengembangan alternatif kegiatan
wisata, yaitu agrowisata.

43.
Air Terjun
Wonorejo  

Direkomendasikan adanya pengembangan wisata di
Kawasan Air Terjun Jeding, mengingat fungsi kawasan
sebagai kawasan perlindungan bawahannya, maka dalam
hal pengembangannya harus memperhatikan
keseimbangan kehidupan ekosistem di dalamnya dan perlu
adanya pembatasan kegiatan wisata di sekitar lokasi air
terjun, mengingat kawasan ini termasuk dalam daerah
rawan bencana (tanah longsor).

44.
Mangrove
Bedul  

Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam dengan daya tarik mangrove yang khas mempunyai
nilai tinggi untuk menarik minat wisatawan dengan tujuan
wisata minat khusus. Dalam hal pengembangannya harus
memperhatikan keseimbangan kehidupan ekosistem di
dalamnya.

45.
Feeding
Ground
Sadengan



Direkomendasikan untuk pengembangan wisata alam
dengan program wisata interpretasi, yaitu wisatawan
hanya dapat melakukan kegiatan wisata
‘melihat/menyaksikan’ atraksi satwa dengan didampingi
oleh guide.

46. Goa Istana 

Gua Istana yang masih terletak di dalam kawasan Alas
Purwo, merupakan goa yang memiliki keindahan stalagtit
dan stalagmit beserta sumber air. Pengembangan wisata
alam direkomendasikan dilakukan di luar kawasan (Gua
Istana).

47. Cungur 

Direkomendasikan untuk pengembangan wisata alam
dengan program wisata interpretasi, yaitu wisatawan
hanya dapat melakukan kegiatan wisata
‘melihat/menyaksikan’ atraksi satwa dengan didampingi
oleh guide.

48.
Pemandian
Jatirono

  

Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat meningkatkan
nilai ekonomi kawasan, dengan kompensasi ada
penggantian lahan terhadap lahan yang dialihfungsikan.

49.
Gunung
Remuk



Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat meningkatkan
nilai ekonomi kawasan
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50.
Wisata Alam
Tirto
Kemantren

 

Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat meningkatkan
nilai ekonomi kawasan

51.
Pemandian
Alam Antogan
Pesona

  

Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat meningkatkan
nilai ekonomi kawasan

52.
Kalongan
Outbound 

Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat meningkatkan
nilai ekonomi kawasan

53.
Wisata Alam
Pondok Indah



Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata
alam, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem di dalamnya sekaligus yang dapat meningkatkan
nilai ekonomi kawasan

WISATA BUATAN

54.

Pemandian
Taman Suruh

  

Pengembangan wisata di Pemandian Taman Suruh dapat
dilakukan, dalam upaya pengembangan wisata harus
memperhatikan keseimbangan kelangsungan kehidupan
ekosistem Fungsi perkebunan, pertanian dan permukiman
justru mendukung upaya pengembangan wisata di Taman
Suruh yang lebih banyak mengandalkan unsur buatan
untuk menciptakan suatu obyek wisata yang berkonsepkan
lingkungan.

55.
Desa Wisata
Using   Desa Wisata Using sangat mendukung bagi pengembangan

wisata, meskipun terletak di kawasan permukiman

56. Mirah Fantasia   

Fungsi perlindungan setempat tidak menghambat usaha
pengembangan wisata Mirah Fantasia, bahkan fungsinya
dapat melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem
alam dan kehidupan manusia, sebagai sumber daya
pengelola kawasan wisata

57. Atlanta 
Pemandian Atlanta sangat mendukung bagi pengembangan
wisata meskipun terletak di kawasan permukiman

58.
Pemandian
Pancoran  Pemandian Pancoran sangat mendukung bagi

pengembangan wisata

59.
Gumuk
Kantong Indah  

Fungsi perlindungan setempat (sempadan pantai pantai)
tidak menghambat usaha pengembangan wisata Gumuk
Kantong Indah, bahkan fungsinya dapat melindungi dan
menjaga keseimbangan ekosistem alam dan kehidupan
manusia, sebagai sumber daya pengelola kawasan wisata

60. Gumuk Klasi  Gumuk Klasi sangat mendukung bagi pengembangan
wisata

61.
Alam Indah
Lestari

 AlamIndah Lestari sangat mendukung bagi pengembangan
wisata

62. Umbul Pule  

Fungsi perlindungan setempat (Mata Air) sebagai sumber
air bagi pemandian Umbul Pule tidak menghambat usaha
pengembangan wisata, bahkan fungsinya dapat melindungi
dan menjaga keseimbangan ekosistem alam dan kehidupan
manusia, sebagai sumber daya pengelola kawasan wisata

63. Gladis 
Gladis sangat mendukung bagi pengembangan wisata
meskipun terletak di kawasan permukiman

64. Umbul Bening  Umbul Bening sangat mendukung bagi pengembangan
wisata, meskipun terletak di kawasan permukiman

Sumber: Hasil Analisis
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Peta 6-04

Implikasi fungsi lahan
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6.1.4. RENCANA PENGEMBANGAN INVESTASI DAN USAHA
WISATA

Pariwisata adalah salah satu andalan untuk menambah devisa. Banyak sekali peluang
terkait dengan bidang pariwisata ini, yang paling marak adalah biro pariwisata serta hotel
tempat para wisatawan nusantara maupun asing menginap.

Pembangunan pariwisata dapat menjadi tumpuan dan kegiatan ekonomi yang diharapkan
dapat mendorong penciptaan lapangan usaha baru, memperluas dan meratakan
kesempatan kerja, tidak hanya sekadar menambah devisa negara belaka. Dalam
pengembangan pariwisata nasional, beberapa hal harus tetap diperhatikan, misalnya
kondisi keamanan dan kepentingan lingkungan harus terus diperhatikan.

Sasaran akhir dari kebijakan pengembangan pariwisata adalah peningkatan jumlah
wisatawan (nusantara dan mancanegara), menambah lamanya waktu mereka tinggal,
juga tentunya, menambah atraksi wisata agar pendapatan bertambah. Kerja sama antar
unsur terkait secara terpadu sangat diharapkan agar semua sasaran di atas terwujud.

Tahap awal dilihat dari segi peluang usaha, terutama yang terkait dengan kebijakan
pemerintah yakni syarat tertentu bagi penanaman modal. Pelengkapan administratif
sangat penting, karena aspek legalisasi ini adalah langkah awal untuk dijadikan sebagai
dasar hukum kegiatan.

A. Iklim Investasi

Guna mendukung pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, maka
perlu melakukan pembenahan strategi investasi untuk meningkatkan kegiatan
pariwisata baik bagi kegiatan pariwisata maupun kegiatan penunjang pariwisata.
Pembenahan tersebut meliputi:

a. Pembenahan infrastruktur

Infrastruktur menjadi pendukung utama bagai pengembangan pariwisata terutama
infrastruktur fisik sangat diperhatikan oleh kalangan dunia usaha dan ada tuntutan
dari investor untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dari infrastruktur yang
ada.

b. Pembenahan birokrasi perijinan

Prosedur pengurusan ijin yang berbelit-belit, tingginya biaya yang harus
dikeluarkan, dan permasalahan lainnya menjadi kendala bagi proses perijinan

c. Pembenahan masalah ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan terkait dengan potensi SDM yang ada. Perlunya
peningkatan dan penyediaan SDM terampil untuk mendukung kegiatan pariwisata

d. Perlu dukungan pemerintah dalam memberikan insentif bagi UMKM

Adanya kemudahan memperoleh kredit dari bank, subsidi bunga bank yang masih
harus tetap menapatkan prioritas dan perlu terus dilakukan pembinaan dan
pendampingan, baik yang dilakukan dinas terkait maupun oleh pengusaha besar
melalui program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dan pengelolaan UMKM.

B. Meningkatkan Investasi

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan iklim investasi antara lain;

Pertama, adalah meningkatkan kepastian hukum yang memberi kepastian usaha.
Dalam kaitan itu diupayakan penyelesaian RUU Penanaman Modal yang dimaksudkan
untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin baik dengan memberi perlakuan
yang sama antara penanam modal dalam dan luar negeri. Kepastian hukum yang
terkait dengan iklim investasi juga ditingkatkan dengan melakukan harmonisasi
peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Kedua, adalah menyederhanakan prosedur perijinan investasi. Dalam kaitan itu
ditetapkan Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
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dalam rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Langkah ini
dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam pelayanan investasi.

Ketiga, adalah meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam penanganan berbagai
hambatan yang dihadapi oleh penanam modal termasuk masalah-masalah yang
bersifat lintas sektor dan lintas daerah seperti keamanan, ketenagakerjaan, dan
infrastruktur.

Keempat, adalah meningkatkan kerjasama internasional baik bilateral, regional
maupun multilateral di bidang penanaman modal, dalam bentuk kegiatan promosi

Dengan tantangan-tantangan tersebut di atas, rencana tindak lanjut yang perlu
dilakukan guna meningkatkan investasi adalah:

1) meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mempercepat
penyelesaian RUU Penanaman Modal serta meningkatkan konsistensi peraturan
perundangan di bidang penanaman modal baik antar sektor maupun antara pusat
dan daerah;

2) menciptakan sistem insentif bagi kegiatan investasi;

3) menindaklanjuti pelayanan satu atap secara terkoordinasi baik dengan instansi
pusat maupun daerah;

4) meningkatkan perlindungan keamanan dan membantu penanam modal dalam
memecahkan permasalahan yang dihadapi;

5) meningkatkan infrastruktur secara memadai dengan mendorong peranan swasta
dalam penyediaan infrastruktur.

C. Pemberdayaan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKMK)

Kebijakan ini merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan
memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat. Kebijakan umum yang
dilaksanakan untuk memberdayakan UKMK meliputi:

1) kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka membuka
kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin adanya kepastian usaha, dan
meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai prasyarat utama untuk berkembangnya
UKMK;

2) kebijakan peningkatan akses kepada sumberdaya produktif untuk meningkatkan
kemampuan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (PKMK) dalam
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama
sumber daya lokal yang tersedia; serta

3) kebijakan pengembangan kewirausahaan dan PKMK berkeunggulan kompetitif,
dalam rangka mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya
saing UKMK.

Perkembangan kualitas UKMK masih menghadapi permasalahan klasik yaitu
rendahnya produktivitas. Tingkat produktivitas ini berkaitan erat dengan:

1) rendahnya kualitas SDM terutama dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan
pemasaran;

2) lemahnya kompetensi kewirausahaan; dan

3) terbatasnya kapasitas UKMK untuk mengakses permodalan, informasi teknologi
dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Kemampuan UKMK untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik
di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama
yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKMK mesti kondusif, yang
mencakup aspek kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan informasi,
struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal,
jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (entrepreneurship).
Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan
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pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-
kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan
ekonomi global.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan serta mengurangi
pengangguran dan sekaligus untuk mampu bersaing dalam pasar global, maka
pengembangan UKM perlu mempertimbangkan aspek potensial yang ada, yaitu:

1) Pengembangan UKM yang secara proporsional menerapkan pengembangan
perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan
teknologi;

2) UKM di sektor agribisnis dan agroindustri, yang karena prospeknya sangat strategis
perlu didukung peningkatan akses dalam pengelolaan usaha, seperti status
kepemilikan tanah, teknologi, informasi pasar dan sumberdaya manusia serta oleh
berkembangnya wadah organisasi usaha bersama yang sesuai dengan kebutuhan;

3) Perluasan sumber permodalan UKM yang memiliki kapasitas dukungan lebih besar
seperti perbankan;

4) Pengembangan usaha menengah yang kuat, yang merupakan pilihan strategis
yang dapat diandalkan untuk mendukung proses industrialisasi, perkuatan
keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia;

5) Penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha dan penyediaan insentif bagi usaha
informal, khususnya yang berskala mikro, yang diprioritaskan dalam rangka
perlindungan, kesetaraan berusaha dan kontinuitas peningkatan pendapatan; dan

6) Pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional.

D. Memacu peningkatan daya saing.

Pembangunan pariwisata, sebagai salah satu andalan penghasil devisa, terus
dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk memperluas pasar baik melalui
pengembangan produk maupun promosi di lingkungan dalam dan luar negeri. Namun
upaya-upaya yang dilakukan tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan
devisa yang diperolah dari pariwisata.

Kondisi yang ada tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sumber daya Iptek
(S&T resource advantage) belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi
pembentukan keunggulan posisi (positional advantage) di dalam meningkatkan daya
saing. Sementara itu kondisi pasar global yang lebih didominasi oleh produk-produk
berbasis teknologi mengakibatkan posisi perdagangan negara kita semakin lemah.
Perlunya investasi yang terarah untuk memperkuat keterkaitan antara pembentukan
kemampuan Iptek dengan pembentukan keunggulan kompetitif.

6.1.5. RENCANA PENGEMBANGAN SDM WISATA

Kekuatan pariwisata pada dasarnya terletak pada manusianya. Dengan menemukenali
bahwa kekuatan pariwisata adalah pada unsur manusianya, maka berbagai langkah
strategi penggarapan harus difokuskan kepada nilai-nilai yang terkandung pada manusia.
Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan akan makin menurun jumlah wisatawan yang
berkehendak berpergian terlalu jauh dari tempat tinggalnya hanya untuk berwisata,
karena terlalu besar resikonya terutama yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan
serta efisiensi karena pariwisata saat ini berhadapan dengan “time poor – money rich
people” (kaya akan uang tetapi miskin waktu).

Berbagai tragedi terror, kerusuhan massa dan bencana merupakan permasalahan
tersendiri yang cukup rumit dalam industri, apalagi ditambah dengan terjadinya penyakit
menular keadaan akan lebih rumit lagi. Walaupun keamanan bukan faktor yang utama
dan tidak ada satu pun negara di dunia yang menjamin bahwa wisman akan aman ketika
tinggal di negaranya.
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Demikian pula dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata pun harus
dapat ditingkatkan dengan melakukan pengketatan pemberian lisensi/sertifikat sebagai
pemandu wisata yang selalu di perbaharui pada periode tertentu untuk meningkatkan
standar kualitas kemampuannya. Selain itu penguasaan di bidang teknologi informasi pun
harus lebih ditingkatkan.

Pariwisata merupakan industri peradagangan jasa yang dalam kegiatannya semata-mata
menjual jasa karena produknya bersifat perishable (hanya dapat dikonsumsi dan
dinikmati pada saat berada di suatu tempat) dan sangat berbeda dengan produk
perdagangan komesial lainnya yang barangnya bisa dibawa pulang setelah transaksi jual-
beli. Pelayanan merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam industri pariwisata dan
merupakan salah satu tuntutan wisatawan pada saat melakukan kegiatan menghabiskan
waktu luang untuk perjalanan wisata. Untuk memberikan jaminan pelayanan yang
memuaskan wisatawan, diperlukan penyediaan sumber daya manusia (human resource)
yang berkompetensi, berkualitas, professional, dan berstandar internasional.

Keanekaragaman adat dan budaya bukan hanya sebagai peluang (opportunity) tetapi
juga sebagai ancaman (threat). Kegiatan keagamaan dan adat istiadat yang merupakan
bagian dari budaya merupakan faktor penghambat majunya sumber daya manusia di
industri pariwisata jika tidak disikapi dengan baik dan diadakan penyesuaian-penyesuaian
terhadap kebutuhan industri pariwisata.

Banyak peran yang bisa dimainkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
Masyarakat lokal semestinya dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan,
pengawasan, dan pengevaluasian pariwisata. Namun usaha pelibatan masyarakat dalam
pengembangan pariwisata mengalami kendala-kendala dalam penerapannya, karena: (1)
sumber daya masyarakat lokal kurang dan bahkan tidak mengetahui visi pembangunan
pariwisata secara jelas; (2) rendahnya minat dan kesadaran (awareness) sumber daya
masyarakat lokal terhadap pentingnya pariwisata; (3) rendahnya kemampuan sumber
daya masyarakat lokal dalam bidang kepariwisataan; (4) kesenjangan budaya (cultural
barrier) antara sumber daya masyarakat lokal dan wisatawan; (5) sumber daya
masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan ekonomi dan investasi. Faktor-faktor inilah
yang menjadikan masyarakat lokal hanya menjadi obyek dan penonton saja dan bukan
sebagai subyek atau pelaku pariwisata.

Membangun pariwisata agar mampu memberi sumbangan bagi pembangunan secara
menyeluruh perlu dilakukan, juga menekankan arti pentingnya pembangunan sikap
mental masyarakat terhadap pariwisata itu sendiri. Artinya, masyarakat bukan hanya
dieksploitasi sebagai obyek, melainkan harus dijadikan subyek dalam pembangunan
dunia pariwisata.

Sebagai suatu kesatuan dalam sistem industri, pariwisata juga dinilai dapat memberikan
peluang kepada banyak orang untuk berpartisipasi. Pengertian partisipasi yang memuat
unsur peran serta, kontribusi dan tanggung jawab dari masyarakat akan menjadi faktor
penentu dalam kegiatan pariwisata. Dengan partisipasi masyarakat dapat mengakses
simpul-simpul penting ekonomi pariwisata. Dengan partisipasi pula masyarakat akan
menjadi pemeran utamanya. Perilaku yang unpartisipatif dan partisipatif dari masyarakat
merupakan faktor kunci sukses dan tidaknya pengembangan potensi suatu daerah. Yang
terpenting adalah penyajian informasi yang cukup, menarik dan mudah dipahami tentang
semua daya tarik yang ditawarkan.

Dalam upaya mewujudkan Bayuwangi sebagai tujuan wisata, perlu dikembangkan upaya-
upaya pemberdayaan seluruh potensi yang ada untuk ditampilkan sebagai atraksi wisata.
Untuk itu perlu dilakukan eksplorasi kreatif guna mengenali potensi. Upaya ini
dimaksudkan agar dapat memperkaya khasanah daya tarik wisata. Tingkat
keanekaragaman daya tarik akan sangat penting artinya bagi kelangsungan industri
pariwisata. Semakin banyak jenis daya tarik yang ditawarkan akan semakin banyak
pangsa yang akan dirambah dan akan lebih membuka peluang bagi wisatawan untuk
tinggal lebih lama dan bukan hanya sekedar persinggahan.
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Sejalan dengan kebutuhan akan mengembangkan dan memasarkan produk-produk
wisatanya, maka dengan perspektif permasalahan seperti tersebut di atas, maka sasaran
umum pemberdayaan pariwisata di Banyuwangi, antara lain :

a. Meningkatkan efektifitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di tingkat lokal,
nasional maupun di internasional.

b. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pelestarian seni dan budaya, penyerapan
tenaga kerja yang profesional dan Pengembangan SDM pariwisata

c. Peningkatan jumlah wisatawan ke ODTW dan penerimaan pendapatan daerah melalui
sektor pariwisata.

Arah pengembangan pariwisata adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya :

a. Pengembangan jenis kualitas produk-produk wisata terutama pengembangan wisata
alam.

b. Harmonisasi dan penyederhanaan berbagai perangkat peraturan yang terkait didalam
mendukung pengembangan pariwisata.

c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata baik Regional, Dalam
Negeri dan Luar Negeri.

d. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan usaha jasa pelayanan pariwisata,
terutama yang melibatkan pelaku-pelaku pariwisata (stakeholders).

Sedangkan sasaran pemberdayaan pariwisata diarahkan sebagai berikut:

 Tercapainya apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.
 Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan besarnya pengeluaran

wisatawan.
 Tercapainya mutu produk wisata yang standar.
 Tercapainya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan.

Dalam implementasi pemberdayaan periwisata dimaksud maka diperlukan tekanan
khusus dalam bentuk kebijaksanaan atau pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan
tertentu, antara lain:

 Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah.
 Pengembangan Industri Budaya dan Pariwisata yang profesional.
 Pengembangan citra destinasi, pemantapan pasar wisata konvensional dan

pengembangan pasar wisata baru.
 Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ( SDM ).

Dalam pengembangan pariwisata, masyarakat mempunyai hak untuk diikutsertakan
dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial
dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain masyarakat juga mempunyai kewajiban harus belajar untuk mengerti dan
menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka.

Karena itulah, membangun pariwisata agar mampu memberi sumbangan bagi
pembangunan secara menyeluruh perlu dilakukan, terutama pembangunan sikap mental
masyarakat terhadap pariwisata itu sendiri. Artinya, masyarakat bukan hanya
dieksploitasi sebagai objek, melainkan harus dijadikan subjek dalam pembangunan dunia
pariwisata. Pariwisata bukan sekadar persoalan transportasi, maupun pembangunan
fasilitas dan sarana lainnya. Tanpa adanya kehidupan komunitas di sekitar obyek wisata
sebagaimana dipaparkan tidak lebih dari benda mati, tidak ada roh kehidupan dan
bahkan tidak berarti apa-apa bagi pengunjung. Apabila pariwisata hanya berpedoman
pada persoalan teknis semata, tentunya tak akan mampu memberi rasa bangga kepada
empunya wilayah, lantaran gagal memberi nilai tambah bagi kehidupan rakyat di sekitar
objek tersebut.

Banyak peran yang bisa dimainkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
Masyarakat lokal semestinya dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan,
pengawasan, dan pengevaluasian pariwisata.
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Namun usaha untuk melibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata mengalami
kendala-kendala dalam penerapannya, karena:

 Sumber daya masyarakat lokal kurang dan bahkan tidak mengetahui visi
pembangunan pariwisata secara jelas;

 Rendahnya minat dan kesadaran (awareness) sumber daya masyarakat lokal terhadap
pentingnya pariwisata;

 Rendahnya kemampuan sumber daya masyarakat lokal dalam bidang kepariwisataan;
 Kesenjangan budaya (cultural barrier) antar masyarakat lokal
 Kesenjangan budaya (cultural barrier) antara masyarakat lokal dengan wisatawan;
 Sumber daya masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan ekonomi dan investasi.

Faktor-faktor inilah yang menjadikan masyarakat lokal hanya menjadi obyek dan
penonton saja dan bukan sebagai subyek atau pelaku pariwisata, menjadikan komponen
masyarakat menjadi masyarakat pariwisata. Artinya, menjadikan elemen masyarakat
yang bersentuhan dengan kunjungan kepariwisataan agar memberikan sambutan yang
hangat, agar mereka betah dan berkunjung kembali. Apabila pola masyarakat pariwisata
sudah terbentuk, tentu akan memberikan kontribusi bagi pergerakan roda ekonomi dan
memberi kontribusi bagi PAD. Intinya, bagaimana semua pihak terlibat aktif memajukan
dunia kepariwisataan ini.

Saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun
tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau
kreasi budaya ( culture ) dan peninggalan sejarah ( heritage ) serta nature atau eko-
wisata dari suatu daerah atau negara. Perubahan pola wisata ini perlu segera disikapi
dengan berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik disisi
pemerintah maupun swasta. Dari sisi pemerintahan perlu dilakukan perubahan skala
prioritas kebijakan sehingga peran sebagai fasilitator dapat dioptimalkan untuk
mengantisipasi hal ini.

Di bidang budaya harus dirintis kembali pengembangan dan peningkatan kehidupan
kebudayaan. Apresiasi budaya dan kesenian diberbagai tingkatan harus dilakukan oleh
rakyat secara berkesinambungan, Pemerintah membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan
budaya kesenian, secara simultan untuk menggulirkan kegiatan tersebut terutama pada
tahap-tahap awal sedangkan untuk selanjutnya harus dapat dikembangkan sendiri dari
swadaya masyarakat.

Di bidang peninggalan benda-benda sejarah pun hendaknya dilakukan pendekatan yang
serupa, dalam arti penemuan situs-situs baru ataupun pemeliharan berbagai peninggalan
sejarah atau pun museum, dilakukan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi
kewajiban dinas semata atau “kenikmatan” disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan
dengan kegiatan tersebut. Agar apresiasi terhadap peninggalan sejarah dapat lebih
ditingkatkan maka pola berfikirpun hendaknya diadakan pula re-positioning yakni dengan
menjadikannya sebagai salah satu daya tarik wisatawan tersendiri. Perubahan ini tidak
akan merusak keberadaan dari benda-benda bersejarah bahkan akan makin memberikan
apresiasi yang lebih tinggi lagi baik terhadap upaya pemeliharaan benda bersejarah
maupun terhadap budaya bangsa.

Terdapat tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep community-based
tourism (CBT) yakni adventure travel, cultural travel dan ecotourism dan terkait pula
dengan akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat. Bahkan dalam suatu program
pengentasan kemiskinan, Peningkatan wisata adventure, ecology dan budaya akan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus
memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat di sekitarnya. Selain itu CBT
akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam
perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan.
Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya
asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan
rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan
pariwisata.
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6.2. RENCANA DESTINASI PARIWISATA

Rencana pembangunan destinasi pariwisata, meliputi 3 (tiga) unsur pokok antara lain;
Obyek/ Atraksi Wisata, Aksesibilitas dan Amenitas.

6.2.1. RENCANA PENGEMBANGAN OBYEK DAN ATRAKSI/
DAYA TARIK WISATA (ATTRACTIONS)

6.2.1.1. PENETAPAN OBYEK WISATA YANG DIKEMBANGKAN

Dalam penetapan obyek wisata yang layak dikembangkan, dilakukan kajian pembobotan
dan skoring terhadap obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, dimana
kriteria yang digunakan dalam penilaian merupakan unsur-unsur pokok kepariwisataan.
Kriteria tersebut antara lain adalah;

 Keunikan dan daya tarik merupakan kriteria utama yang sangat berpengaruh dalam
tujuan wisata.

 Amenitas dan aksesibilitas
 Kelembagaan
 Kegiatan wisata dan kebersihan
 View, kenyamanan dan keamanan.
 Termasuk dalam program strategis pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil penilaian, maka terdapat tiga obyek wisata mempunyai skoring yang sangat
tinggi yaitu Kawah Ijen, Pantai Plengkung dan Pantai Sukamade sehingga ditetapkan
sebagai Obyek Wisata Unggulan/Utama, sedangkan beberapa obyek wisata dikategorikan
sebagai obyek wisata yang sudah berkembang atau layak jual, sedangkan selebihnya
dikategorikan sebagai obyek wisata yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Penetapan tiga obyek wisata mempunyai skoring yang sangat tinggi. yaitu TWA Kawah
Ijen, Pantai Plengkung dan Pantai Sukamade ternyata sejalan dengan kebijakan yang
sudah ada, sehingga secara teknis tidak akan bertentangan. Kebijakan tersebut, antara
lain adalah;

 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur (RIPP Propinsi Jatim),
di dalamnya ditetapkan Kawasan Unggulan Wisata Alam dan Minat Khusus di Propinsi
Jawa Timur yang terletak di Plengkung, Kawah Ijen dan Meru Betiri.

 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (RIPP Kabupaten
Banyuwangi), di dalamnya ditetapkan Kawasan Segitiga Berlian (The Diamond
Triangle) yang terletak di Plengkung, Kawah Ijen dan Sukamade.

 Konsep Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan oleh
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yaitu menetapkan 3 (tiga) wilayah
pengembangan pariwisata yang disebut sebagai The Diamond Triangle dengan pusat
WPP I di Kawah Ijen, WPP II di Plengkung dan WPP III di Sukamade.

Secara tabulatif, kategori obyek wisata yang akan dikembangkan di Kabupaten
Banyuwangi sesuai Zona Tujuan Wisatanya (WPP) dapat dilihat pada Tabel 6-04 dan
Gambar 6-05.

Tabel 6-04
KATEGORI OBYEK WISATA YANG DIKEMBANGKAN SESUAI ZONA TUJUAN WISATA (WPP)

ZONA TUJUAN WISATA/ WILAYAH
PENGEMBANGAN PARIWISATA(WPP)

BOBOT KATEGORI

ZONA IJEN

1. TWA Kawah Ijen 104 Obyek Wisata Utama

2. Mirah Fantasia 101 Obyek wisata yang sudah berkembang

3. Desa Wisata Using 99

4. Alam Indah Lestari 92

5. Agro Wisata Kaliklatak 91

6. Pemandian Taman Suruh 88
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ZONA TUJUAN WISATA/ WILAYAH
PENGEMBANGAN PARIWISATA(WPP)

BOBOT KATEGORI

7. Pantai Watudodol 80

8. Perkebunan Kalibendo 83

9. Antogan Pesona 76

10. Air Terjun Antogan 76

11. Wana Wisata Watudodol 73 Potensi dikembangkan menjadi obyek
wisata12. Perkebunan kaliselogiri 71

13. Bayu Lor 71

14. gunung remuk 63

15. Air Terjun Jambe Rowo 63

16. Kalongan Outbound 61

17. Wana Wisata Rawabayu 61

18. Pulau Tabuhan 60

19. Air Terjun Lidder 59

20. Pondokindah 58

21. Pantai Banyuwangi (Boom) 57

22. Air Terjun/ Pemandian Kalongan 49

23. Pantai Kampe 49

24. Air Terjun Selogiri 48

25. Pulau Santen 47

26. Pantai Cacalan 45

ZONA PLENGKUNG

1. Pantai Plengkung 110 Obyek Wisata Utama

2. TN Alas Purwo 92 Obyek wisata yang sudah berkembang

3. Mangrove Bedul 97

4. Pancoran 94

5. Pantai Ngagelan 78

6. Pantai Muncar 75

7. Gumuk Kantong 74 Potensi dikembangkan menjadi obyek
wisata8. Feeding Ground Sadengan 74

9. Pantai Grajagan 73

10. Wana Wisata Grajagan 73

11. Pantai Trianggulasi 72

12. Pantai Blimbingsari 68

13. Pantai Pancur 68

14. Pantai Kayu Aking 67

15. Gladis 64

16. Tanjung Sembulungan 62

17. Wisata Goa Istana 60

18. Pantai Teluk Pang-pang 56

19. Bomo 51

ZONA SUKAMADE

1. Pantai Sukamade 105 Obyek Wisata Utama

2. Margo Utomo Home Stay 101 Obyek wisata yang sudah berkembang

3. Atlanta 94

4. TN Meru Betiri 88

5. Trebasala 82

6. Agro Wisata Kendeng Lembu 80

7. Umbul bening 74

8. Gumuk Klasi 74

9. Pantai Teluk Hijau/Rajegwesi 71 Potensi dikembangkan menjadi obyek
wisata10. Kalisepanjang 71

11. Malangsari 69

12. Pulau Merah 67

13. Umbul Pule 64

13. Pantai Lampon 57

14. Tirtokemantren 57

15. Air Terjun Jeding 48

16. Pantai Pancer 48

17. Air Terjun Wonorejo 48

18. Pemandian Jatirono 47
Sumber : Hasil Analisis
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Peta 6-05

Rencana Pengembangan Obyek Wisata

Berdasarkan Zona Tujuan Wisata (Wpp)
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6.2.1.2. PENGEMBANGAN PRODUK WISATA

Rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwnagi merupakan perumusan
rencana menyeluruh untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana
pariwisata, serta kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Untuk menyusun
rencana pengembangan pariwisata yang mampu mengkoordinasikan dan
mengharmoniskan semua sumber daya yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi maka perlu
memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penetapan tingkat pertumbuhan secara berjenjang pada sektor pariwisata
b. Penetapan peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan industri pariwisata di

Kabupaten Banyuwangi
c. Penentuan zona – zona pengembangan pariwisata berdasarkan analisa potensi

sumber daya wisata yang ada.

Untuk memfokuskan rencana pengembangan pariwisata yang tepat sasaran, maka
Kabupaten Banyuwangi akan dikelompokkan dalam beberapa zona/Wilayah
Pengembangan Pariwisata (WPP) berdasarkan jenis wisata yang menonjol di kawasan
tersebut sehingga menjadi ciri khas dari masing-masing zona wisata. Berikut zona – zona
wisata yang terbentuk di Banyuwangi:

1. Wilayah Pengembangan Pariwisata I (Kawah Ijen)
2. Wilayah Pengembangan Pariwisata II (Plengkung)
3. Wilayah Pengembangan Pariwisata III (Sukamade)

Rencana pengembangan wisata di setiapa zona/WPP sebagai berikut:

A. Wilayah Pengembangan Pariwisata I (Kawah Ijen)

WPP I merupakan zona Kawah Ijen dengan wilayah pengembangannya meliputi
Kecamatan Songgon, Licin, Kalipuro, Wongsorejo, Giri, Glagah, Kabat, Banyuwangi.

1) Daya Tarik Utama

Kawah Ijen merupakan salah satu Taman Wisata Alam yang pengelolaannya di
bawah pengawasan Balai Besar KSDA Jawa Timur. Kawasan Kawah Ijen memiliki
beberapa daya tarik wisata, yaitu antara lain:

 Keindahan panorama gunung berapi yang masih aktif dengan ketinggian antara
1400 – 2800 dari permukaan laut.

 Kawah belerang yang merupakan caldera yang terbesar di dunia.
 Panorama alam pegunungan dengan Puncak Merapi, Suket dan Puncak Rante.
 Lokasi penambangan belerang dan kegiatan penambangan yang dilakukan dari

dalam kaldera di kedalaman kawah 100 meter, hanya dapat diangkut oleh
manusia dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar kawasan Ijen.

 Keanekaragaman flora dan fauna.
 Pemandangan alam di sekitar kawasan tersebut.

Atraksi yang dapat dinikmati di TWA Kawah Ijen, antara lain:

 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 Pendakian gunung.
 Camping ground.
 Jungle track.
 Fotografi dan menikmati pemandangan.

2) Daya Tarik Pendukung

Selain Taman Wisat Alam Kawah Ijen sebagai wisata unggulan di WPP I, daya tarik
lain sebagai wisata pendukung di WPP I adalah :

 Wisata Alam

- Wisata pantai/laut yang berkembang di sepanjang pantai utara (Pantai
Watudodol Pantai Boom, Pantai Kampe Pantai Cacalan)

- Wisata Pulau (Pulau Tabuhan Pulau Santen)
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- Wisata Hutan (Wana Wisata Watudodol, Wana Wisata Rawa Bayu)
- Wisata Agro/Kebun (Agro Wisata Kaliklatak, Perkebunan Kalibendo,

Perkebunan Kaliselogiri, Bayu Lor)
- Wisata Air Terjun (Air terjun antogan, Air Terjun Jambe Rowo, Air Terjun

Lider, Air Terjun Selogiri)
- Wisata Alam lainnya (Antogan Pesona, Gunung Remuk, Kalongan Outbound,

Pondok Indah)

 Wisata Budaya

- Upacara adat/Tradisi ; Seblang, endog-endogan, Patrol, Barong Ider Bumi,
Tumpengsewu, Obor Blarak, Mocoan Lontar Yusuf, Gredoan, Sapar-saparan,
Perayaan Imlek, Kuda Kencak, , Panjer Kiling, Petik Laut, Jamasan Pusaka
Tosan Aji.

- Sejarah/Situs ; Inggrisan, Pendopo Kabupaten, Taman Sritanjung, Situs
Aningpatih, Situs Buyut Tikah, Situs Buyut Cili, Situs Daeng Ruyung, Makam 5
Bupati, Situs Rowo Bayu, Situs Macan Putih, Rempeg/Pangeran Jagapati

- Religi ; Klenteng Hoo Tong Bio, Makam Abdurrahman Bauzier, Situs Buyut
Cungking

- Budaya Kampung Tradisional ; Suku Using

 Wisata Buatan

- Mirah Fantasia Desa Wisata Using, Alam Indah Lestari Pemandian Taman
Suruh

 Wisata Lainnya (Minat Khusus)

- Wisata Kuliner di pusatkan di Pusat Kota Banyuwangi
- Wisata Kria (Sentra kue Bagiak, sale pisang, kerajinan rotan, patung

gandrung, kerajinan monte, dsb)

Selain Ijen sebagai daya tarik utama WPP I yang menawarkan wisata alam
pegunungan, daya tarik lain dari kegiatan wisata di WPP I adalah wisata pantai/laut
yang berkembang di sepanjang pantai utara (pantai Watudodol, Pantai Boom, Pantai
Kampe, pantai Pulau Santen dan Pantai Cacalan), wisata budaya dan buatan.

Sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi dikelilingi oleh lautan, dan wilayah pesisir
yang terletak di WPP I berpotensi untuk pengembangan wisata bahari, hal ini sangat
didukung oleh potensi bahari yang dimiliki WPP I. Dalam pengembangan laut dan
pesisir Banyuwangi, Pariwisata tidak hanya ditempatkan sebagai salah satu
komponen kegiatan (dan unsur fisik) tetapi lebih dari itu, pariwisata ditempatkan
sebagai satu aspek pendekatan dalam pengembangan areal, fasilitas dan kegiatan di
kawasan laut dan pesisir. Semua kegiatan dan fasilitas yang akan dimunculkan atau
dibangun harus memiliki daya tarik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi
pantai & laut pada khususnya dan wilayah Banyuwangi pada umumnya, baik dari sisi
sosial-ekonomi maupun lingkungan.

Selain wisata alam, wisata budaya juga berkembang dan cukup potensial di WPP I
baik berupa upacara adat/tradisi, kesenian tradisional, budaya kampung tradisional,
wisata sejarah dan religi.

Beragam budaya yang ada diantaranya upacara tradisional Seblang, Endog-
endogan, Patrol, Barong Ider Bumi, Tumpengsewu, Obor Blarak, Mocoan Lontar
Yusuf, Gredoan, Sapar-saparan, Perayaan Imlek, Kuda Kencak, Panjer Kiling, Petik
Laut, Jamasan Pusaka Tosan Aji. Tradisi tersebut dapat menjadi atraksi budaya yang
menarik bagi wisatawan, untuk lebih mengembangkan dan memperkenalkan budaya
tradisi tersebut, kedepan perlu mengemas kegiatan/tradisi budaya yang ada menjadi
atraksi yang lebih menarik lagi.

Suku Using yang menjadi suku asli di Banyuwangi banyak menetap di Desa Kemiren
di kecamatan Glagah sehingga desa ini dapat dikembangkan menjadi budaya
kampung tradisional atau sebagai desa adat yang harus tetap mempertahankan
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nilai-nilai budaya suku Using. Festival budaya dan acara kesenian tahunan lainnya
sering diadakan di desa ini. Kesenian Suku Using sangat unik dan banyak
mengandung unsur mistik. Kesenian utamanya antara lain Gandrung, Patrol,
Seblang, Angklung, Tari Barong, Kuntulan, Kendang Kempul, Janger, Jaranan, Jaran
Kincak, Angklung Caruk dan Jedor.

Potensi wisata budaya yang lain adalah menilik sejarah perkembangan Banyuwangi
pada masa kerajaan Blambangan hingga masa penjajahan memberikan warisan
sejarah yang tersebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi, baik berupa situs-situs,
bangunan bersejarah peninggalan jaman kolonial, benteng dan meriam, gua-gua
peninggalan Jepang serta monumen/tugu untuk mengenang peristiwa bersejarah.

Peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Blambangan berupa bangunan kerajaan
masih belum ditemukan sehingga membutuhkan penelitian arkeologis lebih lanjut
namun jejak yang didapat dari situs-situs yang ada memberikan jejak atau peruntuk
dari Kerajaan Blambangan. Sedangkan peninggalan sejarah kolonial Belanda berupa
bangunan-bangunan bernilai sejarah dan berarsitektur kolonial masih banyak
ditemukan terutama di pusat kota (Pendopo Kabupaten, Inggrisan, bekas Benteng
Utrech, Kantor Pos dsb) dan di areal perkebunan yang ada di Kabupaten
Banyuwangi.

Wisata Religi menjadi salah satu wisata budaya yang ada di WPP I, Atraksi religi
yang ada berupa makam Islam yakni makam Datuk Abdurrahman Bauzir dan Kong
Huncu berupa peninggalan Klenteng Hoo Tong Bio yang merupakan klenteng tertua
di Banyuwangi. Wisata religi dan tempat – tempat sakral dapat dikembangkan ke
arah yang lebih terencana.

Sedangkan untuk wisata buatan yang berkembang di WPP I sebagian besar
merupakan wisata rekreasi keluarga berupa pemandian atau waterpark yang
menyediakan fasilitas kolam renang dan playground. Wisata ini menjadi tempat
rekreasi keluarga terutama saat liburan. Pengembangan lebih lanjut pada obyek
wisata buatan adalah penambahan atraksi wisata yang lebih atraktif dan menarik

Wisata pendukung lainnya di WPP I adalah wisata minat khusus berupa wisata
kuliner dan wisata kria (kerajinan). Sebagai pusat kota Banyuwangi WPP I menjadi
pusat kuliner di wilayah Banyuwangi. Warung-warung hingga restaurant
menawarkan beragam kuliner baik berupa makanan khas Banyuwangi ataupun
makanan Indonesia lainnya, Eropa serta oriental/Cina. Berkembangnya kuliner
memerlukan aturan yang jelas dari pemerintah untuk integrasi aktivitas yang
berkaitan dengan wisata kuliner. Untuk wisata Kria (Kerajinan) juga banyak
ditemukan diantaranya sentra pembuatan kue Bagiak, sale pisang, kerajinan rotan,
patung gandrung, pisau komando, batik, kerajinan monte, dsb.

3) Rencana Pengembangan

Berdasarkan potensi pariwisata yang ada di WPP I, maka Rencana pengembangan
wisata WPP I – Zona Kawah Ijen

a. Tema pengembangan yang menjadi ciri khas dari WPP I adalah: Wisata alam
(pantai, kebun, hutan dan geologi) dengan dukungan tema atraksi wisata buatan
yang masih terkait dengan wisata alam dan wisata budaya dengan karakter
kehidupan tradisional dan peninggalan sejarah yang ada.

b. Kekuatan utama yang harus dikembangkan:

 Kegiatan wisata didominasi oleh kegiatan jenis wisata alam adventure/
penjelajahan alam (seperti mendaki, lintas alam, dll)

 Panorama alam yang cukup indah (menikmati pemandangan alam, pantai, air
terjun, perkebunan dan wisata alam lainnya).

 Letak sebagian wilayahnya di tepi pantai sangat mendukung bagi
pengembangan wisata bahari

 Beragamnya budaya adat/tradisi, kesenian tradisional, kampung tradisional,
sejarah dan religi menjadi atraksi budaya yang menarik bagi wisatawan
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c. Maksud dan tujuan pengembangan:

 Penguatan kawasan obyek wisata alam yang menjadi ciri khas WPP I dengan
melestarikan serta meningkatkan mutu obyek wisata alam sehingga mampu
mendatangkan wisatawan (baik wisnu dan wisman)

 Mengintegrasikan titik–titik atraksi yang sejenis sesuai dengan target market
masing-masing sebagai sebuah paket wisata khusus (diantaranya
mengintegrasikan titik – titik atraksi wisata pantai dengan rencana
pengembangan wisata bahari dsb)

 Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset
budaya daerah dan melestarikan budaya yang ada agar tetap eksis dan
terjaga keasliannya, serta tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui
sebagai budaya daerah lain

 Memupuk rasa cinta tanah air dan cinta atas sejarah Banyuwangi dengan cara
memperkenalkan sejarah perkembangan Banyuwangi sejak dini sehingga
diharapkan warga mengetahui dengan benar sejarah perkembangan
Banyuwangi (tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kualitas sumber
daya manusia pariwisata).

 Pengembangan wisata minat khusus (wisata kuliner dan wisata kria/kerajinan)
dengan membuat zona wisata kuliner di WPP I dipusatkan di Kota
Banyuwangi serta melestarikan kuliner khas Banyuwangi. Pengembangan
usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria/ kerajinan

 Pengembangan wisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 Membuka alternatif lahan pekerjaan untuk serapan tenaga kerja warga di
sekitar wilayah pengembangan serta bagi SDM Pariwisata di Banyuwangi

 Menambah PAD dari retribusi masuk bagi wisnu dan wisman

d. Atraksi wisata utama:

 Wisata alam (pemandangan alam kawah ijen, air terjun, perkebunan,
pantai/bahari, dan wisata alam lainnya).

e. Rencana Pengembangan Atraksi:

 Pengembangan atraksi wisata yang sudah ada serta meningkatkan kualitas
kegiatan

 Penciptaan atraksi wisata baru
 Penciptaan kegiatan wisata penelitian/ pengamatan flora fauna yang

didukung dengan adanya fasilitas penelitian dan pendidikan di TWA Kawah
Ijen.

 Berperahu di pantai Watudodol, Kampe Pulau, Pulau Santen,
 Menikmati pemandangan hutan (piknik), didukung oleh keberadaan gazebo

atau menara pandang
 Pengembangan wisata Pulau Tabuhan diarahkan terintegrasi dengan

pengembangan wisata Pantai Kampe (Desa Bangsring dan Desa Bengkak)
dengan konsep perpaduan antara ekowisata, wisata bahari dan fasilitas
pariwisata dalam suatu industri pariwisata berkualitas (luxury tourism).

f. Pengembangan Produk Wisata

Pengembangan obyek wisata yang sudah ada, baik atraksi utama dan
pendukung, menjadi pilihan yang lebih tepat untuk WPP I. Dengan menggunakan
sumber daya wisata utama yang berupa wisata alam dan wisata pendukung
berupa wisata budaya, buatan dan wisata lainnya, dapat diciptakan paket wisata
untuk target pasar yang berbeda, yaitu:

 Penciptaan paket wisata Alam :

- Ditujukan untuk pasar mancanegara (khususnya Eropa/ wisatawan
Prancis) untuk menikmati panorama alam yang luar biasa indah di kawah
Ijen dan melihat proses penambangan belerang



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 6 - 29

- Ditujukan bagi ilmuwan untuk meneliti aktifitas vulkanologi di Kawah
Ijen./kesenian tradisional)

- Ditujukan untuk para petualang/adventure merupakan wisatawan dalam
kelompok midcentris, yaitu jenis wisatawan yang menyukai keterlibatan
terhadap produk wisata bersangkutan sepanjang tidak terlampau sulit
untuk dikerjakan; tertarik pada destinasi khusus; mencari sesuatu yang
baru; tidak takut mencoba sesuatu yang baru sepanjang tidak berkaitan
dengan sesuatu yang ekstrim dan membahayakan; dan senang
berkelompok

 Penciptaan paket wisata budaya (adat/tradis, kesenian tradisional, kampung
adat tradisional dan budaya lainnya) :

- Ditujukan kepada sumber daya manusia pariwisata untuk lebih mengenal
salah satu koleksi wisata budaya di Banyuwangi yang layak dijual.

 Penciptaan paket wisata sejarah (wisata pendidikan ataupun Tour bangunan
bersejarah):

- Ditujukan kepada pasar mancanegara (khususnya Belanda) yang akan
melihat sejarah peninggalan bangunan/gedung peninggalan masa
penjajahan kolonial serta perjalanan pemanfaatan fungsi gedung dari
jaman kolonial hingga sekarang

- Ditujukan kepada siswa (terutama siswa SD, SMP, SMA) sebagai bagian
pembentukan kompetensi dalam mata pelajaran sejarah budaya dengan
melihat langsung peninggalan – peninggalan perjuangan yang masih ada
sejak jaman pra kolonial hingga jaman kolonial Belanda (Bangunan
peninggalan kolonial yang tersebar di pusat kota ; Pendopo, Inggrisan,
Benteng Utrech, Kantor Pos dan sebagainya)

 Pembuatan paket wisata religi

- Ziarah makam Waliullah Datuk Ibrahim Bin Abubakar Bin Abdurrahim
Bauzir, Makam Buyut Wongsokaryo Cungking

- Memasukkan Masjid Agung Banyuwangi ataupun Klenteng Hoo Tong Bio
sebagai salah satu atraksi wisata religi yang dapat dikunjungi

g. Kebutuhan fasilitas penunjang wisata:

 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas (Hotel,
Perbankan, Internet, Kesehatan, keamanan dll)

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata
(listrik, air bersih, telepon dll)

 Dibentuknya Tourist Information Centre di setiap zona atau WPP, lengkap
dengan pemandu wisata lokal yang menguasai bahasa asing (minimal
bahasa Inggris)

 Moda transportasi khusus wisata yang menghubungkan titik-titik atraksi
yang tersebar di WPP I

h. Permasalahan yang harus di atasi:

 Kurangnya keterkaitan antar objek wisata yang satu dengan yang lainnya
 Kurangnya perhatian akan sarana dan prasarana pada objek wisata baik

dalam perencanaan, implementasi maupun operasional dan perawatan di
lapangan.

 Terjadinya kerusakan lingkungan pantai berupa abrasi pantai dan
pembangunan fisik di daerah sempadan pantai dapat mengurangi keindahan
dan daya tarik obyek wisata

 Aksesibilitas yang masih terbatas
 Kurangnya diversifikasi produk dan daya tarik wisata yang sudah ada dan

berkembang, sehingga dikhawatirkan akan membuat wisatawan jenuh.
 Membuka peluang terhadap investor dengan jaminan kepastian hukum dan

kemudahan perizinan
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Gambar 6.6
Pengembangan wisata WPP I
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B. Wilayah Pengembangan Pariwisata II (Plengkung)

WPP II merupakan zona Plengkung dengan wilayah pengembangannya meliputi
Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo, Muncar, Bangorejo, Cluring, Srono, Rogojampi,
Singojuruh dan Gambiran.

1) Daya Tarik Utama

Plengkung masuk dalam zona pemanfaatan kawasan hutan lindung Taman Nasional
Alas Purwo. Daya tarik utama yang dapat dinikmati pada obyek wisata ini adalah
panorama alam berupa hutan dan ombak laut Pantai Selatan yang besar sehingga
menjadikan perairan sekitar Pantai Plengkung menjadi arena yang sangat baik untuk
olah raga surfing terutama bagi wisatawan mancanegara. Karena ombaknya Pantai
Plengkung terkenal di seluruh dunia dengan sebutan “G-Land” atau “The Seven
Giant Wave Wonder”.

Plengkung mempunyai keunikan tersendiri dengan ombak yang sangat bagus untuk
olah raga selancar/surfing dan digemari oleh para pesurfer, disarankan hanya untuk
para pesurfer profesional karena ombaknya yang dapat mencapai 5 meter. Menurut
para peselancar dunia, ombak di Plengkung termasuk 3 besar terbaik dunia

Selain Plengkung sebagai daya tarik utama WPP II yang menawarkan wisata alam
laut daya tarik lain dari kegiatan wisata di WPP II adalah wisata alam hutan, pantai,
wisata budaya dan buatan.

2) Daya Tarik Pendukung

Selain Plengkung sebagai wisata unggulan di WPP II, daya tarik lain sebagai wisata
pendukung di WPP II adalah :

 Wisata Alam

- Wisata pantai/laut (Pantai Muncar, Pantai Ngagelan, Pantai Grajagan, Pantai
Trianggulasi, Pantai Blimbingsari, Pantai Pancur, Kayu Aking, Tanjung
Sembulungan, Teluk Pang-pang, Pantai Bomo)

- Wisata Hutan (TN Alas Purwo, Wana Wisata Grajagan)
- Wisata Alam lainnya (Mangrove Bedul, Feeding Ground Sadengan, Goa Istana

Gumuk Kantong)

 Wisata Budaya

- Upacara adat/Tradisi ; Petik Laut, Kebo-Keboan dan Keboan, Upacara
Kuningan, Taur Agung Kesongo, Upacara Pagerwesi, Arung Kanal.

- Sejarah/Situs ; Makam Sayid Yusuf/Makam GandrungLastono, Situs Gumuk
Jadah, Situs Gumuk Putri, Situs Siti Hinggil, Situs Umpak Songo, Situs
Jatipapak, Situs Kawitan.

- Religi ; Makam Sayid Yusuf/Makam Gandrung, Pura Agung Giri Saloka, Pura
Giri Natha, Pura Agung Blambangan, Gua Maria Jatiningrum.

 Wisata Buatan

- Pemandian Pancoran Gladis

 Wisata Lainnya (Minat Khusus)

- Wisata Kuliner di pusatkan di Muncar
- Wisata Kria (Sentra kerajinan anyaman bambu, bordir, gula kelapa,

pengolahan ikan, kerajinan monte, batik, pande besi dsb)

Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu wisata alam pendukung yang ada
di WPP II. TN. Alas Purwo merupakan suatu ekosistem hutan tropis dataran rendah
yang di dalamnya terdapat keanekaragaman flora, fauna dan potensi wisata alam
lainnya. Selain sebagai kawasan lindung Taman Nasional Alas Purwo merupakan
wilayah yang berkembang sangat pesat sebagai daerah wisata alam, yang banyak
dikunjungi oleh wisatawan lokal, nusantara maupun macanegara. Hal tersebut
disebabkan karena lokasinya mampu memberikan daya tarik keindahan alam dan
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keanekaragaman hayati, udaya yang sejuk dan bersih serta keindahan pantai yang
eksotik bagi wisatawan. Di kawasan tersebut terdapat banyak lokasi obyek wisata
alam, diantaranya Feeding Ground Sadengan, Trianggulasi, Pura Luhur Giri Salaka,
Bedul, Plengkung, makam, Kayu Aking, Perpat, Tanjung Sloka, Ngagelan, Marengan,
Batu Lawang, Pancur, Sunglom Ombo, Parang Ireng dan Gunung Tugu.

Sedangkan untuk potensi bahari di WPP II sangat didukung oleh wilayahnya yang
dikelilingi oleh pantai dan lautan. Pesisir yang ada di WPP II sangan potensial untuk
dikembangkan sebagai wisata bahari. Dalam pengembangan wisata bahari,
pariwisata tidak hanya ditempatkan sebagai salah satu komponen kegiatan (dan
unsur fisik) tetapi lebih dari itu, pariwisata ditempatkan sebagai satu aspek
pendekatan dalam pengembangan areal, fasilitas dan kegiatan di kawasan laut dan
pesisir. Semua kegiatan dan fasilitas yang akan dimunculkan atau dibangun harus
memiliki daya tarik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pantai & laut pada
khususnya dan wilayah Banyuwangi pada umumnya, baik dari sisi sosial-ekonomi
maupun lingkungan.

Selain wisata alam, wisata budaya juga berkembang dan cukup potensial di WPP II
baik berupa upacara adat/tradisi, kesenian tradisional, wisata sejarah dan religi.
Beragam budaya yang ada diantaranya upacara Petik Laut, Kebo-Keboan dan
Keboan, Upacara Kuningan, Taur Agung Kesongo, Upacara Pagerwesi, Arung Kanal.
Tradisi tersebut dapat menjadi atraksi budaya yang menarik bagi wisatawan, untuk
lebih mengembangkan dan memperkenalkan budaya tradisi tersebut, kedepan perlu
mengemas kegiatan/tradisi budaya yang ada menjadi atraksi yang lebih menarik
lagi.

Potensi wisata budaya yang lain adalah peninggalan sejarah berupa situs-situs
sejarah yang ada di WPP II (situs Lastono, Situs Gumuk Jadah, Situs Gumuk Putri,
Situs Siti Hinggil, Situs Umpak Songo, Situs Jatipapak, Situs Kawitan).

Selain peninggalan sejarah juga berkembang wisata religi. Atraksi religi yang di WPP
II berupa wisata ziarah makam Makam Sayid Yusuf atau lebih dikenal dengan
Makam Gandrung, serta Pura tempat peribadatan agama Hindu yang menjadi pusat
perayaan Galungan, Pagerwesi, Kuningan dsb yang tidak hanya di rayakan oleh
masyarakat Hindu di Banyuwangi namun juga Bali dan sekitarnya. Pura yang ada
diantaranya Pura Luhur Giri Saloka, Pura Giri Natha, Pura Agung Blambangan.
Wisata religi dan tempat – tempat sakral dapat dikembangkan ke arah yang lebih
terencana.

Wisata pendukung lainnya di WPP II adalah wisata minat khusus berupa wisata
kuliner dan wisata kria (kerajinan). Pusat kuliner di WPP II di arahkan di Muncar,
dengan sajian utama berupa kuliner atau olahan hasil laut, melihat lokasinya
merupakan penghasil perikanan terbesar dan terdapatnya pelabuhan ikan terbesar
di Banyuwangi.

Untuk wisata Kria (Kerajinan) yang berkembang di WPP II adalah sentra kerajinan
anyaman bambu, bordir, gula kelapa, pengolahan ikan,kerajinan monte, batik,
pande besi dsb. Dari beberapa kria yang ada, sentra anyaman bambu di Desa
Gintangan Kecamatan Rogojampi menjadi daya tarik utama wisata kria di WPP II.

3) Rencana Pengembangan

Berdasarkan potensi pariwisata yang ada di WPP II, maka Rencana pengembangan
wisata WPP II – Zona Plengkung

a. Tema pengembangan yang menjadi ciri khas dari WPP II adalah: Wisata alam
(pantai, hutan) dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait
dengan wisata alam dan wisata budaya.

b. Kekuatan utama yang harus dikembangkan:
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 Zona II didominasi oleh kegiatan jenis wisata bahari (seperti surfing, diving,
berperahu, memancing, dll) dan wisata spiritual (bersemedi di Gua Istana dan
sekitarnya)

 Panorama alam yang cukup indah (menikmati pemandangan alam, pantai,
dan wisata alam lainnya).

 Keberadaan TN. Alas Purwo dapat menjadi wisata penelitian, pendidikan,
wisata bahari dan tujuan khusus.

 Potensi pantai dan laut sangat mendukung bagi pengembangan wisata bahari
 Beragamnya budaya adat/tradisi, sejarah dan religi menjadi atraksi budaya

yang menarik bagi wisatawan

c. Maksud dan tujuan pengembangan:

 Penguatan kawasan obyek wisata alam yang menjadi ciri khas WPP II dengan
melestarikan serta meningkatkan mutu obyek wisata alam sehingga mampu
mendatangkan wisatawan (baik wisnu dan wisman)

 Mengintegrasikan titik–titik atraksi yang sejenis sesuai dengan target market
masing-masing sebagai sebuah paket wisata khusus

 Mengembangkan potensi budaya yang beraneka ragam sebagai aset budaya
daerah dan melestarikan budaya yang ada agar tetap eksis dan terjaga
keasliannya, serta tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai
budaya daerah lain

 Pengembangan wisata minat khusus (wisata kuliner dan wisata kria/kerajinan)
dengan membuat zona wisata kuliner di WPP II dipusatkan di Muncar.
Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata
kria/ kerajinan dan pusat pengembangan kria di Desa Gintangan Rogojampi.

 Pengembangan wisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 Membuka alternatif lahan pekerjaan untuk serapan tenaga kerja warga di
sekitar wilayah pengembangan serta bagi SDM Pariwisata di Banyuwangi

 Menambah PAD dari retribusi masuk bagi wisnu dan wisman

d. Atraksi wisata utama:

 Wisata alam (pantai/bahari, hutan dan wisata alam lainnya).

e. Rencana Pengembangan Atraksi:

 Pengembangan atraksi wisata yang sudah ada serta meningkatkan kualitas
kegiatan

 Penciptaan atraksi wisata baru
 enciptaan kegiatan wisata penelitian/ pengamatan flora fauna yang didukung

dengan adanya fasilitas penelitian dan pendidikan di TN. Alas Purwo
 Festifal tournament surfing
 Menikmati pemandangan hutan (piknik), didukung oleh keberadaan gazebo

atau menara pandang

f. Pengembangan Produk Wisata:

Pengembangan obyek wisata yang sudah ada, baik atraksi utama dan
pendukung, menjadi pilihan yang lebih tepat untuk WPP I. Dengan menggunakan
sumber daya wisata utama yang berupa wisata alam dan wisata pendukung
berupa wisata budaya, buatan dan wisata lainnya, dapat diciptakan paket wisata
untuk target pasar yang berbeda, yaitu:

 Penciptaan paket wisata Alam :

- Ditujukan untuk pasar mancanegara (khususnya Amerika dan Australia)
untuk surfing di Pantai Plengkung

- Ditujukan untuk para petualang/adventure merupakan wisatawan dalam
kelompok midcentris, yaitu jenis wisatawan yang menyukai keterlibatan
terhadap produk wisata bersangkutan sepanjang tidak terlampau sulit
untuk dikerjakan; tertarik pada destinasi khusus; mencari sesuatu yang
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baru; tidak takut mencoba sesuatu yang baru sepanjang tidak berkaitan
dengan sesuatu yang ekstrim dan membahayakan; dan senang
berkelompok

 Penciptaan paket wisata budaya (adat/tradisi, kesenian tradisional, dan
budaya lainnya) :

- Ditujukan kepada sumber daya manusia pariwisata untuk lebih mengenal
salah satu koleksi wisata budaya di Banyuwangi yang layak dijual.

g. Kebutuhan fasilitas penunjang wisata:

 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas (Hotel,
Perbankan, Internet, Kesehatan, keamanan dll)

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata
(listrik, air bersih, telepon dll)

 Dibentuknya Tourist Information Centre di setiap zona atau WPP, lengkap
dengan pemandu wisata lokal yang menguasai bahasa asing (minimal bahasa
Inggris)

 Moda transportasi khusus wisata yang menghubungkan titik-titik atraksi yang
tersebar di WPP II

h. Permasalahan yang harus di atasi:

 Kurangnya keterkaitan antar objek wisata yang satu dengan yang lainnya
 Kurangnya perhatian akan sarana dan prasarana pada objek wisata baik

dalam perencanaan, implementasi maupun operasional dan perawatan di
lapangan.

 Aksesibilitas yang masih terbatas
 Kurangnya diversifikasi produk dan daya tarik wisata yang sudah ada dan

berkembang, sehingga dikhawatirkan akan membuat wisatawan jenuh.
 Membuka peluang terhadap investor dengan jaminan kepastian hukum dan

kemudahan perizinan

C. WILAYAH PENGEMBANGAN PARIWISATA III (PANTAI SUKAMADE)

WPP III merupakan zona Pantai Sukamade dengan wilayah pengembangannya meliputi
Kecamatan Pesanggaran, Glenmore, Genteng, Tegalsari, Siliragung, Sempu dan Kalibaru.

1) Daya Tarik Utama

Pantai Sukamade merupakan habitat tempat penyu bertelur. Ditempat ini wisatawan
dapat menyaksikan secara langsung aktifitas penyu naik ke pantai dan bertelur.
Ditempat ini juga terdapat penetasan semi alami untuk menetaskan telur-telur
penyu yang telah dikumpulkan oleh petugas. Fasilitas yang ada dilokasi ini antara
lain; pondok wisata, camping ground yang dilengkapi dengan pendopo untuk ruang
pertemuan, shelter, jalan trail wisata, information centre, laboratorium dan pondok
kerja.

Daya tarik lain di Pantai Sukamade adalah hutan mangrove yang terletak dimuara
timur Pantai Sukamade. Sungainya dapat dipakai berkano pada sore hari sambil
melakukan pengamatan burung (Bird Watching) dan menunggu sunset.

2) Daya Tarik Pendukung

Selain Pantai Sukamade sebagai wisata unggulan di WPP III, daya tarik lain sebagai
wisata pendukung di WPP III adalah :

 Wisata Alam

- Wisata pantai/laut yang berkembang di sepanjang pantai selatan (pantai
Rajegwesi, pantai Pulau Merah, Pancer, Lampon)

- Wisata Pulau (Pulau Merah)
- Wisata Hutan (TN. Nasional Meru Betiri)
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Gambar 6.7
Pengembangan wisata WPP II (plengkung)
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- Wisata Agro/Kebun (Margo Utomo, Trebasala, Kendeng Lembu, Kali
Sepanjang, Malangsari)

- Wisata Air Terjun (Air Terjun Jeding, Air terjun Wonorejo)
- Wisata Alam lainnya (Gumuk Klasi, Tirto Kemanten, Pemandian Jatirono)

 Wisata Budaya

- Upacara adat/Tradisi ; Suroan
- Sejarah/Situs; Situs Joyo Poernomo, Situs Mbah Kemis (Sayid Abdullah), Situs

Buyut Bojonegoro, Gumuk Kancil

 Wisata Buatan

- Atlanta, Umbul Bening, Umbul Pule

 Wisata Lainnya (Minat Khusus)

- Wisata Kuliner di pusatkan di Kecamatan Genteng
- Wisata Kria (Sentra kerajinan peralatan dapur, gula kelapa, roti bolu, kerupuk

kromo leo)

Berdasarkan potensi yang ada di WPP III wisata alam masih mendominasi ODTW di
WPP III. Wisata pantai/ laut di WPP III didukung oleh kondisi wilayahnya yang
dikelilingi oleh pantai/ lautan sepanjang pantai selatan yakni Pantai Lampon, Pancer,
dan Rajegwesi/Teluk Hijau dengan atraksi yang dapat dilakukan adalah melihat
aktifitas nelayan, berperahu, belanja ikan, fotografi. Pesisir yang ada di WPP III
sangan potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengembangan wisata
bahari. Selain Pantai wisata pulau yang dapat dikembangkan di WPP III adalah
Pulau Merah yang cukup menarik dan indah untuk dikembangkan.

Wisata alam lain yang berkembang adalah wisata hutan. Keberadaan TN. Meru Betiri
dapat menjadi daya tarik lain ODTW alam di WPP III. Daya tarik utama TN. Meru
Betiri sangat beragam mulai dari pantai, perkebunan, hutan dan kekayaan jenis flora
maupun faunanya. TNBM merupakan habitat terakhir Harimau Jawa (Panthera Tigris
Sondaicus), selain itu jenis satwa lain yang potensial dan perlu mendapatkan

perhatian khusus populasi Penyu yang mendarat dan bertelur di Pantai Sukamade.

Wisata Agro juga berkembang di WPP III, hal ini sangat didukung oleh kondisi fisik
wilayah yang sangat sesuai bagi pengembangan lahan perkebunan. Wisata agro
yang ada di WPP III diantaranya Margo Utomo, Trebasala, Kendeng Lembu, Kali
Sepanjang, Malangsari yang terletak di Kecamatan Kalibaru dan Glenmore. Daya
tarik wisata agro adalah areal perkebunan kopi, coklat, cengkeh dan karet dan
proses pengolahannya yang bisa disaksikan di ruang pengolahan serta dapat
menikmati hasil olahannya. Sebagian besar wisatawan berasal dari Eropa (Belanda)
dengan tujuan kedatangan wisatawan tersebut, selain ingin menikmati keindahan
alam di Indonesia, juga ingin bernostalgia mengenang kenangan masa lalu di
perkebunan. Agar daya tarik wisata agro tetap mempunyai nilai jual, maka perlu
adanya penciptaan atraksi yang lebih bervariasi dengan tetap menonjolkan ciri dan
nilai perkebunan. Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan maupun sarana
prasarana juga perlu dilakukan. Selain itu pengembangan wisata agro sebagai media
promosi produk pertanian/perkebunan diantaranya kopi lanang, dan kopi luwak
yang menjadi produk unggulan perkebunan di Kabupaten Banyuwangi.

Wisata alam lainnya yang juga berkembang di WPP III adalah wisata Air Terjun
Jeding, Air terjun Wonorejo dan wisata alam Gumuk Klasi, Tirto Kemanten, dan
Pemandian Jatirono. Wisata alam tersebut dapat menjadi alternatif lain bagi
wisatawan untuk menikmati keindahan obyek wisata alam di WPP III, selain
menawarkan keindahan alam juga atraksi yang dapat dinikmati yakni lintas alam,
berenang, piknik bersama keluarga dan fotografi.

Selain wisata alam, wisata budaya juga berkembang dan cukup potensial di WPP
III baik berupa upacara adat/tradisi, kesenian tradisional dan wisata sejarah. Adat
dan budaya yang hingga kini mejadi tradisi masyarakat di WPP III adalah tradisi
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Suroan yang dilaksanakan setiap 1 syuro dengan melakukan ritual dan selamatan,
pertunjukan wayang semalam suntuk yang digelar di Padepokan Mbah Gamiso di
Desa Pandan Kecamatan Genteng, selain suroan ritual petik laut di Pantai Lampon
dan Pancer menjadi atraksi budaya yang menarik untuk diikuti. Budaya lainnya
adalah sejarah berupa situs-situs peninggalan masa kerajaan Blambangan
diantaranya Situs Joyo Poernomo, Situs Mbah Kemis (Sayid Abdullah), Situs Buyut
Bojonegoro, Gumuk Kancil. Untuk lebih mengembangkan dan memperkenalkan
wisata budaya, perlu mengemas kegiatan/tradisi budaya yang ada menjadi atraksi
yang lebih menarik lagi.

Sedangkan untuk wisata buatan yang berkembang di WPP III sebagian besar
merupakan wisata rekreasi keluarga berupa pemandian atau waterpark yang
menyediakan fasilitas kolam renang dan playground. Wisata ini menjadi tempat
rekreasi keluarga terutama saat liburan. Pengembangan lebih lanjut pada obyek
wisata buatan adalah penambahan atraksi wisata yang lebih atraktif dan menarik.

Wisata pendukung lainnya di WPP III adalah wisata minat khusus berupa wisata
kuliner dan wisata kria (kerajinan). Pengembangan pusat kuliner di WPP III di
arahkan di Kecamatan Genteng yang didukung oleh warung-warung hingga
restaurant dengan menawarkan beragam kuliner baik berupa makanan khas
Banyuwangi ataupun makanan Indonesia lainnya. Sedangkn untuk wisata Kria
(Kerajinan) juga banyak ditemukan diantaranya sentra kerajinan peralatan dapur di
Kalibaru, gula kelapa di Pesanggaran, roti bolu di Genteng, kerupuk kromo leo di
Tegalsari, dsb.

3) Arahan Pengembangan

Berdasarkan potensi pariwisata yang ada di WPP III, maka Rencana pengembangan
wisata WPP III – Zona Pantai Sukamade

a. Tema Pengembangan yang menjadi ciri khas dari WPP III adalah: Wisata alam
(pantai, kebun, hutan dan konservasi) dengan dukungan tema atraksi wisata
buatan dan wisata budaya.

b. Kekuatan utama yang harus dikembangkan:

 Potensi wisata alam (pantai, kebun, hutan dan konservasi)
 Panorama alam yang cukup indah (menikmati pemandangan alam, pantai, air

terjun, perkebunan dan wisata alam lainnya).
 Letak sebagian wilayahnya di tepi pantai sangat mendukung bagi

pengembangan wisata bahari
 Beragamnya budaya adat/tradisi, sejarah menjadi atraksi budaya yang

menarik bagi wisatawan

c. Maksud dan tujuan pengembangan:

 Penguatan kawasan obyek wisata alam yang menjadi ciri khas WPP III
dengan melestarikan serta meningkatkan mutu obyek wisata alam sehingga
mampu mendatangkan wisatawan (baik wisnu dan wisman)

 Mengintegrasikan titik–titik atraksi yang sejenis sesuai dengan target market
masing-masing sebagai sebuah paket wisata khusus

 Penataan zoning yang jelas di di setiap obyek wisata berdasarkan fungsi
kawasan

 Pengembangan wisata pantai/bahari dimana pariwisata tidak hanya
ditempatkan sebagai salah satu komponen kegiatan (dan unsur fisik) tetapi
lebih dari itu, pariwisata ditempatkan sebagai satu aspek pendekatan dalam
pengembangan areal, fasilitas dan kegiatan di kawasan laut dan pesisir.
Semua kegiatan dan fasilitas yang akan dimunculkan atau dibangun harus
memiliki daya tarik sehingga dapat memberikan nilai tambah, baik dari sisi
sosial-ekonomi maupun lingkungan.

 Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset
budaya daerah dan melestarikan budaya yang ada agar tetap eksis dan
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terjaga keasliannya, serta tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui
sebagai budaya daerah lain

 Pengembangan wisata minat khusus (wisata kuliner dan wisata kria/kerajinan)
dengan membuat zona wisata kuliner di WPP III, serta pengembangan usaha
kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria/ kerajinan

 Pengembangan wisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 Membuka alternatif lahan pekerjaan untuk serapan tenaga kerja warga di
sekitar wilayah pengembangan serta bagi SDM Pariwisata di Banyuwangi

 Menambah PAD dari retribusi masuk bagi wisnu dan wisman

d. Atraksi wisata utama:

 Wisata alam (pantai, hutan, air terjun, perkebunan, dan wisata alam lainnya).

e. Rencana Pengembangan Atraksi:

 Pengembangan atraksi wisata yang sudah ada serta meningkatkan kualitas
kegiatan

 Penciptaan atraksi wisata baru
 Penciptaan kegiatan wisata penelitian di kawasan Sukamade yang didukung

dengan adanya fasilitas pendidikan.
 Peningkatan kegiatan lintas alam (pengamatan flora dan fauna) di TN Meru

Betiri.
 Menikmati pemandangan hutan (piknik), didukung oleh keberadaan gazebo

atau menara pandang.
 Berperahu di pantai Teluk Hijau.
 Bermain di pantai Teluk Hijau, seperti berjemur matahari dan memancing.
 Menyelenggarakan suatu event tertentu di kawasan TN. Meru Betiri, seperti

lomba sepeda gunung di tingkat regional, nasional hingga internasional. Hal
ini sekaligus merupakan upaya promosi daerah wisata

f. Pengembangan Produk Wisata:

Pengembangan obyek wisata yang sudah ada, baik atraksi utama dan
pendukung, menjadi pilihan yang lebih tepat untuk WPP III. Dengan
menggunakan sumber daya wisata utama yang berupa wisata alam dan wisata
pendukung berupa wisata budaya, buatan dan wisata lainnya, dapat diciptakan
paket wisata untuk target pasar yang berbeda, yaitu:

 Penciptaan paket wisata Alam :

- Ditujukan untuk pasar mancanegara (khususnya Eropa (Belanda) untuk
wisata agro selain menikmati keindahan alam, juga untuk bernostalgia
mengenang kenangan masa lalu di perkebunan.

- Ditujukan bagi pendidikan untuk meneliti aktifitas penyu di Pantai
Sukamade

- Ditujukan untuk para petualang/adventure merupakan wisatawan dalam
kelompok midcentris, yaitu jenis wisatawan yang menyukai keterlibatan
terhadap produk wisata bersangkutan sepanjang tidak terlampau sulit
untuk dikerjakan; tertarik pada destinasi khusus; mencari sesuatu yang
baru; tidak takut mencoba sesuatu yang baru sepanjang tidak berkaitan
dengan sesuatu yang ekstrim dan membahayakan; dan senang
berkelompok

 Penciptaan paket wisata budaya (adat/tradisi dan budaya lainnya) :

- Ditujukan kepada sumber daya manusia pariwisata untuk lebih mengenal
koleksi wisata budaya di WPP III.

 Penciptaan paket wisata sejarah (situs-situs):

- Ditujukan kepada sumber daya manusia pariwisata untuk lebih mengenal
sejarah dengan didukung oleh aktifitas religi dari setiap situs yang ada.
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g. Kebutuhan fasilitas penunjang wisata:

 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas (Hotel,
Perbankan, Internet, Kesehatan, keamanan dll)

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata
(listrik, air bersih, telepon dll)

 Dibentuknya Tourist Information Centre di setiap zona atau WPP, lengkap
dengan pemandu wisata lokal yang menguasai bahasa asing (minimal bahasa
Inggris)

 Moda transportasi khusus wisata yang menghubungkan titik-titik atraksi yang
tersebar di WPP III

h. Permasalahan yang harus di atasi:

 Kurangnya keterkaitan antar objek wisata yang satu dengan yang lainnya
 Kurangnya perhatian akan sarana dan prasarana pada objek wisata baik

dalam perencanaan, implementasi maupun operasional dan perawatan di
lapangan.

 Aksesibilitas yang masih terbatas
 Kurangnya diversifikasi produk dan daya tarik wisata yang sudah ada dan

berkembang, sehingga dikhawatirkan akan membuat wisatawan jenuh.
 Membuka peluang terhadap investor dengan jaminan kepastian hukum dan

kemudahan perizinan

6.2.2. RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA DAN
SARANA PARIWISATA (AMENITIES)

Amenitas merupakan salah satu komponen utama dalam produk pariwisata (atraksi,
amenitas, aksesibilitas) yang dapat dijual sebagai barang komoditas pariwisata. Tanpa
adanya dukungan amenitas, pariwisata tidak akan tumbuh dan berkembang. Bagi
wisatawan mancanegara, ketersediaan dan kualitas amenitas sangat penting dan menjadi
tolak ukur berhasilnya pariwisata. Keberadaan amenitas cukup berpengaruh terhadap
lama tinggal kunjungan wisatawan di suatu obyek atau kawasan wisata.

Keberadaan amenitas sangat menentukan perkembangan sebuah obyek wisata. Amenitas
wisata di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mempunyai skala pelayanan lokal
meskipun ada juga yang sudah mempunyai reputasi nasional dan bahkan internasional.
Keberadaan sarana penunjang tersebut, tidak selalu harus berada di dalam lokasi obyek
wisata, asalkan masih termasuk dalam radius pelayanan sesuai standart yang berlaku.
Yang dimaksud dengan amenitas wisata antara lain adalah; hotel dan restoran yang
merupakan fasilitas utama; fasilitas komunikasi, seperti telepon, pos, faksimili, jaringan
internet, listrik, persampahan dan air bersih, fasilitas keamanan, seperti polisi dan
penjaga keamanan; fasilitas keuangan, seperti bank dan penukaran uang serta fasilitas
lainnya, seperti operator perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, toko cindera mata
dan kerajinan.

6.2.2.1. PENETAPAN POLA DAN SISTEM AMENITAS

Pola dan sistem pelayanan pariwisata (amenitas) yang akan dikembangkan diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan obyek wisata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten
Banyuwangi. Pola pengembangan amenitas tetap beorientasi pada obyek wisata utama
yang ada (Kawah Ijen, Plengkung, Sukomade) dan disesuaikan dengan wilayah
pengembangan pariwisata (WPP) yang akan ditetapkan. Dengan pertimbangan bahwa
fasiltas penginapan dan restoran tidak boleh lebih dari radius 15 km dan pelayanan
lainnya (perbankan, telekomunikasi dsb.) tidak boleh lebih dari radius 20 km, maka
pusat dan sub pusat pelayanan amenitas yang direkomendasikan antara lain adalah;
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Gambar 6.8
Pengembangan wisata WPP III (sukamade)
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 Kota Banyuwangi sebagai pusat pelayanan amenitas untuk seluruh kawasan wisata
di Kabupaten Banyuwangi.

 Kota Ketapang, Kecamatan Kalipuro; sebagai sub pusat pelayanan amenitas dari
WPP I (kawasan wisata Kawah Ijen dan sekitarnya).

 Kota Muncar, Kecamatan Muncar; sebagai sub pusat amenitas dari WPP II (kawasan
wisata Plengkung dan sekitarnya).

 Kota Genteng, Kecamatan Genteng; sebagai sub pusat amenitas dari WPP III
(kawasan wisata Sukamade dan sekitarnya).

Pola dan sistem pelayanan pariwisata tersebut diarahkan secara bertingkat/ strata,
dimana kedudukan pusat pelayanan adalah sebagai pusat orientasi apabila di tingkat sub
pusat tidak terakomodasikan, sedangkan kedudukan antar sub pusat lebih bersifat saling
melengkapi dan bersinergi. Secara grafis rencana pengembangan amenitas di Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 6-09

6.2.2.2. RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN WISATA

Mengingat bahwa target/sasaran wisatawan tidak hanya dari dalam negeri (wisatawan
nusantara) tetapi juga dari luar negeri (wisatawan manca negara) maka standart
pelayanan fasilitas yang harus dipenuhi juga harus kualitas internasional. Kebutuhan
akan tempat bermalam, tempat makan, fasilitas perbankan, rumah sakit fasilitas
telekomunikasi dan lainnya harus disediakan dengan standart baku yang sudah
ditetapkan, minimal terdapat di pusat dan sub pusat amenitas. Arahan pengembangan
amenitas di pusat dan sub pusat amenitas dapat dijabarkan sebagai berikut;

 Pusat Pelayanan Amenitas (Kota Banyuwangi); Pengembangan amenitas wisata
diarahkan pada pemenuhan fasilitas skala pelayanan Kabupaten Banyuwangi, seperti
hotel, restoran, bank, money changer, kantor asuransi, rumah sakit, agent travel,
kantor polisi, kantor pos dan telekomunikasi.

 Sub Pusat Pelayanan Amenitas WPP I (Kota Ketapang); Pengembangan
amenitas wisata diarahkan pada pemenuhan fasilitas tingkat pelayanan skala
kawasan, seperti penginapan, restoran/ warung makan, bank, money changer,
rumah sakit/ puskesmas, agent travel, kantor polisi, kantor pos dan telekomunikasi.

 Sub Pusat Pelayanan Amenitas WPP II (Kota Muncar); Pengembangan amenitas
wisata diarahkan pada pemenuhan fasilitas tingkat pelayanan skala kawasan, seperti
penginapan, restoran/ warung makan, bank, money changer, rumah sakit/
puskesmas, agent travel, kantor polisi, kantor pos dan telekomunikasi. Khusus untuk
fasilitas penginapan, sub pusat pelayanan amenitas WPP II harus lebih didorong
pembangunannya mengingat pada wilayah tersebut fasilitas penginapan yang ada
masih sangat terbatas.

 Sub Pusat Pelayanan Amenitas WPP III (Kota Genteng); Pengembangan
amenitas wisata diarahkan pada pemenuhan fasilitas tingkat pelayanan skala
kawasan, seperti penginapan, restoran/ warung makan, bank, money changer,
rumah sakit/ puskesmas, agent travel, kantor polisi, kantor pos dan telekomunikasi.

Sedangkan pengembangan amenitas di dalam lokasi obyek wisata mengacu pada jenis
kegiatan dan atraksi yang akan dikembangkan. Dengan demikian fasilitas wisata yang
akan dikembangkan dapat disusun berdasarkan fungsinya. Langkah-langkah yang
dilakukan untuk menentukan fasilitas wisata, adalah:

 Menentukan kegiatan pada setiap zona dan mencari jenis fasilitas bagi setiap
kegiatan berdasarkan zona.
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 Penyebaran fasilitas pelayanan disesuaikan dengan rencana penyebaran kegiatan
serta jumlah wisatawan yang akan dilayani. Pelayanan tersebar untuk mencegah
terjadinya konsentrasi pada suatu ruang tertentu.

 Lokasi fasilitas pelayanan terdapat pada suatu tempat yang sentral serta mudah
untuk dijangkau.

 Menentukan jumlah unit per fasilitas. Penentuan didasarkan atas banyaknya jumlah
wisatawan dan fasilitas eksisting yang telah ada. Dalam menentukan jumlah fasilitas
harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan yang ada. Berdasarkan konsep
pengembangan, KDB untuk fasilitas adalah 20 %. Dengan demikian perbandingan
pembangunan kebutuhan ruang terbangun dan terbuka adalah 20 : 80, sehingga
tingkat kepadatan bangunan rendah, terutama untuk areal bertopografi tinggi.

Usulan penyediaan dan pengembangan fasilitas wisata pada obyek-obyek wisata di
Kabupaten Banyuwangi yang didasarkan atas usulan pengembangan kegiatan wisata
dapat dilihat pada Tabel 6-05, sedangkan standart kebutuhan fasilitas diuraikan pada
Tabel 6-06.

Tabel 6-05
PENGEMBANGAN FASILITAS BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

JENIS KEGIATAN WISATA FASILITAS YANG
DIBUTUHKAN

Kegiatan
penerima
wisatawan

- Pelayanan tiket
- Pelayanan informasi
- Pelayanan keamanan dan kenyamanan
- Pelayanan tempat tinggal pengelola

Pelayanan peribadatan
- Pelayanan parkir

- Pintu gerbang, loket masuk
- Pusat informasi
- Pos Keamanan, Toilet/MCK
- Kantor pengelola
- Musholla
- Areal parkir

Kegiatan wisata
harian

- Piknik (makan-minum)
- Menikmati pemandangan
- Bermain di pantai
- Menyaksikan sunset, sunrise, berjemur, dll
- Rekreasi air (sepeda air, berperahu, dll)

- Pertunjukan seni
- Berkeliling kebun
- Menyaksikan pengolahan hasil perkebunan
- Menyaksikan atraksi satwa
- Pengamatan flora fauna
- Berbelanja
- Memancing
- Fotografi
- Berenang, mandi

- Mengunjungi sumber air
- Menyaksikan atraksi sosial budaya
- Ziarah makam

- Warung, ruang terbuka
- Gardu pandang, gazebo
- Pos pemantau tepi pantai, ruang

bilas,
- Persewaan perahu/ sepeda air,

dermaga, dll
- Panggung seni
- Tempat peristirahatan,
- Ruang pengolahan/ pabrik,

guide,
- Menara pandang, teropong
- Gazebo/ shelter,
- Kios cinderamata
- Persewaan alat pancing
- Zona view
- Kolam renang, pemandian alam,

ruang ganti dan bilas

Kegiatan wisata
bermalam

- Berkemah
- Menginap
- Tour wisata

- Menyaksikan proses penyu bertelur dan
pelepasan tukik

- Melakukan kegiatan ritual dan spiritual
(bersemedi, uji nyali, dll)

- Areal perkemahan
- Wisma/ cottage / penginapan
- Kendaraan wisata, guide, travel

agent,
- Guide, penciptaan ruang tunggu,

penangkaran
- Fasilitas pelengkap

Kegiatan wisata
minat khusus

- Lintas alam
- Mendaki gunung
- Panjat tebing
- Penelitian
- Diving, snorkling, Surfing, Rafting

- Jalur lintas alam
- Jalan setapak, undak-undakan
- Persewaan alat panjat tebing
- Lab./ ruang penelitian
- Persewaan alat, guide, dll

Sumber : Hasil Rencana
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Peta 6-09

Rencana Pengembangan amenitas
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Tabel 6-06
STANDAR KEBUTUHAN FASILITAS WISATA

NO RUANG KAPASITAS
STANDAR

LUASAN RUANG
KEBUTUHAN

RUANG PER UNIT

1 Pintu Gerbang 1 jalur masuk
1 jalur keluar

Lebar 1 jalur = 4m2 -

2 Loket karcis masuk 3 orang 1 orang = 4 m

3 Pos jaga 2 orang 1 orang = 2,25 m2 2 x 2,25 = 4,5 m2

4 Playground 500 1,75 m2 per-orang = 500 x 1,75 m2
= 875 m2

5

Area parkir kendaraan
- Mobil

- Bus

- Sepeda motor

60 % pengunjung
1 mobil = 4,5 orang
40 % pengunjung
1 bus = 50 orang
25 % pengunjung
1 motor = 2 orang

1 mobil = 12 m2

1 bus = 24 m2

1 sepeda motor = 1,5 m2

= kapasitas x 12 m2
= kapasitas x 24 m2
= kapasitas x 1,5
m2

6 Pusat informasi 5 % dari jumlah
pengunjung

2,75 m2 per-orang = 2,75 x (5%
jumlah pengunjung)

7 Kantor pengelola 10 orang 2 m2 per-orang = 10 x 2 m2
= 20 m2

8 Mushalla 20 orang 0,96 m2 per-orang = 20 x 0,96 m2
= 19,2 m2

9 Toilet 8 orang (4 pa + 4 pi) WC = 1,40 m2 per-orang
Urinal = 0,8 m2 per-orang

WC = 4 x 1,40 m2
= 5,6 m2

urinal = 4 x 0,8 m2
= 3,2 m2

total = 8,8 m2/unit

10 Kios souvenir/ stan
makanan-minuman

20 orang 0,96 m2 per-orang = 20 x 0,96 m2
= 19,2 m2

11 Gazebo 10 orang 0,96 m2 per-orang = 10 x 0,96 m2
= 9,6 m2

12 Menara pengawas/
pandang

2 orang 2 m2 per-orang = 2 x 2 m2
= 4 m2

13 Ruang ganti 10 orang (5 pi + 5 pa) 1,75 m2 per-orang = 10 x 1,75
= 17,5 m2

14 Ruang locker - 0,15 m2 per-orang

15 Ruang/ pancuran bilas - 1,35 m2 per-orang

16 Cottage - 57,6 m2 per-cottage

17 Penginapan - I unit = 12 m2

18 Ruang penjaga
cottage

- 4 m2

19 Jalan setapak 2 1,6 m2 per-orang 3,2 m2

20 Panggung terbuka 500 0,65 m2 per-orang 320 m2

21 Kran air bersih 200 orang/ kran - -

22 Lapangan bola volley 20 orang - 60 m2

Sumber : Data Standar Arsitektural

Infrastruktur kawasan sebagai penunjang kegiatan wisata yang meliputi layanan jaringan
air bersih, listrik dan telepon, pada umumnya sudah dapat menjangkau seluruh wilayah
perencanaan.

Penyediaan air bersih di wilayah perencanaan memanfaatkan berbagai sumber air bersih
yang ada. Di wilayah perkotaan umumnya air bersih dilayani oleh PDAM, sedangkan di
wilayah pedesaan air bersih diperoleh dari sumber-sumber mata air dan sumur gali.
Permasalahan penyediaan air bersih, khususnya terdapat di beberapa obyek wisata yang
lokasinya terletak di daerah pegunungan, yaitu obyek wisata Kawah Ijen, maupun sekitar
pantai. Di daerah pegunungan, permasalahan yang timbul yaitu kecilnya debit air karena
adanya perbedaan gravitasi. Di daerah sekitar pantai, permasalahan yang timbul yaitu
permukaan air tanah terkena intrusi air laut. Usulan penanganan, yaitu dengan
memanfaatkan sumber air di dekat kawasan wisata tersebut dan mengalirkannya dengan
sistem perpipaan. Hal tersebut seperti yang sedang dirintis saat ini yakni dengan
memanfaatkan beberapa sumber yang ada di Sumber Terowongon (Air terjun Kalongan)
untuk melayani air bersih di kawasan pantai/ pelabuhan.
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Penyediaan listrik di wilayah perencanaan oleh PLN sampai dengan saat ini sudah
melayani hampir seluruh wilayah, kecuali di beberapa obyek wisata yang lokasinya
berada di dalam kawasan hutan dan pegunungan menggunakan fasilitas genset untuk
mensuply listrik. Usulan penanganan, yaitu dengan menciptakan sumber tenaga listrik
yang dibuat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti air terjun,
perbedaan salinitas air laut, bendungan/ waduk dan lainnya apabila PLN tidak dapat
mensuplai tenaga listrik pada lokasi obyek wisata tersebut.

Sama halnya dengan penyediaan jaringan listrik, penyediaan sambungan telepon dari PT.
Telkom sampai dengan saat ini masih belum dapat menjangkau beberapa obyek wisata
yang lokasinya berada di dalam kawasan hutan dan pegunungan, sehingga untuk kondisi
saat ini sebagian besar pengelola obyek wisata menggunakan fasilitas handy talkie dalam
berkomunikasi. Usulan penanganan, yaitu dengan memaksimalkan dukungan fasilitas
komunikasi sistem nirkabel atau dengan bekerja sama dengan operator seluler.

6.2.3. RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS
(ACCESS)

Aksesibilitas adalah sarana dan prasarana yang menyebabkan wisatawan dapat
mengunjungi ODTW. Di dalam bidang pariwisata, pemahaman aksesibilitas bukan hanya
sistem transportasi saja, namun tatanan yang mengatur wisatawan untuk sampai ke
obyek wisata juga merupakan hal yang harus diketahui dan dijelaskan mulai dari awal
supaya tidak menimbulkan kekecewaan. Tatanan tersebut dapat berupa aturan-aturan
yang melibatkan unsur budaya maupun aturan-aturan yang terkait dengan pertimbangan
pelestarian alam dan konservasi.

6.2.3.1. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI
PENDUKUNG PARIWISATA

Sebagaimana diketahui, dalam sistem tranportasi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori,
yakni sistem transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Untuk kondisi
Kabupaten Banyuwangi, sistem transportasi yang sudah berkembang adalah sistem
transportasi darat, laut dan udara.

Sistem transportasi di Kabupaten Banyuwangi saat ini, sebagian besar masih dilayani
oleh sistem transportasi darat, dengan jaringan jalan raya dan transportasi kereta api
dimana umumnya digunakan untuk tujuan antar kota, penyeberangan laut yang
menghubungkan Pulau Jawa-Bali. Penerbangan yang masih terbatas melayani rute
Surabaya - Banyuwangi

Transportasi jalan raya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain berupa jaringan
jalan, terminal, angkutan dengan skala pelayanan dalam kota, antar kota dan antar
propinsi. Transportasi laut didukung oleh sarana dan prasarana antara lain pelabuhan
Tanjungwangi, dan pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Transportasi
udara didukung oleh sarana dan prasarana berupa Bandar Udara Blimbingsari di
Rogojampi.

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan secara umum serta pengembangan
pariwisata secara khusus, maka dibutuhkan suatu sistem transportasi yang komprehensif,
terpadu dan bersinergi dengan komponen lainnya. Rencana pengembangan sistem
transportasi dapat dilihat pada Gambar 6-10.

Arahan kebijakan pengembangan sistem transportasi terkait dengan pengembangan
pariwisata, antara lain adalah;

 Memaksimalkan jalur Bali melalui pintu Gerbang Pelabuhan Ketapang dengan
menambah sarana dan prasarana penyeberangan.
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Gambar 6.10

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI PENDUKUNG
PARIWISATA
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 Membuka akses baru menuju obyek wisata, namun dengan tetap menjamin bahwa
ekosistem tetap terjaga kelestariannya, serta meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana transportasi dalam upaya untuk membantu kelancaran perjalanan wisata,
yang secara spesifik berupa; peningkatan jalan utama, mengoptimalkan dan
meningkatkan sistem jaringan jalan dan perangkutan dari dan menuju obyek wisata.

 Pengembangan jaringan jalan baru (Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi)
antara lain :

 Jalan Lintas Selatan

Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Banyuwangi meliputi dua ruas
jalan yakni, ruas jalan arteri sebagai jalan utama dan ruas jalan kolektor sebagai
jalan sirip atau penghubung ruas jalan utama. Kebutuhan panjang jalan arteri
110,00 Km yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember
meliputi ruas jalan :

 Ketapang - Banyuwangi
 Banyuwangi - Rogojampi
 Rogojampi - Genteng
 Genteng - Glenmore
 Glenmore - Kendeng Lembu
 Kendeng Lembu - Malangsari
 Malangsari – Tangki Nol (Perbatasan Wilayah Kabupaten Jember)

Perlu segera merealisasikan jaringan jalan lintas selatan, mengingat rencana
jaringan jalan sudah di “koneksi” kan dengan obyek wisata alam di wilayah selatan
dan barat Kabupaten Banyuwangi

 Rencana Jalan Tol Surabaya – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo –
Banyuwangi

Rencana pengembangan jalan tol berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur menjadi
alternatif pilihan lain karena upaya peningkatan jalan arteri sudah melampaui batas
maksimal. Pengembangan Jalan Tol selain untuk mempercepat perwujudan
jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional,
pengembangan jalan tol juga menunjang bagi pengembangan wisata di Kabupaten
Banyuwangi, terutama memudahkan akses antar kabupaten maupun propinsi.

 Rencana Jalan Lingkar

Rencana pengembangan jalan lingkar merupakan salah satu pemecahan
menangani tingkat kepadatan lalu lintas antar wilayah yang melintas wilayah
perkotaan. Pengembangan jalan lingkar merupakan salah satu pemecahan jangka
pendek untuk mengatasi tingkat kepadatan yang melintas wilayah perkotaan,
meliputi pengembangan :

 Jalan lingkar Rogojampi
 Jalan Lingkar Genteng - Terminal Wiroguno
 Jalan inner ring road untuk mengantisipasi kemacetan di Pelabuhan Ketapang

 Rencan Jalan Tembus Potensial

Ruas-ruas jalan potensial yang dapat dikembangkan yaitu :

 Banyuwangi – Ijen. Rencana pengembangan pada ruas jalan-jalan tersebut
bertujuan untuk optimalisasi Kawah Ijen dan Agrowisata Ijen. Dengan demikian
aksesibilitas disini sangat dibutuhkan untuk merangsang perkembangan
kawasan wisata Ijen.

 Pengembangan jalan bypass Bangsring (Wongsorejo) - Papring (Kalipuro) -
Segobang (Licin) - Labanasem (Kabat) - Jalan Brawijaya (Banyuwangi)

 Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan
angkutan khusus menuju obyek wisata.
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 Membuat alternatif jalur angkutan jalan raya melalui pintu Gerbang Situbondo dengan
merealisasikan rencana “outer ring road” sehingga arus lalu lintas menuju kota tidak
terhambat oleh kegiatan pelabuhan.

 Melakukan evaluasi moda transportasi secara menyeluruh dengan melakukan
penataan kembali serta mengembangkan rute moda transportasi yang belum
menjangkau obyek pariwisata

 Meningkatkan dan merevitalisasi angkutan rel kereta api selain menjadi angkutan
barang, manusia juga bagi pariwisata

Rencana peningkatan aksesibilitas dalam hal rencana pengembangan kondisi jalan,
rencana intra moda dapat dilihat pada Tabel 6-07.

6.2.3.2. RENCANA PEMANTAPAN MODA TRANSPORTASI

Moda transportasi merupakan unsur penting dalam kegiatan perjalanan wisata.
Wisatawan melakukan perjalanan dengan beragam sarana, dimana unsur utama yang
dituntut dalam perjalanan tersebut adalah unsur keamanan, kenyamanan dan tentunya
biaya atau tarif perjalanan. Keterkaitan antar moda transportasi yang ada di Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 6-11.

6.2.3.2.1. MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN RAYA

Sebagian besar perjalanan wisata di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui jalan raya.
Dengan transportasi angkutan jalan raya wisatawan dapat langsung sampai ke tujuan
wisata yang diinginkan. Bebagai type kendaraan yang digunakan dalam berwisata di
Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah; kendaraan pribadi, kendaraan sewa,
kendaraan rekreasi/ olahraga, bus, angkutan umum dan kendaraan barang/ truk.

 Kendaraan Pribadi; dalam melakukan kegiatan wisata kendaraan pribadi masih
menjadi primadona, terutama bagi wisatawan domestik. Hanya pada obyek wisata
tertentu yang pencapaian/medannya sulit, mengharuskan wisatawan menggunakan
kendaraan khusus.

 Kendaraan Sewa; kendaraan sewa merupakan alternatif, terutama bagi wisatawan
domestik yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Kendaraan sewa juga banyak
dipergunakan oleh wisatawan mancanegara dan biasanya disediakan oleh biro/agen
travel yang bersangkutan. Jenis kendaraan yang disewakan bermacam-macam
tergantung dari lokasi wisata yang akan dikunjungi. Kendaraan dengan penggerak
ronda empat banyak dipakai pada lokasi wisata alam yang pencapaiannya sangat
sulit, seperti Kawah Ijen, TN. Meru Betiri, Air Terjun Jambe Rowo dan lainnya.
Kedepan, seiring dengan berkembangnya obyek wisata dan semakin banyaknya
pengunjung/wisatawan di Kabupaten Banyuwangi, kebutuhan akan kendaraan sewa
diprediksikan juga akan meningkat, dan ini merupakan peluang dalam berinvestasi.

 Kendaraan Rekreasi/Olahraga; Trend yang terjadi saat ini adalah mengkombinasikan
antara kegiatan wisata dengan kegiatan olahraga (otomotif) sehingga lebih banyak
tantangan yang dihadapi. Meskipun tercipta karena komunitas, namun secara
perlahan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kedepan kendaraan jenis
olahraga off road semakin banyak digemari dan pemerintah daerah tinggal
menyiapkan rute-rute dan persinggahan yang cocok untuk kegiatan tersebut.

 Bus; Merupakan kendaraan massal yang murah karena menampung banyak
wisatawan, meskipun banyak terkendala dalam aksesibilitasnya. Saat ini, sebagaian
besar kendaraan bus wisata hanya sampai pada penginapan di kota, sedangkan untuk
mencapai lokasi obyek wisata, wisatawan transit dengan menggunakan kendaraan
sewa yang sesuai dengan medan yang dituju. Kedepan kendaraan bus masih
dibutuhkan terutama sebagai kendaraan transit.
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Tabel 6-07
Rencana peningkatan aksesibilitas
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Lanjutan Tabel 6-02
Rencana peningkatan aksesibilitas
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Lanjutan Tabel 6-02
Rencana peningkatan aksesibilitas
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Peta 6-11

Rencana moda transportasi



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 6 - 53

 Kendaraan Umum; Kondisi kendaraan umum yang menuju obyek wisata sangat
terbatas. Hal tersebut dikarenakan belum seluruh obyek wisata yang ada di
Kabupaten Banyuwangi mempunyai jaringan jalan yang layak untuk dilalui. Kendaraan
umum yang ada hanya sampai simpul-simpul jala dimana untuk sampai lokasi wisata
masih berjarak puluhan kilometer. Untuk sampai ke Kawasan Kawah Ijen kendaraan
umum yang ada hanya sampai Totogan Bunder, untuk sampai ke Pantai Sukamade
kendaraan umum hanya sampai terminal Sarongan dan lainnya. Untuk masa
mendatang, mengingat belum seluruh masyarakat mempunyai kendaraan pribadi,
kendaraan umum masih sangat dibutuhkan dalam kegiatan berwisata. Semakin dekat
lokasi pangkalan kendaraan umum tersebut dengan obyek wisata maka lokasi wisata
tersebut akan semakin berkembang.

 Kendaraan Barang/Truk; Kendaraan jenis ini penggunaannya sangat insidentil,
mengingat tidak ada lagi kendaraan penumpang umum yang melewati wilayah
tersebut. Lokasi yang masih menggunakan kendaraan jenis tersebut antara lain
adalah Pantai Sukamade, Kawah Ijen, Wisata Agro Kendeng Lembu dan lainnya.
Biasanya wisatawan diangkut bersama-sama dengan pekerja perkebunan, penambang
belereng dan lainnya dengan jadwal yang sudah tertentu. Kedepan, seyogyanya
kendaraan tersebut hanya dipergunakan untuk mengangkut hasil perkebunan saja,
dan untuk wisatawan diarahkan untuk menggunakan kendaraan jenis lainnya.

Pengaturan moda transportasi angkutan jalan raya berdasarkan jenis kendaraan dan
medan lokasi obyek wisata dapat dilihat pada Tabel 6-08.

6.2.3.2.2. MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN KERETA API

Sarana transportasi kereta api merupakan salah satu sarana yang masih eksis di
Kabupaten Banyuwangi. Sarana transportasi kereta api tersebut sangat erat
hubungannya dengan keberadaan Pelabuhan Laut Tanjungwangi, Pelabuhan
Penyeberangan Ketapang dan Terminal Bis Sritanjung. Keterkaitan antar moda
transportasi tersebut terutama terkait dengan sistem perangkutan orang dan barang,
menjadikan transportasi kereta api tersebut masih tetap eksis hingga saat ini, dan
merupakan salah satu alternatif selain moda angkutan jalan raya.

Di wilayah Kabupaten Banyuwangi, angkutan kereta api sudah didukung oleh 12 Stasiun/
pemberhentian, antara lain di Kalibaru, Glenmore, Krikilan, Sumberwadung, Kalisetail,
Temuguruh, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Karangasem, Argopuro, Banyuwangi
(Ketapang). Dengan jalur lintasan yang membelah wilayah Kabupaten Banyuwangi dan
hampir berhimpitan dengan jaringan jalan raya, dapat memberikan kemudahan terutama
dalam pencapaian obyek wisata dengan berganti moda transportasi.

Kedepan, hal yang perlu lebih diperhatikan adalah masalah kenyamanan, kecepatan dan
ketepatan waktu tempuh yang hingga saat ini masih banyak kendala, dan diharapkan
diadakan kereta api khusus/trayek khusus untuk wisatawan yang akan berwisata di
Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya.

6.2.3.2.3. MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN KAPAL LAUT

Transportasi angkutan kapal laut yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi saat ini
adalah Angkutan Kapal Laut Antar Pulau yang berada Pelabuhan Laut Tanjungwangi dan
Angkutan Penyeberangan dari/ke Pulau Bali yang ada Pelabuhan Penyeberangan
Ketapang. Kegiatan Pelabuhan Laut di Pelabuhan Tanjungwangi sebagian besar
merupakan kegiatan angkutan barang, sedangkan kegiatan di Pelabuhan Ketapang
merupakan kegiatan perangkutan baik barang maupun orang.

Di dalam pengembangan sistem pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, peran pelabuhan
penyeberangan Ketapang merupakan pintu gerbang yang sangat strategis, mengingat
pulau Bali merupakan kawasan pariwisata yang sudah dikenal secara internasional.
Koneksitas dengan moda yang lain juga sudah terbentuk dengan adanya dukungan
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stasiun KA di Ketapang, serta Terminal Sritanjung dengan sistem angkutan yang
memadai, sehingga untuk mencapai lokasi obyek wisata dapat dilakukan dengan mudah.

Untuk kegiatan penyeberangan, armada yang disiapkan sudah cukup memadai, kecuali
pada hari-hari tertentu (libur panjang) atau adanya “event” di Pulau Bali yang sering
berpengaruh terhadap kelancaran arus penyeberangan dari dan ke Pulau Bali.
Kenyataan, bahwa Kabupaten Banyuwangi / Pelabuhan Ketapang hanya sebagai
lintasan/transit, padahal Pelabuhan Ketapang merupakan “Entry Point” yang sangat
potensial dalam menarik wisatawan dari dan yang akan menuju Pulau Bali.

Mengingat bahwa Kabupaten Banyuwangi mempunyai wilayah laut yang sangat luas,
indah dan masih alami, perlu dikembangkan sebuah sarana yang dapat dipakai untuk
menikmati keindahan alam laut tersebut. Salah satu sarana yang tepat adalah
menggunakan kapal pesiar. Dengan kapal pesiar, wisatawan dapat menikmati pelayaran
dan sekaligus menikmati keindahan alam di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten
Banyuwangi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa biaya operasional sebuah kapal
pesiar cukup tinggi, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini
sudah profesional dalam pengoperasian kapal pesiar.

6.2.3.2.4. MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN UDARA

Dalam melakukan kegiatan wisata, kecenderungan wisatawan saat ini mempunyai waktu
yang sangat terbatas sehingga berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Moda
transportasi yang sesuai dengan kecenderungan tersebut adalah dengan menggunakan
angkutan kapal udara. Bandar udara di Kabupaten Banyuwangi terletak sekitar 15 km
dari pusat kota Banyuwangi. Secara administratif lokasi bandar udara Banyuwangi ini
terletak di Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi. Bandar Udara Blimbingsari masih
terbatas pelayanannya. Untuk kedepan perlu pengembangan rute atau jalur
penerbangan. Mengingat hal tersebut diatas, beberapa rute sudah dilayani yakn
“Banyuwangi – Surabaya”, untuk masa yang akan datang perlu pengembangan rute
“Banyuwangi – Denpasar”, diharapkan moda transportasi angkutan penerbangan ini akan
terus diminati oleh wisatawan sehingga menjadi salah satu alternatif angkutan wisatawan
menuju Banyuwangi

6.2.3.3. RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PERJALANAN/ KHUSUS

Paradigma baru yang perlu dikembangkan untuk bidang pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi adalah “menciptakan sebuah perjalanan menjadi sebuah kegiatan wisata”,
artinya bahwa sebuah perjalanan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai
sebuah lokasi wisata (ODTW), namun lebih dari itu bahwa dengan perjalanan tersebut
kita dapat menikmati keindahan alam, budaya masyarakat setempat, berhenti untuk
melakukan kegiatan fotografi, melihat flora dan fauna, melakukan kegiatan hobi/
olahraga dan lain sebagainya.

Wisata perjalanan yang sudah berkembang dan perlu untuk lebih dikembangkan lagi
antara lain adalah Perjalanan wisata kereta api mini dari Stasiun Kalibaru hingga Garakan
Kabupaten Jember merupakan salah satu wisata perjalanan yang sudah dikembangkan
oleh PT. Kereta Api dan dimasukkan sebagai salah satu paket wisata Margo Utomo Argo
Resort. Potensi wisata perjalanan/khusus yang ada di Kabupaten Banyuwangi sangat
besar mengingat Kabupaten Banyuwangi mempunyai panorama alam yang beragam
(gunung/pegunungan, pantai/laut serta hutan) dimana kondisinya sebagain besar masih
alami. Beberapa jenis wisata perjalanan yang berpotensi untuk dikembangkan ;

 Jalan Wisata

Jalan wisata adalah jalan raya atau kereta api yang secara fungsional dipakai sebagai
prasarana transportasi, namun secara kualitas lingkungan sepanjang jalan tersebut
direncanakan/diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kegiatan wisata
bergerak (mobile tourism).



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 6 - 55

Tabel 6-08
PENGATURAN MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN RAYA

BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN MEDAN LOKASI OBYEK
WISATA
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Lanjutan

Tabel 6-08
PENGATURAN MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN RAYA

BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN MEDAN LOKASI OBYEK
WISATA
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Lintasan jalan yang dilalui ditentukan secara cermat dan teliti (membutuhkan studi
khusus) supaya diperoleh sebuah “view commercial” yang menarik dan indah. Dan
secara kontinyu jalan tersebut harus tetap dipelihara supaya kualitasnya tetap terjaga.
Daerah yang direkomendasikan sebagai tempat kegiatan wisata dengan kereta
gantung adalah daerah Watudodol ke barat, kawasan Ijen serta kawasan Meru betiri.

 Kereta Gantung

Kereta gantung adalah sebuah sarana transportasi yang dimaksudkan untuk dapat
melakukan/menikmati perjalanan secara maksimal dari sudut yang berbeda (atas).
Dengan menggunakan kereta gantung wisatawan dapat menikmati pemandangan
tanpa terhalang dan dapat mengamati hewan tanpa mengganggu hewan yang
diamati, serta dapat melihat wilayah yang tidak dapt dicapai apabila dilakukan lewat
darat. Pengembangan sarana kereta gantung tersebut tentunya membutuhkan dana
yang sangat besar, Namun secara jangka panjang sarana tersebut masih layak
dimasukkan dalam perencanaan pariwisata mengingat bahwa sistem pembangunan
prasarana tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun
diharapkan peran swasta juga ikut mendukung pengembangan pariwisata secara luas.

Sebagaimana jalan wisata, penetapan lintasan tersebut juga membutuhkan studi
khusus, mengingat bahwa Kabupaten Banyuwangi mempunyai banyak gunung dan
lembah dengan flora dan fauna yang indah dan masih alami. Daerah yang
direkomendasikan sebagai tempat kegiatan wisata dengan kereta gantung adalah
daerah sekitar Watudodol ke barat, kawasan Ijen serta kawasan Meru betiri.

 Kapal Wisata

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam sub-bab moda transportasi, Kapal Wisata (kapal
layar / kapal pesiar) merupakan salah satu sarana transportasi yang mungkin didalam
melakukan kegiatan pariwisata di wilayah laut dan Pantai di Kabupaten Banyuwangi.
Dengan kapal pesiar/ kapal layar diharapkan potensi alam yang indah dapat dinikmati
dengan sempurna, mengingat masih banyak obyek/ lokasi wisata yang ada di
Kabupaten Banyuwangi hanya dapat dinikmati/ditempuh dengan perjalanan lewat
laut. Dengan mengkaitkan antara perjalanan wisata dan kegiatan wisata (snorkeling,
diving, fishing dll) di laut dengan obyek wisata di wilayah pantai/pesisir (berjemur,
berolahraga/surfing, bermalam dll) menjadikan kegiatan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi menjadi sebuah rangkaian kegiatan wisata bahari yang menarik. Lokasi
yang direkomendasikan untuk melakukan kegiatan wisata dengan kapal pesiar/layar
adalah Wilayah Tanjung Sembulungan, Kayu Aking, Teluk Biru dan sekitarnya, Pantai
Rejekwesi dan Teluk Hijau, Pulau Tabuhan dan Pulau Merah.

Secara grafis lokasi pengembangan wisata khusus dapat dilihat pada Gambar 6-12.

6.2.3.4. TATANAN/ ATURAN PENCAPAIAN LOKASI WISATA TERKAIT
UNSUR BUDAYA, PELESTRARIAN ALAM DAN KONSERVASI

Aksesibilitas adalah sarana dan prasarana yang menyebabkan wisatawan dapat
mengunjungi ODTW. Di dalam bidang pariwisata, pemahaman aksesibilitas bukan hanya
sistem transportasi saja, namun tatanan yang mengatur wisatawan untuk sampai ke
obyek wisata juga merupakan hal yang harus diketahui dan dijelaskan mulai dari awal
supaya tidak menimbulkan kekecewaan. Tatanan tersebut dapat berupa aturan-aturan
yang melibatkan unsur budaya maupun aturan-aturan yang terkait dengan pertimbangan
pelestarian alam dan konservasi.

Beberapa lokasi dipandang sebagai tempat yang tidak sembarang orang dapat mencapai
atau melakukan kegiatan di lokasi tersebut. Hal tersebut mengingat masih kuatnya
kepercayaan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satunya yang sampai
saat ini masih dipercaya adalah keberadaan Nyi Roro Kidul yang menguasai Kawasan
Pantai Selatan. Orang-orang yang ada di pantai tersebut diharapkan jangan/dilarang
memakai baju berwarna hijau karena dipercaya akan mendapat celaka.
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Peta 6-12

Indikasi Rencana Lokasi Wisata Khusus Perjalanan
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Begitu juga dengan kegiatan mandi di laut Selatan dan kegiatan lainnya harus berhati-
hati dan tidak boleh melanggar kesopanan. Aturan-aturan lain yang sejenis, dan sampai
sekarang masih dianggap sakral masih banyak terdapat di daerah lain, tentunya dengan
larangan-larangan yang berbeda. Seyogyanya hal tersebut dijelaskan dari awal
wisatawan terutama wisatawan asing akan dapat memahami kondisi tersebut.

Sedangkan yang terkait dengan aturan konservasi dan pelestarian alam adalah adanya
pembatasan dalam mencapai lokasi pariwisata. Hal tersebut selain supaya tidak
menggangu ekosistem yang ada, pembatasan tersebut juga dipandang sebagai upaya
menjaga “privacy” wisatawan yang benar-benar akan melakukan kegiatan wisata, seperti
misalnya Wisata Plengkung; orang akan ke Pantai Plengkung dibatasi hanya untuk
wisatawan yang hanya akan melakukan kegiatan surfing, sedang kalau hanya untuk
melihat wisatawan surfing sebaiknya dihambat di Pancur.

6.3. RENCANA PEMASARAN WISATA

Pemasaran adalah jumlah total aktivitas yang dilibatkan dalam mendapatkan produk dan
pelayanan dari produsen untuk konsumen. Produk yang tepat dikembangkan dengan
harga yang tepat dan dipromosikan lewat jalur yang tepat untuk menghasilkan
pelanggan yang puas, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi
produsennya. Dalam pariwisata, yang dimaksud produsen antara lain bisa berupa tempat
tujuan kawasan wisata, perusahaan penerbangan atau hotel.

Sebelum merencanakan sebuah sistem pemasaran wisata, terdapat beberapa hal yang
harus diperhatikan yang lebih tepat disebut dengan tantangan dalam pemasaran
pariwisata, yang antara lain adalah;

 Persediaan wisatawan tidak dapat dengan mudah diubah untuk memenuhi perubahan
selera.

 Permintaan wisatawan sangat elastis. Perubahan pendapatan wisatawan akan
mengakibatkan perubahan yang lebih besar secara proporsional pada permintaan bagi
pariwisata.

 Pelayanan bagi wisatawan dikonsumsi langsung pada tempatnya.

 Produk wisatawan merupakan gabungan pelayanan (tempat duduk pada pesawat
terbang, kamar hotel, makanan di restoran, kegiatan wisata, dll). Kurangnya
pelayanan pada salah satu elemen dapat merusak seluruh liburan sang wisatawan.

6.3.1. STRUKTUR PENGEMBANGAN PASAR PARIWISATA

Ada 2 hal yang sangat mendasar yang sangat menentukan keberhasilan perencanaan
sebuah pemasaran wisata; antara lain adalah sistem informasi dan promosi dan sistem
distribusi perjalanan.

6.3.1.1. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN
PROMOSI

Informasi dan sistem informasi merupakan bagian dari komponen produk pariwisata,
karena komponen ini justru merupakan alat terdepan yang dapat ditangkap, diterima dan
ditindaklanjuti oleh para wisatawan. Informasi harus diungkapkan secara jujur dan apa
adanya, sehingga wisatawan dapat merencanakan perjalanan sebaik-baiknya dengan
perhitungan yang secermat-cermatnya.

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian informasi dari berbagai macam sumber dan
komponen informasi yang dapat diakses dari berbagai media secara mudah. Substansi
informasi yang ada di dalam sistem informasi merupakan suatu rangkaian yang dapat
saling berkait ataupun tidak.
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Di dalam pariwisata dikenal 2 jenis sistem informasi (Djoko Wijono. UGM Yogja);

1. Sistem Informasi Pariwisata (SIP), yaitu sistem informasi yang ditujukan kepada para
wisatawan. Dengan demikian konsumen yang dapat dan akan mengakses adalah
wisatawan.

Syarat SIP adalah: sederhana, singkat, jelas, jujur dan up to date.

Materi yang tercantum di dalam SIP antara lain keterangan mengenai semua
komponen produk pariwisata berikut penjelasan mengenai tarif/ harga, cara
memperoleh dan keterangan kualitas.

2. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata (SIP3), yaitu sistem
informasi yang ditujukan kepada para perencana, pengelola dan manajer pariwisata.

Syarat SIP3 adalah: komprehensif, aksesible, interaktif, jelas, tidak direkayasa dan up
to date.

Materi yang ada di dalam SIP3 antara lain berupa semua komponen pariwisata, baik
produk, SDM, manajemen, lingkungan hidup, hukum dan perundang-undangan,
maupun pemasaran, pendapatan dan investasi yang dilakukan dalam pariwisata.

Penyediaan sistem informasi yang baik, merupakan sarana promosi/ pemasaran obyek
wisata. Betapapun baiknya dan indahnya obyek wisata, daya tariknya tidak akan menjadi
‘incaran’ para wisatawan karena obyek tersebut tidak dikenal oleh mereka. Oleh karena
itu diperlukan upaya pemasaran mencakup identifikasi keinginan/ kebutuhan konsumen
jasa pariwisata, penentuan produk yang ditawarkan, penentuan harga, promosi dan
penelitian pasar.

Upaya kegiatan pemasaran dan promosi memerlukan arus informasi dalam waktu tidak
hanya cepat tetapi juga real time information. Arus informasi diperlukan dari sumber
informasi ke calon wisatawan dan juga dari sumber informasi ke pengambil keputusan.

Target pertumbuhan bisa dikejar dengan metode penggalakan kegiatan promosi dengan
sebelumnya mengembangkan obyek wisata. Kegiatan pemasaran/ promosi yang dapat
dilakukan antara lain :

 Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).

 Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dan lain-lain) dan tidak
langsung (media massa).

 Menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan dalam penyelenggaraan suatu acara di
lokasi obyek wisata Kabupaten Banyuwangi.

 Menyelenggarakan/ ikut berperan serta dalam acara-acara pameran di beberapa kota
besar.

 Penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar memahami aspek pemasaran
dan promosi secara profesional, sebagai frontliner pariwisata.

 Koordinasi dengan obyek wisata lain di dalam maupun di luar Kabupaten Banyuwangi,
untuk menghilangkan persaingan antar daerah dan bahkan akan dapat menciptakan
suatu promosi rangkaian daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik
(paket wisata).

Banyak metode yang dapat dipergunakan dalam mengiklankan sebuah produk dalam
dunia pariwisata, yaitu menjual secara personal publisitas atau humas, dan bahan-bahan
promosi lainya, seperti poster dan pajangan di sebuah etalase kantor. Masing-masing
media promosi memiliki keunggulan dan kelemahan dalam artian biaya, ketepatan, dan
kemampuan dalam menyampaikan informasi.

Secara spesifik, media promosi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pariwisata di
Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah;

 Surat kabar.
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Keunggulan:

- Surat kabar relatif tidak mahal, baik pada biaya total maupun biaya persatuannya.

- Surat kabar menawarkan ketepatan secara geografis dan frekwensi yang tinggi
(umumnya terbit harian), kebanyakan surat kabar mempunyai bagian khusus
pariwisata untuk terbitan hari Minggu.

Kelemahan:

- Selektivitas pasarnya rendah.

- Kualitas gambar/ foto berwarna kurang bagus.

 Majalah

Keunggulan:

- Mempunyai waktu berita bagi iklan yang lebih lama.

- Selektivitas pasar lebih tinggi

- Edisi regionalnya menawarkan sejumlah selektivitas geografik yang bagus.

- Kualitas cetak dan grafisnya bagus sekali.

- Tingkat waktu hidup dan waktu baca majalah lebih tinggi dari rata-rata.

- Melalui kupon atau sisipan, majalah mempunyai kemampuan mendapatkan
tanggapan langsung dari pembaca.

Kelemahan:

- Membutuhkan jumlah biaya total dan biaya perorangan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan surat kabar.

 Surat langsung

Keunggulan:

- Meskipun biaya total kampanye lewat surat langsung cenderung agak tinggi, biaya
persatuannya beragam tergantung pada daftar jumlah yang harus dikirim dan
kualitas serta kuantitas bahan yang dipergunakan.

- Selektivitas pasar maupun geografisnya lebih tinggi dari semua media yang ada.

Kelemahan:

- Rentang waktu baca dan tingkat kebisingannya rendah, fleksibilitasnya tergantung
pada kebutuhan produksinya.

 Televisi

Keunggulan:

- Televisi adalah media yang bagus, karena media ini dapat menggunakan daya
pandang, suara, dan gerakan.

- Tingkat kebisingannya tinggi karena orang biasanya melihat televisi bersama-sama
dengan orang lain.

- Pada tingkatan tertentu televisi mempunyai faktor selektivitas secara geografis
yang bagus.

Kelemahan:

- Memerlukan biaya yang sangat mahal, meskipun biaya kontak per orangnya
mungkin rendah.

- Tingkat kredibilitasnya rendah.

- Memiliki fleksibilitas waktu di bawah rata-rata.

 Radio

Keunggulan:
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- Biaya promosi yang rendah, dengan fleksibilitas waktu yang tinggi.

- Secara geografis selektivitas tinggi, menawarkan selektivitas pasar di atas rata-
rata.

- Tingkat kebisingannya tinggi.

 Papan Reklame

Ada 2 (dua) jenis papan reklame, yaitu papan reklame dagang dan tanda penunjuk
transit. Papan reklame dagang dipasang sepanjang jalan raya dan pada tempat-
tempat di mana terdapat konsentrasi orang yang tinggi. Sedangkan tanda penunjuk
transit ditemukan pada bagian samping kendaraan, seperti bis.

Papan reklame menawarkan selektivitas secara geografis yang bagus dan biayanya
rendah. Jenis iklan ini terbatas jumlah informasi yang bisa didapatkan oleh
pengendara kendaraan bermotor yang sedang melintas. Agar bisa efektif, maka
pesannya harus singkat, mempunyai jangkauan pandang yang tinggi dan jauh, dan
hendaknya juga dipasang di tempat lain.

 Bahan Pustaka Daya Tarik Komunitas

Seringkali dinamakan materi kolateral, yaitu terdiri dari brosur, pamflet, peta, dan
direktori. Bahan pustaka ini dapat bersifat promosional, informasional, dan
direksional.

Brosur hendaknya berisi informasi tentang:

- Identifikasi fasilitas, termasuk logonya.

- Fakta-fakta deskriptif fasilitas yang ada.

- Petunjuk bagaimana untuk sampai ke sana.

- Peta dengan waktu komutasi.

- Alamat dan nomor telepon.

- Orang yang bisa dihubungi untuk informasi tambahan.

- Sikap ramah tamah pada fasilitas yang ada.

- Daya tarik sekitar dan hal-hal yang menarik pengunjung.

- Informasi transportasi.

Bagian terpenting dari brosur adalah sampul, umumnya orang hanya membaca judul
iklan atau sampul brosur. Judul harus menjual personalitas dan ciri-ciri unik fasilitas
kawasan tempat tujuan wisata. Sampul brosur hendaknya mengandung:

- Nama dan lokasi,

- Pesan yang dijual,

- Keuntungan yang didapat pihak konsumen, dan

- Identifikasi pembaca yang dituju.

 Pengiklanan Direktori

Operator atau kawasan tempat tujuan wisata seringkali menggunakan pengiklanan
lewat direktori, karena “setiap orang melakukan hal itu”.

 Video Perjalanan Wisata

Rekaman video dapat disaksikan di rumah, dapat menjadi alat penjualan yang efektif.
Bahan promosi ini dapat dipakai berulang-ulang, tingkat kebisingan dan persaingan
rendah. Meskipun biaya awal tinggi, kombinasi warna, bunyi, dan gerakan
membuatnya menjadi teknik penjualan yang efektif.

 Hubungan Masyarakat (PR)

PR merupakan suatu usaha yang dilibatkan dalam menciptakan citra positif bagi
perusahaan atau kawasan tempat tujuan wisata dalam hubungannya dengan
masyarakat - wisatawan, komunitas lokal dan bisnis, media dan pemasok.
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Beberapa aktivitas yang termasuk dalam kegiatan PR, yaitu keterangan pers,
penampilan pada siaran radio dan televisi, dan perjalanan wisata khusus untuk agen
perjalanan ataupun penulis-penulis wisata.

 Film

Memerlukan biaya yang sangat mahal. Akibatnya, penggunaan jenis promosi ini
terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, kota, negara dan negara bagian.

 Pameran Perdagangan

Ada 2 (dua) jenis pameran perdagangan, yaitu pameran terbuka untuk anggota
serikat dagang dan pameran yang terbuka untuk umum.

Pameran perdagangan domestik dan internasional, kawasan tempat tujuan wisata dan
perusahaan-perusahaan membeli tempat dan ruang pameran dan bertemu dengan
agen besar atau agen perjalanan kecil dalam rangka mencapai kesepakatan bisnis.

Pameran yang terbuka untuk umum secara geografis cenderung bersifat
regional.pameran ini menawarkan kesempatan melihat banyak wisatawan potensial
dalam kurun waktu singkat. Traksaksi penjualan langsung terjadi sangat jarang sekali,
umumnya melalui pesan penjualan yang disampaikan lewat film, video, dan brosur.

 Pengiklanan Kooperatif atau pengiklanan co-op

Yaitu pengiklanan yang melibatkan sponsor. Biaya memproduksi dan
menyebarluaskan iklan jenis ini ditanggung bersama oleh dua perusahaan tersebut.
Perusahaan yang lain, seperti perusahaan penerbangan dan perusahaan pengelola
kawasan tempat tujuan wisata menawarkan jenis kesepakatan yang sama.

Secara fisik, saat ini Kabupaten Banyuwangi telah mempunyai pusat informasi pariwisata
(Tourism Information Centre) yang ditempatkan Pelabuhan Ketapang. Namun sayang
keberadaannya masih kurang efektif. Kedepan, pusat informasi pariwisata tersebut
hendaknya lebih diefektifkan keberadaannya dengan menambah sarana dan prasarana
yang memadai dan membangun pusat informasi pariwisata serupa di 3 wilayah
pengembangan pariwisata (WPP).

Secara konseptual, promosi dan saluran pemasaran bagi pengembangan kawasan wisata
di Kabupaten banyuwangi dapat dilihat dari Tabel 6-09.

Tabel 6-09
PROMOSI DAN SALURAN PEMASARAN KAWASAN WISATA

NO. TARGET PASAR PROMOSI SALURAN PASAR

1 Wisatawan Asing FIT - Indirect Sales
- Sales Asistance

- Hotel, Tour Centre,Tic
- Agen PerjalananGt

2 Wisata-wan Lokal Remaja - Institusional Selling - Organisasi
- Sekolah
- Lembaga / Badan Usaha
- Instansi Pemerintah

Pemuda

Keluarga

Remaja - Indirect Sales
- Sales Asistance
- Tour Familiarization
- Publication

- Agen Perjalanan
- Lembaga

Pemuda

Sumber : Hasil Rencana
Keterangan : FIT = Foreign Independent Traveller

GT = Group Tour

Jenis promosi yang dikembangkan antara lain adalah :

1. Promosi Indirect Sales berupa pemasaran yang tidak mutlak dilakukan secara
langsung, tapi dilakukan strategi mendorong (Push Strategy) perantara untuk
melakukan penjualan. Untuk membantu perantara, pengelola memberikan bantuan
berupa materi promosi seperti brosur, poster atau mini display. Untuk wisatawan
asing yang tergabung dalam Group Tour (GT); bantuan penjualan disalurkan melalui
agen penjualan asing. Penyaluran ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan
promosi Diparda. Sedangkan untuk wisatawan asing yang termasuk dalam kelompok
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Foreign Independent Traveler (FIT), bantuan penjualan disalurkan melalui travel
agents, tourists centre, hotel, tourist information centre di Bali, Surabaya, Jogja atau
Daerah Tujuan Wisata lain di seluruh Indonesia. Diusulkan saluran pemasaran dengan
menggunakan media internet yang bersifat interaktif sehingga wisatawan dapat
berhubungan langsung dengan kantor pusat pengelola kawasan wisata, untuk
memesan tempat dalam perjalanan wisata.

2. Untuk wisatawan nusantara khususnya untuk segmen remaja, pemuda dan anak-anak
dilakukan melalui lembaga-lembaga, badan-badan usaha, organisasi atau sekolah.
Paket wisata dapat bersifat khusus, dengan potongan harga pada waktu tertentu.
Untuk segmen pasar keluarga, promosi dilakukan melalui kombinasi penyelenggaraan
peristiwa wisata (event), publikasi dan promosi dari mulut ke mulut. Namun
efektivitas cara ini akan banyak bergantung padan produk (atraksi dan pelayanan)
wisata yang diberikan, manfaat produk dan kegembiraan serta kepuasan keluarga
mengikuti acara paket wisata.

3. Untuk wisatawan nusantara, penjualan juga dilakukan secara tidak langsung
kemudian bisa dilakukan bersamaan promosi Diparda ke daerah-daerah. Bantuan
penjualan seperti poster, brosur dan lainnya diberikan kepada agen-agen perjalanan
di daerah, untuk menjual paket-paket wisata ke lembaga-lembaga seperti sekolah,
organisasi atau badan usaha.

4. Sebuah paket Familiarization Tour bagi pemimpin lembaga-lembaga tersebut yang
kemudian diikuti dengan publikasi pada media massa di daerah juga disarankan
sebagai salah-satu program pemasaran.

6.3.1.2. RENCANA DISTRIBUSI PARIWISATA

Sistem distribusi pariwisata memberikan informasi bagi wisatawan apa yang mereka
butuhkan dalam membuat pilihan liburan, dan memungkinkan mereka untuk membuat
pemesanan yang dibutuhkan sekali mereka memutuskan pilihan mereka. Sistem distribusi
pemasaran pariwisata dapat dilihat pada Bagan 6-01.

Bagan 6-01
SISTEM DISTRIBUSI PARIWISATA

Direct

Retailer

Suppliers

Wholessaler

Retailer

Customers

Wholessaler

Retailer

Spceialty Channeler

Indirect
Sumber: Tourism The International Business
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A. Sistem Distribusi Langsung

Adalah sistem distribusi di mana pemasok – kawasan tempat tujuan wisata, perusahaan
penerbangan, hotel dan sebagainya – berkomunikasi secara langsung dengan
pelanggannya, dan seluruh biaya yang dibayar oleh konsumen ditanggung oleh pemasok.
Dalam era tenologi informasi yang makin maju serta unsur globalisasi sistem distribusi
langsung yang dapt dikembangkan adalah:

 Menyediakan layanan telepon bebas pulsa untuk masyarakat banyak. Hal ini
memungkinkan pelanggan menelpon pemasok tanpa perlu mengeluarkan biaya.

 Mesin penjual tiket otomatis yang dioperasikan di bandara, mesin ini berhubungan
secara langsung dengan sistem reservasi komputer sebuah perusahaan penerbangan
dan memungkinkan wisatawan dengan kartu kreditnya membuat pesanan, dan
menerima langsung tiket pada saat itu juga.

B. Sistem Distribusi Tidak Langsung

Adalah sistem distribusi di mana ada satu atau lebih perantara antara pemasok dan
pelanggan, yaitu berupa agen perjalanan eceran, operator wisata atau agen perjalanan
wisata besar.

 Agen Perjalanan Eceran

Agen perjalanan eceran bertindak sebagai agen pemasok dan dibayar berdasarkan
komisi oleh pemasok untuk penjualan yang mereka lakukan.

Agen yang menjual perjalanan wisata bagi agen perjalanan besar dan operator wisata
sebagai tambahan bagi agen kamar-kamar hotel, agen persewaan mobil, dan agen
penjualan tiket transportasi. Agen perjalanan eceran dapat membuat paket wisata dan
menjualnya pada masyarakat dan/ atau lewat agen perjalanan eceran yang lain,
contohnya melalui perantara khusus (perantara antara agen wisata eceran dan
pelanggan).Agen perjalanan eceran merupakan perantara penting dalam kegiatan
wisata, yang bertindak sebagai outlet penjualan bagi pemasok dan penyedia
pelayanan serta bagi agen perjalanan besar, agen perjalanan kecil mendapatkan
komisi dari hasil penjualannya. Peran agen perjalanan eceran, yaitu bertindak sebagai
penjual yang secara aktif menjual perjalanan wisata, dan sebagai pegawai,
menangani pemesanan tempat berdasarkan permintaan pelanggan.

 Operator Wisata atau Agen Perjalanan Wisata Besar

Operator wisata menjual paket wisata langsung pada masyarakat, sedangkan agen
wisata besar menjual paket wisatanya lewat agen wisata eceran.

Agen perjalanan besar membuat paket perjalanan wisata yang mungkin meliputi
beragam produk wisata seperti transportasi, penginapan, makanan, pemindahan,
tamasya, dan sebagainya. Agen perjalan wisata besar menjual paket secara langsung
pada wisatawan (operator wisata) atau lewat agen perjalanan eceran, dan mereka
akan membayar komisi.

 Perantara Khusus

Adalah mereka yang menjadi perantara antara agen wisata eceran dan pelanggan.
Mereka bisa menjadi wakil pelanggan ataupun pemasok.

Didalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, diharapkan sistem
distribusi tersebut diatas dapat dimanfaatkan dan diefektifkan secara maksimal. Baik
sistem distribusi langsung maupun sistem distribusi tidak langsung hendaknya dapat
bersinergi dan terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan sistem pemasaran tersebut
diperlukan kerjasama dari seluruh insan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi secara
terpadu dan menyeluruh.
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6.4. RENCANA KELEMBAGAAN PARIWISATA

Program pembangunan dan pengembangan yang meliputi proses perencanaan,
pelaksanaan hingga tahap pengendalian, tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak yang
berkepentingan dan mendukung terhadap keberhasilan suatu program pembangunan
dan pengembangan tersebut. Dalam upaya pengelolaan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi juga tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak terkait, diantaranya adalah;
pemerintah sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, mediator dan motivator, swasta
berperan sebagai pihak pelaksana kegiatan pariwisata (investor dan penjual jasa), dan
masyarakat sebagai pengguna, aktor/ subyek dan sekaligus pengendali terlaksananya
kegiatan wisata terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata .

Upaya pengelolaan tersebut, biasanya terorganisir dalam suatu wadah/lembaga
pengelola, yang berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, terdapat beberapa
lembaga yang terkait dengan pengelolaan wisata di Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

- Lembaga pemilik/ pengelola masing-masing obyek wisata yang terdapat di Kabupaten
Banyuwangi.

- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pemangku kewenangan terhadap wilayah
administrasi Kabupaten Banyuwangi.

- Lembaga atau organisasi swasta lainnya yang bergerak di bidang pariwisata.

- Masyarakat setempat sebagai subyek yang secara langsung maupun tidak langsung
dapat menerima manfaat dari adanya usaha pengembangan pariwisata.

Analisis kelembagaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dan keterlibatan dari
masing-masing pihak pengelola di atas dalam upaya pengembangan wisata di Kabupaten
Banyuwangi. Lembaga pemilik/pengelola obyek wisata merupakan lembaga kelembagaan
intern, yang mengatur secara langsung manajemen obyek wisatanya masing-masing

Pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang berada di
luar obyek, namun mempunyai pengaruh dalam mendukung pengembangan obyek
wisata di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan.

Berdasarkan atas sifat dan fungsi di atas, maka kajian terhadap lembaga pengelola
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dibedakan menjadi dua, yaitu Kelembagaan Intern
dan Kelembagaan Ekstern.

6.4.1. KELEMBAGAAN INTERN

Termasuk dalam kelembagaan internal adalah pihak-pihak pemilik dan pengelola obyek
wisata. Secara keseluruhan, masih sedikit jumlah obyek wisata yang telah memiliki
lembaga dan manajemen pengelolaan. Pada umumnya obyek wisata tersebut adalah
milik dari perusahaan ataupun instansi yang tidak bergerak di bidang pariwisata, saat ini
belum ada lembaga pengelola yang terstruktur dengan jelas.

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar obyek wisata yang ada di Banyuwangi
sudah ada lembaga pegelola dan upaya pengelolaannya, namun belum maksimal, karena
kurangnya perhatian maupun perawatan dari piak pengelola sehingga kondisi obyek
wisata yang ada masih banyak yang tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan atas kecenderungan tersebut, maka upaya pengembangan wisata
seharusnya juga perlu memperhatikan upaya pengelolaan dan kelembagaannya.
Pembentukan kelembagaan pengelola wisata maupun pemasukan sub divisi pengelolaan
wisata dalam suatu struktur organisasi pemilik daerah wisata, perlu segera dilakukan
agar upaya pengelolaan wisata lebih terfokus dan ada perencanaan pembangunan
khusus di bidang pariwisata. Pembentukan kelembagaan tersebut, juga perlu diikuti
dengan program pembangunan maupun pemasaran yang intensif dan tepat sasaran.
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6.4.2. KELEMBAGAAN EKSTERN

Termasuk dalam lembaga eksternal yang mempunyai kepedulian maupun pengaruh
terhadap dunia pariwisata adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, lembaga atau
organisasi swasta lainnya yang bergerak di bidang pariwisata dan masyarakat.

6.4.2.1. PERAN SERTA PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pemangku kewenangan atas wilayah
administarsi Banyuwangi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kepemilikan
obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Banyak obyek wisata di
Kabupaten Banyuwangi yang belum dikelola oleh investor, sehingga menjadi tanggung
jawab Pemkab Banyuwangi untuk mengelola. Pengelolaan tersebut, biasanya belum
dibakukan dalam suatu organisasi tersendiri, namun masih tergabung dengan Dinas/
Instansi yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan lokasi obyek wisata. Seperti
misalnya Dinas Perikanan dan Kelautan, secara tidak langsung juga mempunyai
tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan Pantai Kayu Aking dan sekitarnya
di Kawasan Muncar.

Selain itu, pemerintah juga mempunyai peranan untuk bertindak sebagai fasilitator,
regulator (pembuat kebijakan), motivator (salah satunya sebagai pencipta iklim investasi
yang baik) dan mediator. Lokasi obyek wisata yang terletak pada 2 wilayah Kabupaten,
juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk menanganinya, agar
keberadaan kawasan tersebut dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi tanggung jawab
bagi kedua wilayah kabupaten. Dalam rangka menjembatani kondisi tersebut di atas
maka bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh 2 (dua) Pemerintah Daerah ini adalah
kerjasama antar kabupaten dalam satu propinsi dan lebih didasarkan dalam konteks
keterkaitan fungsional alam.

Bentuk kerjasama di atas dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah, harus didasarkan
pada prinsip-prinsip :

“Pertama, saling menguntungkan dalam arti saling menghidupi/ simbiose mutualisme.
Pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi
semua pihak yang terlibat di dalamnya/ win-win solution.

“Kedua, menciptakan efisiensi dalam proses pembangunan dengan memperhatikan
efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkan sumber daya, bersifat keterkaitan dan
ketergantungan tanpa memperhatikan batas-batas wilayah administratif, meningkatkan
sinergi kebersamaan, saling menunjang dan adanya kejelasan atau pembagian porsi
tugas dan tanggung jawab serta adanya take dan give atau mutual gain/ saling memiliki
peroleh bersama.

6.4.2.2. PERAN SERTA LEMBAGA ATAU ORGANISASI SWASTA

Di sektor swasta, organisasi yang bergerak di bidang usaha pariwisata antara lain adalah:

 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
 Association of Indonesian Travel Agent (ASITA)
 Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
 Gabungan Usaha Wisata Bahari (Gahawisri)

Keberadaan lembaga swasta tersebut, cukup membawa pengaruh besar terhadap
perkembangan pariwisata di Indonesi dan di daerah. Pemerintah memandang
keberadaan lembaga/ organisasi swasta sebagai bagian dari kelembagaan kepariwisataan
dan memberlakukannya sebagai mitra kerja dan berupaya mendorong peran sertanya
dalam membina kepariwisataan sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama
dalam membina ketrampilan dan keahlian anggotanya, memelihara hubungan kerja yang
baik antar sesama anggota dan dengan asosiasi lainnya dan dengan masyarakat luas,
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serta memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan
umum yang digariskan pemerintah.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak terdapat permasalahan terkait dengan
keterlibatan pihak swasta dalam bidang pengembangan pariwisata. Faktor-faktor yang
umumnya bermasalah antara lain di bidang:

 Kebijaksanaan pemerintah

Kebijaksanaan pemerintah seringkali tidak terorganisasi dan kebijaksanaan setiap instansi
sangat berlainan. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan baik dari segi
waktu maupun biaya. Akibatnya harga produk akan naik dan yang menanggung beban
biaya tersebut adalah masyarakat.

 Lahan

Lahan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata sebagian merupakan lahan milik
instansi pemerintah pusat/propinsi atau milik masyarakat, sehingga pihak swasta tidak
dapat dengan leluasa mengelola lahan tersebut sebagai suatu kawasan wisata yang
produktif.

 Infrastruktur

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan dan pembangunan infrastruktur sering
menyebabkan pembangunannya harus dilakukan oleh pihak swasta, yang akibatnya akan
meninggikan beban biaya pembangunan.

 Perijinan

Proses perijinan yang berbelit-belit seringkali memperlambat proses pembangunan,
sehingga untuk memperlancar pembangunan di kawasan wisata perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi terutama dalam masalah perijinan.

 Kepastian hukum

Ketidakpastian hukum yang seringkali terjadi di lapangan dapat mengganggu keamanan
dan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, misalnya dalam masalah pengadaan
lahan. Apabila sewaktu-waktu dilakukan tuntutan terhadap lahan pengembangan
pariwisata oleh pihak lain, maka pekerjaan akan dihentikan dan dianggap sebagai proyek
status quo.

 Pendanaan

Masalah ketersediaan dana untuk jangka panjang sulit diperoleh pihak swasta, sehingga
diperlukan usaha dari pemerintah untuk memobilisasi sumber dana untuk jangka
panjang.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kontribusi pemerintah dalam kemitraannya dengan
swasta biasanya berbentuk lahan atau konsesi, dan swasta memiliki kontribusi dalam hal
pendanaannya. Dalam kemitraan pemerintah-swasta, tampaknya mudah dan sederhana.
Namun dalam prakteknya swasta banyak menghadapi hambatan terutama dalam
jaminan dan lingkup kerja.

Dalam hal jaminan, pemerintah hendaknya memberikan jaminan terhadap lahan yang
akan dibangun untuk memudahkan pihak swasta mencari pinjaman dana. Dalam lingkup
kerja, hendaknya pada pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat luas, sebaiknya
pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Hendropranoto Suselo mengidentifikasikan enam jenis peran swasta dalam
pembangunan, yakni:

 Konsep leasing, dimana badan usaha swasta menyewa suatu fasilitas pemerintah
selama jangka waktu tertentu yang disepakati dan memperoleh keuntungan.

 Konsep Contract Operations, dimana pemerintah tetap mengendalikan badan
usahanya dan meminta suatu kontraktor untuk memberikan jasa manajemen atau
jasa lainnya selama periode tertentu.
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 Penerapan konsep kerjasama pemerintah - swasta yang meliputi kegiatan
pembangunan yang kompleks, seperti pembangunan kawasan pariwisata, dimana
pemerintah membantu penyediaan lahan dan swasta merupakan pelaksana utama
pembangunannya.

 Melibatkan peran sektor informal dan masyarakat setempat dalam penyediaan fasilitas
pelayanan wisata secara murah.

6.4.2.3. PERAN SERTA MASYARAKAT

Paradigma baru pembangunan saat ini, dimana pembangunan tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah saja, membawa implikasi bahwa masyarakat harus
dilibatkan juga dalam pembangunan, baik perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan
juga pembiayaannya.

Pada era sekarang, peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditumbuhkan
melalui berbagai hal. Banyak sekali program-program pembangunan yang
mengedepankan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunannya. “Entry Point”
pelaksanaan pembangunan model pelibatan masyarakat yang umumnya dilakukan
adalah; melalui lembaga perwakilan masyarakat yang dibentuk (baru) atau lembaga
masyarakat yang sudah ada. Dari lembaga tersebut masyarakat dapat memberikan
usulan pembangunan, ikut dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat melakukan
pengendalian dalam bentuk pengawasan pelaksanaan pembangunan. Program-program
tersebut umumnya di “set up“ (berfungsi) sebagai stimulan untuk lebih merangsang
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, selain mempunyai misi yang lain.

Dengan adanya rencana pengembangan pariwisata, maka seluruh unsur baik
masyarakat, swasta maupun stake holder diharapkan ikut terlibat, baik dalam
perencanaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan otoritas dan kapasitasnya.

Pengembangan kawasan pariwisata saat ini prospeknya sangat bagus mengingat
Kabupaten Banyuwangi mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial. Tetapi
dalam pengembangannya masyarakat sekitar masih belum banyak merasakan manfaat
dari dampak pariwisata tersebut. Sehubungan dengan itu, masyarakat perlu dirangsang
untuk ikut berpartisipasi dalam pengusahaan pariwisata. Kegiatan tersebut juga
dimaksudkan sebagai perluasan kesempatan kerja dan pendapatan melalui jasa
pariwisata seperti usaha pemandu wisata, porter, penjualan buah-buahan dan sayur-
sayuran, jasa angkutan darat serta industri kerajinan khas daerah dan lainnya.

Bentuk peran serta masyarakat yang lain adalah dengan berkoordinasi dengan LSM.
Pengembangan komunikasi dan informasi guna menumbuh-kembangkan persepsi yang
sama dalam pengembangan wisata. Persamaan persepsi ini sangat penting agar
kerjasama dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk itu perlu disusun petunjuk
pelaksanaan sebagai dasar dalam mengembangkan, mengatur dan menyepakati bentuk
komunikasi dan informasi masing-masing mitra kerjasama baik LSM lokal maupun
internasional.

Nantinya, perlu diadakannya evaluasi untuk mengetahui perubahan kesejahteraan
masyarakat sekitar karena pengaruh pengembangan wisata. Salah satu cara yaitu
dengan memakai sistem kuisioner yang diberikan kepada responden (pengunjung dan
masyarakat sekitar) atau melakukan rapat koordinasi dengan pemuka masyarakat
setempat.

Disamping itu dalam mengantisipasi perkembangan sektor pariwisata maka penduduk
pendukung dari kawasan wisata perlu diberi pengarahan atau informasi berkaitan dengan
berbagai kemungkinan pengembangan kawasan sebagai daerah tujuan wisata utama.
Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga
masyarakat lokal serta lembaga swadaya masyarakat (LKMD, LMD, Karang Taruna dan
lainnya
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6.5. RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK

Rencana pengelolaan dampak akibat adanya pembangunan dan pengembangan yang
mungkin akan terjadi bertujuan untuk mencegah perubahan dan pengaruh
pengembangan kawasan obyek wisata menjadi lebih optimal. Adapun arahannya adalah
sebagai berikut:

 Arahan rencana pengelolaan dampak terhadap kualitas lingkungan, yaitu meliputi
polusi udara, polusi suara (kebisingan), polusi air dan tanah adalah sebagai berikut:

- Penetapan jalur sirkulasi kendaraan bermotor di dalam kawasan obyek wisata dan
berakhir di area parkir kendaraan (sebaiknya pergerakan kendaraan di dalam
obyek dibatasi, berlaku untuk semua obyek di Kab. Banyuwangi).

- Penentuan lokasi parkir yang tepat yang disamarkan dengan pepohonan, guna
meredam suara kendaraan.

- Pengadaan dan pengoptimalan keberadaan vegetasi (pohon) sebagai edge
kawasan obyek wisata, guna meredam kebisingan dari atraksi di dalam obyek.

- Penyediaan sarana pembuangan sampah di lokasi-lokasi strategis yang rawan
untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah (sungai, pantai, telaga, air terjun,
teluk, kebun).

 Arahan rencana pengelolaan dampak flora dan fauna adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan flora dan fauna (khususnya di lokasi wisata Taman Nasional), melalui
inventarisasi dan pemetaan persebaran jenis flora dan fauna secara berkala.

- Peringatan tegas untuk tidak melakukan tindakan kriminal terhadap keberadaan
flora dan fauna langka.

- Pembinaan populasi flora dan fauna jenis endemik/ langka.

 Rencana pengelolaan dampak sosial budaya adalah sebagai berikut:

- Pengembangan pariwisata hendaknya menggunakan teknik konservasi budaya,
artinya melalui pengembangan pariwisata secara langsung dapat membantu
pelestarian bahkan menghidupkan kembali kebudayaan setempat (tarian, upacara
adat, dll.).

- Pelaksanaan program pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah
yang akan dikembangkan mengenai konsep, manfaat, masalah pariwisata,serta
bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan wisatawan asing yang
berbeda latarbelakang budayanya, sehingga kontak antara masyarakat tuan rumah
dan pendatang dapat bermanfaat timbal balik.

- Pelatihan kepada para pekerja setempat agar mereka dapat bekerja secara efektif
di bidang usaha pariwisata, agar terjalin hubungan yang menyenangkan antara
wisatawan dan para pekerja tanpa harus menimbulkan salah pengertian dan
konflik.

- Penginformasiaan kepada wisatawan tentang latar belakang sejarah dan budaya
masyarakat yang dikunjunginya tentang kebiasaan, cara berpakaian, kode etik
perilakunya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan lokal.

- Penentuan umum tentang atraksi wisata harus didasari aspek budaya dan
lingkungan lokal, bukan merupakan tiruan atraksi asing.

- Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan dalam hal
perencanaan pengembangan pariwisata (melalui pemimpin/ tokoh masyarakatnya),
agar dapat memberikan saran tentang jenis pariwisata yang cocok untuk
dikembangkan.
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RENCANA INDIKASI PROGRAM

Pengelolaan program pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari
keberhasilan akan pengelolaannya. Dalam melakukan pengelolaan pembangunan di
wilayah perencanaan, aspek-aspek yang berpengaruh antara lain adalah;

7.1. KEDUDUKAN HASIL RENCANA

Dalam kaitannya dengan indikasi, maka kedudukan hasil rencana dapat dijabarkan
sebagai-berikut;

 Terkait dengan penataan kawasan wisata; maka hasil rencana tersebut perlu untuk
dijabarkan lagi pada kawasan wisata yang lebih rinci dalam bentuk Rencana Detail
Kawasan Pariwisata atau Rencana Pengembangan Kawasan Wisata, yang merupakan
pedoman terinci tentang pemanfaatan ruang suatu obyek ataupun kawasan wisata.

 Terkait dengan pelaksanaan pembangunan; maka hasil rencana tersebut dapat
dipakai sebagai acuan/ pedoman pelaksanaan pembangunan dalam hal pemanfaatan
kawasan wisata.

 Terkait dengan Kerangka Otonomi Daerah; maka hasil rencana tersebut diharapkan
dapat menjembatani pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam hal penumbuhan/
penggalian pendapatan daerah, peran serta swasta/ masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemetaan peluang investasi di bidang pariwisata, yang sekarang
menjadi tanggung jawab daerah.

7.2. FASE PASCA PERENCANAAN DAN INDIKASI
PROGRAM

Tahap yang juga sangat menentukan adalah tahap dimana perencanaan tersebut selesai
dikerjakan. Dalam sub bab ini akan diuraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
pada pasca perencanaan serta indikasi program pembangunannya.

7.2.1. FASE PASCA PERENCANAAN

Setelah proses perencanaan selesai dilakukan, maka kegiatan selanjutnya adalah
pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari hasil rencana. Beberapa
tahapan yang harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut antara lain adalah:

1. Sosialisasi Hasil Rencana
Hasil rencana harus disosialisasikan kepada masyarakat luas dan instansi/ dinas yang
terkait, baik pada tingkat kawasan dan kabupaten serta diinformasikan ke tingkat
propinsi dan pusat. Dengan semangat transparansi diharapkan hasil rencana tersebut
dapat diketahui, dimengerti dan dijaga akurasinya.

2. Penyiapan Perangkat Pendukung
Penyiapan perangkat pendukung dimaksudkan untuk menjaga konsistensi penerapan
berbagai ketentuan yang tertuang dalam hasil rencana pada saat implementasi.
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Perangkat tersebut antara lain dari aspek legal dan kapasitas aparat (SDM) yang akan
terlibat dalam pengembangan kawasan wisata alam di Kabupaten Banyuwangi
sebagai Daerah Tujuan Wisata.

3. Pemanfaatan Hasil Rencana
Pemanfaatan hasil rencana pada dasarnya merupakan pelaksanaan pembangunan
baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

4. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi
Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan
masyarakat secara bersama-sama dengan motivasi dan misi yang sama, yaitu
mencegah timbulnya kegiatan yang keluar dari ketentuan perencanaan dan mencegah
timbulnya dampak buruk atau kerugian-kerugian yang ditanggung oleh masyarakat,
pemerintah dan lingkungan.

7.2.2. KONSEP PENENTUAN PROGRAM

Dalam menentukan program pembangunan dan skala prioritas pada pengembangan
kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi, yang harus diperhatikan adalah sebagai
berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timur
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi
3. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Propinsi Jawa Timur
4. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Banyuwangi
5. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Alam (RIPWA) Kabupaten Banyuwangi
6. Kebijaksanaan dan Arahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
7. Peraturan Perundangan lain yang terkait.
8. Kebutuhan yang mendesak dalam menunjang pencapaian sasaran pengembangan

kawasan Wisata sebagai daerah tujuan wisata.
9. Kondisi yang obyektif tentang potensi, dana, tenaga, kemampuan manajemen dan

lain-lain.

Semua program/ proyek yang berlokasi di zona kawasan wisata Kabupaten Banyuwangi
perlu dikendalikan agar tepat sasaran dan tidak keluar dari konteks yang telah
ditetapkan/ disepakati serta menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal-hal yang menjadi
pertimbangan dan sekaligus faktor penyeleksi dalam penetapan program antara lain
adalah:

1. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan harus merupakan pelaksanaan dari
fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi di bidang pembangunan.

2. Program/ proyek yang kegiatannya mempunyai hubungan dengan masalah lapangan
kerja baik penciptaan lapangan kerja baru, perluasan lapangan kerja maupun
peningkatan produktifitas kerja.

3. Program/ proyek yang bertujuan untuk pembinaan dan pembangunan lingkungan
hidup.

7.2.3. INDIKASI PROGRAM

Indikasi program meliputi tindakan yang akan dillakukan untuk mengetahui kegiatan
pembangunan yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dengan permasalahan-
permasalahannya, sebagai tindak lanjut untuk mengambil tindakan-tindakan dalam
pelaksanaan pembangunan nantinya.

Berdasarkan hasil penentuan WPP dan pusat pertumbuhannya, maka Plengkung, Ijen
dan Sukamade dapat diberlakukan sebagai kutub pertumbuhan. Agar dapat dicapai
pertumbuhan yang sesuai dengan konsep di atas, maka program pengembangan disusun
berdasar:
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1. Program Pengembangan Daya Tarik dan Kegiatan Wisata
2. Program Pengembangan Fasilitas Wisata
3. Program Pengembangan Sistem Utilitas
4. Program Pengembangan Sistem Transportasi
5. Program Pengembangan Sistem Promosi dan Pemasaran
6. Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan
7. Program Pengawasan dan Pengendalian

Secara keseluruhan, Rencana Indikasi Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi ditampilkan dalam Tabel 7-01.
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Tabel 7.1.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-2031
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EXECUTIVE SUMMARY
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi

Hal - 1

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Banyuwangi mempunyai Obyek/Daya
Tarik Wisata (ODTW) yang sangat beragam.
Terdapat obyek wisata alam, budaya mupun
buatan. Beberapa sudah sangat dikenal, bukan
hanya di dalam negeri bahkan sampai ke manca
negara; seperti misalnya Kawah Ijen, Pantai
Plengkung, Suaka Marga Satwa Meru Betiri dan
lainnya. Selain itu secara fisik wilayah, Kabupaten
Banyuwangi sangat dekat dengan Pulau Bali
(hanya dibatasi oleh Selat Bali), dimana Pulau Bali
yang merupakan salah satu ikon pariwisata di
tingkat dunia secara tidak langsung akan
berpengaruh pada perkembangan kepariwisataan
di Kabupaten Banyuwangi. Agar pengembangan
obyek wisata yang akan datang dapat lebih
terarah, sesuai dengan permintaan pasar wisata
diperlukan sebuah dokumen yang dapat dijadikan
pedoman untuk pengembangan pariwisata secara
komprehensip di Kabupaten Banyuwangi dengan
menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
Kabupaten Banyuwangi dengan menciptakan
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
yang dapat dikaitkan dengan pengembangan
kawasan wisata.

2. Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat
dan daerah.

3. Memupuk kesadaran dan rasa cinta tanah air
bagi generasi muda dengan memperkenalkan
keindahan alam yang dimiliki serta
mempopulerkan kekayaan dan keindahan alam
tersebut.

4. Mempertahankan kepribadian bangsa melalui
keindahan alam dan lingkungan serta menjaga
kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

C. SASARAN

1. Identifikasi kawasan wisata di Kabupaten
Banyuwangi meliputi jenis, potensi serta
kendala di setiap kawasan wisata tersebut.

2. Melihat kontribusi sektor pariwisata dalam
struktur PAD dan upaya peningkatannya.

3. Penetapan Rencana Pengembangan Obyek
Wisata yang berisi tentang kemungkinan
pengembangan atraksi yang positif yang dapat
dikembangkan di setiap obyek.

4. Penetapan kawasan wisata prioritas, dimana
penentuannya didasarkan pada jangkauan
pasar dan pengadaan fasilitas (amenitas).

5. Penetapan zona, jalur dan paket pariwisata
potensial yang didasarkan pada kawasan wisata
alam prioritas.

6. Perkiraan dampak makro pengembangan
kegiatan pariwisata baik dampak positif yang
berupa multiplier pada struktur PAD, maupun

dampak makro lainnya dilihat dari sisi fisik,
sosial dan ekonomi pada kawasan wisata dan
pada seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

7. Ketentuan pemanfaatan dan pengendalian
ruang terutama pada kawasan wisata prioritas.

8. Aspek pelaksanaan Rencana Induk Pariwisata
dalam kaitannya dengan masyarakat,
pemerintah dan swasta (investor).

9. Penentuan rencana pengaturan zona pariwisata
disesuaikan dengan kawasan wisata prioritas.

A. OBYEK DAYA TARIK WISATA

Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di
Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang
sangat besar namun belum dikembangkan secara
optimal. Dengan kondisi lingkungan alam yang
strategis seperti memiliki wilayah pesisir dan
dataran tinggi, membuat Kabupaten Banyuwangi
memiliki pemandangan alam yang luar biasa untuk
dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.

Berdasarkan potensinya obyek wisata di Kabupaten
Banyuwangi dibagi menjadi 3 kategori yaitu DTW
(Daya Tarik Wisata) meliputi

Obyek Wisata Alam

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata
alam, antara lain wisata pantai/bahari, wisata
pulau, wisata hutan/wana wisata, wisata
kebun/agro wisata, wisata air terjun dan wisata
alam lainnya.

Obyek Budaya

Wisata budaya Kabupaten Banyuwangi
diklasifikasikan menurut Kesenian tradisional,
Upacara adat/tradisi, Upacara keagamaan, Budaya
kampung tradisional, Peninggalan sejarah,
Religi/Rohani, Taman Budaya

Obyek Wisata Buatan

Meliputi taman wisata serta taman rekreasi
keluarga

Wisata Lainnya

Wisata lainnya merupakan obyek wisata minat
khusus meliputi Wisata kuliner dan wisata
kria/kerajinan.

Selengkapnya potensi wisata yang ada di
Kabupaten Banyuwangi terlihat pada tabel berikut

PENDAHULUAN1

IDENTIFIKASI DAN
POTENSI
PERMASALAHAN
KEPARIWISATAAN

2
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Tabel 01
OBYEK DAYA TARIK WISATA ALAM KABUPATEN BANYUWANGI

No ODTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

WISATA PANTAI

1 Pantai Banyuwangi
(Pantai Boom)

Pantai berpasir TPI & aktifitas nelayan, Waduk Ds. Bunder
Kec. Kabat

2 Pantai Kampe Pantai Menyaksikan pembuatan gula
kelapa

Ds. Bengkak
Kec. Wongsorejo

3 Pantai Watudodol Pantai berpasir Batu Besar , Patunng Gandrung Ds. Ketapang Kec.
Kalipuro

4 Pantai Muncar Pantai TPI & aktifitas nelayan, Petik
Laut

Kec. Muncar

5 Pantai Blimbingsari Pantai Kuliner Laut Ds. Blimbingsari
Kec. Rogojampi

6 Teluk Pangpang Pantai Aktifitas nelayan, mangrove,
Bagan Tancap

7 Tanjung Sembulungan Pantai Makan Gandrung, hutan, goa,
meriam/ mercusuar

TN. Alas Purwo

8 Pantai Kayu Aking Pantai pasir putih Perpat, Slenggrong, Tanjung
Sloka, terumbu karang

TN. Alas Purwo

9 Pantai Trianggulasi Pantai Pesangrahan, lintas alam TN. Alas Purwo

10 Pantai Ngagelan Kegiatan penetasan
telur penyu semi alami

Pantai, pesanggrahan TN. Alas Purwo

11 Pantai Pancur Pantai Area perkemahan, sumber air TN. Alas Purwo

12 Pantai Plengkung Melakukan Surfing Pantai pasir putih, camp
penginapan

TN. Alas Purwo

13 Pantai Grajagan Pantai Goa, camping ground

14 Pantai Lampon Pantai Petik laut, aktifitas nelayan Ds. Pesanggaran
Kec. Pesanggaran

15 Pantai Pancer TPI Pantai, aktifitas nelayan Ds. Pancer
Kec. Pesanggaran

16 Pantai Rajegwesi/
Teluk Hijau

Pantai Teluk, aktifitas nelayan Ds. Sarongan Kec.
Pesanggaran

17 Pantai Sukamade Atraksi Satwa Penyu Pantai, keliling kebun Ds. Sarongan Kec.
Pesanggaran

18 Pantai Cacalan Pantai Panorama pantai Ds. Kaliklatak
Kec. Kalipuro

19 Pantai Bomo Pantai Panorama pantai, aktifitas
nelayan

Ds. Bomo
Kec. Srono

WISATA PULAU

1 Pulau Merah Pulau Pantai Ds. Pancer
Kec. Pesanggaran

2 Pulau Tabuhan Pantai Pasir putih Keindahan alam bawah laut
(Diving, snorkling)

Ds. Bengkak
Kec. Wongsorejo

3 Pulau Santen Pantai Aktifitas nelayan Kel. Karangrejo
Kec. Banyuwangi

WISATA HUTAN

1 TN. Alas Purwo Hutan lindung Pantai Trianggulasi, Pantai
Ngagelan, Feeding Ground
Sadengan, Cungur, Pancur,
Plengkung, Segara Anakan, Goa
Istana, Tanjung Sembulungan,
Kayu Aking

Ds. Kalipait
Kec. Tegaldlimo

2 TN. Meru Betiri Hutan lindung Pantai Rajegwesi, Teluk Hijau,
Pantai Sukamade

Ds. Sarongan
Kec. Pesanggaran

3 TWA Kawah Ijen Kawah Ijen Penambang tradisional belerang,
hutan, lintas alam, camping
ground, sungai banyupait,

Ds. Tamansari
Kec. Licin

4 Wana Wisata
Rawabayu

Telaga Hutan, sumber air, lintas alam Ds. Songgon
Kec. Songon

5 Wana Wisata
Watudodol

Hutan Goa Jepang, Makam, Batu
Layar, , lintas alam

Ds. Ketapang
Kec. Kalipuro

6 Wana Wisata
Grajagan

Hutan Camping Ground, lintas alam Ds. Tamansari
Kec. Licin

WISATA KEBUN

1 Kaliklatak Perkebunan Gapura/Pagar sejarah,
Plantation tour, Penginapan,
Kolam renang

Ds. Pesucen
Kec. Kalipuro
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2 Kendeng Lembu Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Karangharjo
Kec. Glenmore

3 Margo Utomo Home
Stay

Penginapan Rafting, Perkebunan, Berkereta
api, Mini plantation, Tour Wisata

Kec. Kalibaru

4 Agro Kaliselogiri Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Ketapang
Kec. Kalipuro

5 Agro Trebasala Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

DS. Glenmore
Kec. Glenmore

6 Agro Kalisepanjang Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Sepanjang
Kec. Glenmore

7 Agro Kalibendo Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Tamansari
Kec. Licin

8 Agro Malangsari Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

Ds. Kalibaru Kulon
Kec. Kalibaru

9 Agro Bayulor Perkebunan Ruang pengelolaan, keliling
Perkebunan, penginaan

WISATA AIR TERJUN

1 Kalongan Air Terjun Sumber Air, camping ground Ds. Pesucen
Kec. Kalipuro

2 Selogiri Air Terjun Sumber air

3 Antogan Air Terjun Sumber air Ds. Bunder
Kec. Kabat

4 Jeding Air Terjun Sumber air

5 Lidder Air Terjun Hutan Ds. Sumber Arum
Kec. Songgon

6 Jambe Rowo Air Terjun Sumber air

7 Air Terjun Wonorejo Air Terjun Sumber air

WISATA ALAM LAINNYA

1 Mangrove Bedul Mangrove Berkeliling menggunakan perahu
gondng gandung

Ds. Sumberasri
Kec. Purwoharjo

2 Feeding Ground
Sadengan

Padang penggembalaan Atraksi satwa, Menara pandang TN. Alas Purwo

3 Goa Istana Goa Sumber air, tempat bersemedi TN. Alas Purwo

4 Cungur Melihat burung migran
dari Australia

Pantai

5 Pemandian Jatirono Pemandian Sumber Air Ds. Kajarharjo
Kec. Kalibaru

6 Gunung Remuk Sumber air penawar Perkebunan, Goa Jepang, air
terjun

Ds. Ketapang
Kec. Kalipuro

7 Wisata Alam Tirto
Kemanten

Air Terjun Perkebunan, Hutan Ds. Kalibaru Wetan
Kec. Kalibaru

8 Pemandian Alam
Antogan Pesona

Pemandian Air Terjun Ds. Bunder
Kec. Kabat

9 Kalongan Outbound Outbound Pemandian alam Ds. Tamansari
Kec. Licin

10 Wisata Alam Pondok
Indah

Pondok Wisata Perkebunan rakyat Ds. Paspan
Kec. Glagah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Tabel 02
OBYEK DAYA TARIK WISATA BUDAYA KABUPATEN BANYUWANGI

No DTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

UPACARA ADAT

1 Upacara Petik Laut Upacara untuk memohon berkah
rezeki dan keselamatan sekaligus
ungkapan terima kasih kepada
Tuhan, sebagian besar dilakukan oleh
masyarakat nelayan di Pantai Muncar,
Bimo, Cacalan, Lampon, Blimbingsari,
Bulusan, Sukojati, Grajagan dan
Pancer yang dilaksanakan disetiap
bulan Syuro

Larung sesaji ke tengah
laut, untuk petik laut di
Muncar di lanjutkan
menggelar ritual hingga ke
Makam Gandrung

Pantai Muncar,
Bimo, Cacalan,
Lampon,
Blimbingsari,
Bulusan, Sukojati,
Grajagan dan
Pancer

2 Upacara Tradisional
Seblang

Upacara bersih desa
(Seblang Bakungan & Seblang
Olehsari)

Pementasan kesenian
sakral “Seblang” yang
berbau mistis

Desa Olehsari dan
Kel. Bakungan
Kec. Glagah

3 Endog-Endogan Upacara untuk memperingati Maulud Pawai endog endogan Kec. Kota
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Nabi Muhammad SAW Banyuwangi

4 Kebo-Keboan (Ds.
Alas Malang)

Ritual ungkapan rasa syukur dan
terima kasih masyarakat di Desa Alas
Malang Kecamatan Singojuruh
kepada Tuhan YME atas keselamatan
dan peningkatan hasil panen yang
diperolehnya selama ini. Ritual ini
menggunakan kerbau (manusia
berdandan mirip kerbau) sebagai
sarana upacara.

Seluruh warga membuat
tumpeng ayam yang
dimasak secara tradisional
khas suku using yakni pecel
ayam

Desa Alas Malang
Kecamatan
Singojuruh

5 Keboan (Ds. Aliyan) Ritual ungkapan rasa syukur serta
doa kepada Tuhan agar para petani
diberi keselamatan dan kesejahteraan
serta mendapatkan panen yang
melimpah dimasa yang akan datang

Pementasan kesenian
tradisional wayang kulit

Desa Aliyan Kec.
Rogojampi

6 Barong Ider Bumi Arak-arakan Barong setiap
Pada hari ke-2 Idul Fitri

Ritual Barong Ider Bumi;
Sedekah syawal (selamatan
kupat lepet)
Mengarak tumpeng srakat
dan pecel pitik keliling
kampung

Ds. Kemiren
Kec. Glagah

7 Rebo Wekasan Ritual sebagai ungkapan rasa syukur
atas rejeki yang diberikan Tuhan
Yang Maha Esa setiap hari rabu
terakhir Bulan Sapar

Selamatan dan Doa
bersama di mata air di
Desa Kemiren

Kel. Kaliklatak
Kec. Kalipuro

8 Sapar-Saparan Ritual sebagai ungkapan rasa syukur
atas rejeki yang diberikan Tuhan
Yang Maha Esa setiap hari rabu
terakhir Bulan Sapar

Selamatan dan Doa
bersama di Pantai Cacalan

 Pantai Cacalan
Kec. Kalipuro

 Pantai Pulau
Santen Kec.
Banyuwangi

 Pantai Sukojati
Kec. Kabat

 Pantai Pondok
nongko Kec.
Kabat

9 Ngarah Jodang Perayaan Maulud Nabi Muhammad
masyarakat Desa Blimbingsari

Tradisi pelepasan sesaji ke
laut yang dilakukan pada
saat bulan Maulud

Desa Blimbingsari
Kecamatan
Rogojampi

10 Puter Kayun Tradisi masyarakat using merayakan
lebaran ketupat

Keliling kota menggunakan
dokar

Kel. Boyolangu
Kec. Giri

11 Arung Kanal Lomba menghias perahu (prototipe
kapal/perahu) untuk kemudian
diarung ke sungai

Selamatan “Baritan”
dangan menggelar “Balam
Apem”,

Kec. Bangorejo

12 Tumpeng Sewu Upacara adat Suku Using setiap bulan
haji yang dilaksanakan pada malam
hari (diterangi obor) sebagai
ungkapan raya syukur kepada Allah
SWT

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

13 Obor Belarak Upacara adat Suku Using untuk
meningkatkan semangat juangnya
jangan sampai terputus

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

14 Adat Gredoan Upacara perjodohan, dilaksanakan
tepat Bulan Maulud

Karnaval, pertunjukan seni
dan atraksi budaya

Ds. Macan Putih
Kec. Kabat

15 Ruwatan Prosesi Ruwatan Pertunjukan Wayang Kulit

16 Tradisi Panjer Kiling Pemasangan Kiling (kincir angin) - Kel. Penataban
Kec. Giri

17 Suroan Ritual selamatan pada tanggal 1
Syuro

Pertunjukan Wayang
semalam suntuk

Padepokan Mbah
Gamiso
Ds. Pandan
Kec. Genteng

18 Jamasan Dan
Pameran Pusaka
Tosan Aji

Pameran pusaka peninggalan
bersejarah dan sekaligus upacara
Jamasan yaitu prosesi memandikan
dan membersihkan benda pusaka

- Museum
Blambangan

18 Upacara Pernikahan
Khas Banyuwangi

Upacara adat pernikahan -

UPACARA KEAGAMAAN

1 Hari Raya Idulfitri Hari Raya Umat Islam Ritual silaturahmi antar
umat Islam

Pantai Boom
Kel. Kampung
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Mandar
Kec. Banyuwangi

2 Hari Raya Galungan Hari Raya Umat Hindu Iring-iringan Umat Hindu
untuk pergi ke Pura dengan
membawa sesajen aneka
jajanan, buah-buahan dan
sesajen hasil bumi

Semua Pura yang
ada di Banyuwangi

3 Hari Raya Kuningan Upacara Umat Hindu setelah 10 hari
Raya Galungan

Pagelaran seni daerah Pura Agung
Ds. Blambangan
Kec. Muncar

4 Upacara Taur
Agung Kesongo

Menyambut hari Raya Nyepi Arak-arakan obor, arak-
arakan gamelan
Balanganjur, arak-arakan
ogoh-ogoh serta pagelaran
seni

Pura Budi Wahyu
Sampurna
Ds. Sumbersewu
Kec. Muncar

5 Upacara Pagerwesi Rangkaian upacara umat Hindu dalam
memperingati Tahun baru Saka

Ritual membawa air suci
dan sesaji di Pantai
Trianggulasi

Pura Luhur Giri
Saloka
TN. Alas Purwo

6 Upacara Mekijis Upacara Adat agama Hindu Ritual Di Pantai Pulau
Merah

Pura Agung
Tawangalun di
Pantai Pulau
Merah

7 Perayaan Imlek dan
Cap Gomeh

Perayaan tahun baru cina Pagelaan kesenian
Barongsai dan leang leong

Klenteng Hoo
Tong Bio

BUDAYA KAMPUNG TRADISIONAL

1 Suku Using Penduduk Asli Banyuwangi yang
tinggal di Desa Kemiren Kec. Glagah

Desa Adat serta budaya
Using yang masih lestari
diantaranya, Gandrung,
Patrol, Seblang, Angklung,
Tari Barong, Kuntulan,
Kendang Kempul, Janger,
Jaranan, Jaran Kincak,
Angklung Caruk

Desa Kemiren Kec.
Glagah

KESENIAN TRADISIONAL

1 Kesenian
Tradisional
Gandrung

Gandrung merupakan kesenian asli
masyarakat Using Banyuwangi,
menjadi Maskot Pariwisata
Banyuwangi berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Banyuwangi
tanggal 31 Desember 2002 Nomor
173

Kesenian Gandrung selain
di gunakan untuk acara
pesta juga untuk memenuhi
kebutuhan upacara-upacara
ritual

2 Patrol Musik etnik khas Banyuwangi yang
seluruh instrumennya terbuat dari
Bambu

-

3 Praburoro /
Rengganis

Seni drama tari dengan lakon-lakon
yang dipentaskan bersumber dari
cerita Panji atau Hikayat Amir
Hamzah, yang dipengaruhi oleh
cerita-cerita tanah Persi yang
bercorak Islam

-

4 Damarwulan /
Jinggoan

Seni drama tari, ceritanya berkisar
tentang hubungan antara Minakjinggo
dengan Damarwulan pada masa
Majapahit dan Blambangan.
Dialognya berbentuk tembang atau
nyanyian

-

5 Bordah Bentuk kesenian yang ada
hubungannya dengan unsur-unsur
seni budaya keagamaan Islam

-

6 Gedhogan Tradisi masyarakat Using beramai-
ramai membunyikan peralatan
penumbuk beras, seperti : alu, lesung
dan lumpang, sehingga menimbulkan
suara yang untuk didengar. Mereka
menyanyi sambil menabuh gamelan

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

7 Barong Seni pertunjukan tradisional yang
berupa drama tari yang berwujud
tiruan dari binatang buas “Barong”
Kesenian barong yang ada di

Ritual dengan sesaji
terhadap Barong sebelum
melalui pamentasan

Ds. Kemiren
Kec. Glagah
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Banyuwangi meliputi Barong Kemiren,
Barong Prejeng, Barong Using atau
Blambangan

8 Jaranan Buto Kesenian Jaranan berbentuk kepala
raksasa (dalam bahasa Jawa disebut
Buto) dengan taring yang keluar dari
mulutnya

Ritual magis pada puncak
acara penari mengalami
kesurupan

9 Mocoan Pacul
Goang

Kesenian ini dimainkan oleh 7-8 orang
dalam sebuah group kendang, biola,
gong, dan kluncing adalah instrumen
yang digunakan untuk mengiringi
kesenian ini. Kemudian kelompok
tersebut membaca dengan
menggunakan irama lagu mocopot
seperti kasmaran, arum-arum, derma,
pangkur sinom, dan sebagainya
dengan menggunakan versi
Blambangan

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

10 Mocoan Lontar
Yusuf

Pembacaan lontar berhuruf arab
gundul dan dibaca oleh sesepuh desa
merupakan tradisi masyarakat Using

Pembacaan lontar dibarengi
tembang pangkur dan
kinanti sebagai perwujudan
rasa syukur dan
terimakasih kepada Allah
SWT

Ds. Kemiren
Kec. Glagah

11 Angklung Kkesenian khas Banyuwangi, meliputi
Angklung Caruk, Angklung Tetak,
Angklung Paglak, Angklung
Blambangan

- Ds. Kemiren
Kec. Glagah

12 Kuda Kencak Kuda menari diiringi musik gamelan
tradisional.

Dilakukan pada upacara
khitanan

Ds. Macan Putih
Kec. Kabat

13 Reog Tarian rakyat, dengan penari utama
memakai pakaian besar terbuat dari
bulu merak merah dan memakai
topeng kepala hariamau dan mampu
memanggul penari yang duduk di
atas kepalanya

Digelar pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan dan
tradisi di Banyuwangi

14 Wayang Pertunjukan Wayang semalam suntuk Digelar pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan dan
tradisi di Banyuwangi

15 Leang-Leong
(Barong Sai)

Pertunjukan kesenian bernuansa etnis
Tionghoa

Digelar pada kegiatan-
kegiatan kebudayaan dan
tradisi di Banyuwangi

Klenteng Hoo
Tong Bio

WISATA SEJARAH

1 Pendopo Kabupaten Peninggalan sejarah (Bekas Kompleks
Pemerintahan Kolonial Belanda)

Sumur Sri Tanjung
(Legenda Banyuwangi)

Kec. Kota
Banyuwangi

2 Inggrisan Peninggalan sejarah Markas Belanda - Kec. Kota
Banyuwangi

3 Benteng Utrech
(Kodim)

Peninggalan sejarah (Benteng tempat
pengintaian Balanda terhadap gerak-
gerik orang Blambangan di pendopo
pada masa pemerintahan Mas Alit)

- Kec. Kota
Banyuwangi

4 Tugu TNI 0032 Tugu pertempuran tentara laut NKRI Taman Makam Pahlawan
(TMP)

Kec. Kota
Banyuwangi

5 Situs Tawang
Alun/Macan Putih

Situs Keraton Macan Putih, pusat
Kerajaan Blambangan

Terdapat Bangunan
berbentuk segi enam,
berlantai keramik putih
dipercaya sebagai tempat
kremasi jenasah Tawang
Alun

Desa Macan Putih,
Kec. Kabat

6 Ompak Songo Dipercaya bekas reruntuhan kerajaan
Blambangan

Terdapat 49 batu besar
dengan sembilan batu di
antaranya berlubang di
tengah

Desa Tambakrejo
Kec. Muncar

7 Situs Makam 5
(Lima) Bupati
Banyuwangi

Makam-makam bupati Banyuwangi
antara lain: Wiroguno II (1782-1818),
Suronegoro (1818-1832), Wiryodono
Adiningrat (1832-1867),
Pringgokusumo (1867-1881), Astro
Kusumo (1881-1889)

- Kec. Kota
Banyuwangi
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8 Situs Rowo Bayu Petilasan Pertapaan Tawang Alun - Wisata Alam Rowo Bayu
- Sering dikunjungi umat

Hindu di Banyuwangi
maupun Bali yang ingin
bertapa atau mandi
membersihkan diri di
mata air sekitar situs

Ds. Songgon
Kec. Songon

9 Situs Siti Hinggil Tempat pengintaian VOC untuk
memata-matai musuh dari kerajaan
Bali

Terdapat tower pada
zaman Kerajaan (Adipati
Blambangan Minak Jinggo)

Desa Tembokrejo
Kec. Muncar

10 Situs Plecutan Tempat ”Mukso” (menghilangnya)
Patih Grinsing dari Kerajaan Tawang
Alun

- Desa Macan Putih,
Kec. Kabat

11 Situs Kawitan Cadi Bentar peninggalan Empu
Bharada Tahun 1012

- Desa Kutorejo
Kec. Tegaldlimo

12 Situs Buyut Tikah Tempat peristirahatan Sayu Atikah
dan pamannya Kudo Tilarso saat
menyebarkan agama Islam

Pengajian setiap malam
Jumat

Desa Boyolangu
Kec. Giri

13 Situs
Rempeg/Pangeran
JagapatIi

Tempat pemakaman
Rempeg/Pangeran Jagapati
merupakan pahlawan Blambangan
yang gugur melawan Belanda di Desa
Bayu dan dikenal Pangeran Puputan
Bayu tahun 1771-1772

- Desa Gombolirang
Kec. Kabat

14 Situs Gumuk Jadah Tempat ditemukan delapan buah
umpak (batu penyangga tiang
bangunan)

- Desa Tembokrejo
Kec. Muncar

15 Situs Gumuk Putri Ditemukan arca putri dan fragmen
cina dari Dinasti Sung

- Desa Tembokrejo
Kec. Muncar

16 Situs Jati Papak Tunggak jati besar yang diyakini
untuk tiang Masjid Demak

- Desa Kalipait Kec.
Tegaldlimo

17 Situs Mbah Kopek Tempat pertapaan Mbah Joyo
Kusumo

- Desa Sumbersewu
Kec. Muncar

18 Situs Buyut
Bojonegoro

Tempat pertapaan Buyut Bojonegoro,
prajurit Kerajaan Demak

Tempat untuk menyimpan
pusaka Buyut Bojonegoro

Desa Tojo Kec.
Sempu

19 Situs Lastono Dipercaya sebagai tempat tinggal
Syeh Siti Jenar

- Desa Lemahbang
Dewo

20 Situs Aning Patih Tempat persembunyian dan tempat
peristirahatan Aning Patih (Syah
Maulana Ahmad) merupakan salah
seorang penyebar agama Islam di
wilayah Blambangan

- Desa Ketapang
Kec. Kalipuro

21 Situs Daeng
Ruyung

Tempat pemakaman Daeng Ruyung
dan Daeng Reso, Pedagang Bugis
yang di bunuh VOC Tahun 1764
karena fitnah saat Prabu Danuningrat
Raja Blambangan berkuasa

- Kec. Kota
Banyuwangi

22 Situs Joyo
Poernomo

Tempat pemakaman Joyo Poernomo
dan penyimpan jubah Pangeran
Diponegoro

- Desa Sepanjang
Kec. Glenmore

23 Situs Mbah Kemis
(Sayid Abdullah)

Makam Mbah Kemis (Sayid Abdullah) - Desa Kalibaru
Kulon Kec.
Kalibaru

24 Situs Buyut Jakso Pemakaman Buyut Jakso, penasehat
Bupati Pringgo Kusumo yang
berkuasa tahun 1867

- Desa Boyolangu
Kec. Giri

25 Gumuk Kantong Benteng pertahanan peninggalan
jaman Jepang

- Kec. Muncar

26 Gumuk Klinting Tempat ditemukannya benda-benda
purbakala seperti
klintingan/klenengan untuk sapi

- Desa Tembokrejo
Kec. Glenmore

27 Candi Keramat
Gumuk Kancil

Cagar Budaya Tempat persembayangan
umat Hindu

Desa Bumiharjo
Kec.

28 Museum
Balambangan

Koleksi Museum Ritual Jamasan dan
Pameran Pusaka Tosan Aji
setiap Bulan Syuro

Kec. Kota
Banyuwangi

WISATA RELIGI/ROHANI

1 Makam Waliullah
Datuk Ibrahim Bin

Makam Datuk Abdurrahman Bauzi
terkenal karena telah menyembuhkan

Doa bersama pada malam
jumat legi

Kec. Kota
Banyuwangi
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No DTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

Abubakar Bin
Abdurrahim Bauzir

penyakit istri Bupati Banyuwangi
Pringgo Kusumo dan masyarakat
sekitar secara gaib

2 Makam Buyut
Wongsokaryo
Cungking (Situs
Buyut Cungking)

Makam Buyut Wongsokaryo (orang
kepercayaan Raja Blambangan Prabu
Tawang Alun)

Terletak di lingkungan
Cungking - Pusat kesenian
gandrung

Kel.
Mojopanggung
Kec. Giri

3 Makam Sayyid
Yusuf

Makam Gandrung Pementasan Gandrung
setiap acara “Petik Laut”

Semenanjung
Sembulungan

4 Makam Buyut Cili Makam Buyut Cili (cikal bakal warga
Desa Kemiren)

Setiap malam senin dan
malam jumat dilakukan
ritual selamatan

Desa Kemiren
Kecamatan Glagah

5 Pura Luhur Giri
Saloka

Pura kuno bersejarah yang terletak
ditengah hutan Alas Purwo

Tempa perayaan Hari Raya
Pagerwesi

TN. Alas Purwo

6 Pura Giri Natha Pura tertua di Pulau Jawa Keberadaan Candi Bentar,
Kori Agung, pelinggihan
menjadikan daya tarik
tersendiri bagi Pura Giri
Natha

Kampung Bali

7 Pura Agung
Blambangan

Tempat persembayangan umat Hindu Pusat Perayaan Upacara
Kuningan

Desa Tembokrejo
Kecamatan
Muncar

8 Klenteng Ho Tong
Bio

Nilai sejarah sebagai Kelenteng tertua
di Banyuwangi untuk mengenang
pembantaian orang-orang Cina oleh
VOC

Pusat perayaan Imlek dan
Cap Gomeh

Kec. Kota
Banyuwangi

9 Goa Maria
Jatiningrum

Ziarah kepada Bunda Maria Pelaksanaan Misa Kudus
tengah malam

Desa Curahjati
Kecamatan
Purwoharjo

TAMAN BUDAYA

1 Taman Sri Tanjung
dan Taman
Blambangan

Alun-alun Gelanggang Seni Budaya
Blambangan

Kec. Kota
Banyuwangi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Tabel 03
OBYEK DAYA TARIK WISATA BUATAN KABUPATEN BANYUWANGI

No DTW Daya Tarik Utama Daya Tarik Pendukung Lokasi

1 Pemandian Taman
Suruh

Pemandian Kebun dan sumber air Ds. Tamansuruh
Kec. Glagah

2 Desa Wisata Using Miniatur pusat
promosi adat dan
budaya Suku Using

Pemandian, play ground, home
stay

Ds.Kemiren
Kec. Glagah

3 Mirah Fantasia Waterboom taman satwa, watersports dan
Outbound

Kec. Kota Banyuwangi

4 Atlanta Kolam renang Kolam Pemancingan, Play Ground Ds. Genteng Wetan
Kec. Genteng

5 Pemandian
Pancoran

Waterpark Play ground, perkemahan,
panggung hiburan

Ds. Rogojampi
Kec. Rogojampi

6 Gumuk Kantong
Indah

Pemandian Playground Ds. Sumbersewu
Kec. Muncar

7 Gumuk Klasi Pemandian Playground Ds. Tojo
Kec. Sempu

8 Alam Indah Lestari Pemandian Playground, Lapangan Olahraga,
Lapangan Futsal, Penginapan,
Agro, panggung hiburan,
Playground

Ds. Badean
Kec. Kabat

9 Umbul Pule Pemandian Kolam pancing, Outbound, Water
Massage,

Ds. Sepanjang
Kec. Glenmore

10 Gladis Waterpark Kolam pemancingan, Playground Ds. Menelan Kidul
Kec. Singojurug

11 Umbul Bening Pemandian Playground Ds. Sumbergondo
Kec. Glenmore

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
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Persebaran Obyek Wisata di Kabupaten
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Tabel 04
DATA PENGUNJUNG OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2007-2011

No Nama Obyek
Wisata

Jumlah wisatawan

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 (s/d
Agustus)

Nus Man Nus Man Nus Man Nus Man Nus Man

1 Alam Indah Lestari
(AIL)

- - 29.195 - 87.789 - 51.838 - 19.032 -

2 Atlanta 6 - 53.056 - 36.252 - 106.063 - 52.663 -

3 Desa Wisata Using 46.947 - 67.961 2 30.640 - 50.358 5 40.833 5

4 Grajagan 34.996 214 46.464 468 45.910 439 63.439 - 27.358 -

5 Gumuk Kantong
Indah

3.415 10 8.191 56 8.919 66 9.050 49 3.893 33

6 Kaliklatak 6 17 - - 6 196 4 746 5 207

7 Kawah Ijen 2.885 3.413 3.648 5.012 4.934 5.450 7.352 11.176 4.670 5.951

8 Mangrove Blok
Bedul

- - - - - - 67.937 39 42.683 220

9 Makam Datuk Abd
Bauzir

39.531 - 42.753 - 50.556 - 57.798 - 46.755 -

10 Mirah Fantasi 4.143 5 2.173 29 5.994 24 7.647 19 3.399 26

11 PA Kalongan Indah - - - - 2.099 - 1.312 87 1.715 12

12 Pancoran 54.807 - 14.539 - 7.330 515 - - 32.909 -

13 Pemandian Taman
Suruh

78.301 620 53.558 168 39.570 230 70.894 117 38.478 1.360

14 TN. Alas Purwo 7.970 2.686 28.428 3.469 49.817 3.318 46.736 3.063 62.797 493

15 Sukamade 661 418 3.235 506 1.060 583 870 583 853 -

16 Pantai Kampe - - - - 2.699 - - - - -

17 Umbul Bening - - - - - - 4.407 33.655 -

18 Umbul Pule 24.428 15 21.110 26 10.524 10 2.804 1 4.217 -

19 Watu dodol - - 3.628 - 5.151 - 838 87 1.462 -

20 Rowo Bayu 9.290 290 5.350 153 1.401 - 4.407 - 2.649 -

21 Perkebunan
Kendeng Lembu

- 231 278 449 40 269 65 353 114 -

22 Antogan Indah - - - - 3.146 7 - - 861 -

23 Situs Umpak
Songo

- - - - - - - - 129 -

24 Air Terjun Tirto
Kemanten

2.367 - - - 2.342 54 8.276 - - -

25 Gladis - - - - - - - - 401 -

Jumlah 309.753 7.919 383.567 10.338 396.179 11.161 562.095 16.325 421.531 8.307

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

B. DATA KUNJUNGAN WISATA

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke
obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi dari tahun
2007 sampai dengan tahun 2010 mengalami
peningkatan, meskipun kunjungan wisatawan
masih di dominasi oleh wisatawan domestik.

Dari data obyek wisata wisata yang ada di
Kabupaten Banyuwangi, tidak semua wisatawan
yang berkunjung dapat terpantau jumlahnya. Hal
ini karena tidak semua obyek wisata tersebut
terkelola dengan baik seperti adanya biaya karcis
masuk. Sehingga jumlah wisatawan baik itu
domestik maupun mancanegara yang berkunjung
tidak dapat diketahui pasti berapa jumlahnya di
setiap tahun. Data Selengkapnya pada tabel
berikut

Diagram 01

KUNJUNGAN OBYEK WISATA TAHUN 2007-2011
KABUPATEN BANYUWANGI

C. FASILITAS PENDUKUNG
KEPARIWISATAAN

AKOMODASI/HOTEL

Fasilitas hotel sebagai fasilitas penunjang kegiatan
wisata dalam pemenuhan kebutuhan akan
penginapan di wilayah Kabupaten Banyuwangi
umumnya terdapat di beberapa kecamatan kota
yaitu di Kecamatan Banyuwangi, Ketapang,
Rogojampi, Jajag, Glenmore, Genteng dan
Kalibaru. Kurang lebih sebanyak 66 hotel dan
sebagian besar kelas melati dan hanya terdapat 2
kelas bintang yakni Kalibaru Cottage dan Manyar.

Perkembangan jumlah kunjungan hotel di
Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009 terlihat
pada diagram berikut.

Diagram 02.

KUNJUNGAN HOTEL TAHUN 2009-2011
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Pasar Tradisional

RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

Untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas makan dan
minum di Kabupaten Banyuwangi terdapat
restoran/rumah makan dan selain itu masih
tersedia fasilitas warung. Sebagian besar lokasi
Restoran ataupun Rumah Makan terletak
disepanjang ruas jalan utama di wilayah Kabupaten
Banyuwangi.

FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

BANK

Fasilitas Bank sangat penting guna menunjang
kegiatan wisata. Jumlah Bank di Kabupaten
Banyuwangi sebanyak 18 unit Bank Umum (terdiri
dari Bank pemerintah, BPD dan Bank Swasta
Nasional) dan sebanyak 17 unit BPR.

BIRO TREVEL

Di Kabupaten Banyuwangi juga tersedia beberapa
agen travel guna memberikan kemudahan dalam
kegiatan wisata. Beberapa tour and travel di
Banyuwangi diantaranya : Wanasari Tour (Boby’s
Surf Resort) G-Land Plengkug Beach, Alfa Arian
Tour Ijen Resort and Villas, Plengkung Indah
Wisata Tour G-Land Plengkug Beach, Wana Wisata

Alam Hayati Tour, Plengkung Ecologde,
Ramayana Travel dan Sawerigading

SHOPPING CENTER

Pada dasarnya Banyuwangi
memiliki pusat perbelanjaan
tradisional dan modern.
Sistem belanja tradisional
dilakukan di pasar
tradisional. Hal menarik di
pasar tradisional (belanja
secara tradisional) adalah kemampuan pembeli
untuk menawar barang-barang dengan harga
murah. Sedangkan shoping center modern barang
dibeli dengan harga pas dan tidak boleh ditawar.
Pusat perbelanjaan di Banyuwangi antara lain ;
Vionata, Banyuwangi Plaza/Ramayana, Giant
Supermarket, Kalisari Genteng, Roxy, Mitra jajag
dan lain-lain. Sedangkan pasar tradisional tersebar
diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi
(desa/kecamatan).

GIFT/SOUVENIR SHOP

Pusat oleh oleh di Banyuwangi menawarkan
berbagai macam produk dari makanan, kerajinan,
batik dsb yang sebagian besar merupakan
makanan khas ataupun kerajinan tradisional
Kabupaten Banyuwangi, diantaranya batik khas
Banyuwangi, kerajinan bambu dan yang lainnya

PELAYANAN POST

Pelayanan Post Indonesia ditangani oleh PT. Pos
(Persero) danmemiliki cabang disetiap kecamatan.
Pusat pelayanan post di wilayah Kabupaten
Banyuwangi dilayani oleh Kantor Post yang terletak
di Jl. Diponegoro Banyuwangi.

PELAYANAN KESEHATAN

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki
tempat-tempat pelayanan kesehatan dan rumah

sakit yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten
Banyuwangi. Beberapa Rumah Sakit yang ada
antara lain : RSUD Blambangan, RSUD Genteng,
Rumah Sakit Islam, RSI Fatimah, RSU Al Huda dan
lain-lainnnya. Selain Rumah sakit juga tersedia
fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas
yang ada disetiap kecamatan.

TOURIST INFORMATION CENTRE

Tourist information centre sangat membantu di
dalam memberikan informasi kepada wisatawan
terkait dengan pariwisata yang ada di wilayah
Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 2 (dua) tourist
information centre di Banyuwangi yakni;
Banyuwangi Government Culture & Tourism
Service dan TIC, Ketapang Harbour (ASDP).

D. INFRASTRUKTUR

 Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyuwangi
yang dikelola oleh PDAM hanya melayani beberapa
wilayah diantaranya Kecamatan Banyuwangi, Giri,
Glagah, Kalipuro, Rogojampi, Muncar, Genteng dan
Wongsorejo. Sebagian masyarakat masih
menggunakan sumur dan sungai serta air bersih
dari HIPPA. Jumlah pelanggan PDAM sebanyak
36.447 unit. Kebutuhan pelayanan air bersih untuk
kegiatan wisata dilayani oleh PDAM dan sumber air
di sekitar lokasi wisata. Sebagian besar obyek
wisata sudah terlayani oleh adanya jaringan air
bersih, namun beberapa lokasi wisata belum
terlayani, yaitu diantaranya wisata Teluk
Pangpang, Tanjung Sembulungan, Kayu Aking,
Pantai Cacalan, Pulau Tabuhan

 Listrik

Hingga tahun 2010 seluruh desa di Kabupaten
Banyuwangi telah teraliri listrik dengan KVA
terpasang sebesar 32.146,7 KVA dan setiap tahun
jumlah pelanggan listrik meningkat hingga tahun
2010 jumlah pelanggan sebesar 330.889 dimana
295.433 (66%) diantaranya adalah pelanggan
rumah tangga. Untuk lokasi wisata yang belum
terlayani listrik umumnya menggunakan genset,
seperti Grajagan, Mangrove Bedul, TN Alas Purwo,
TN Baluran, Sukamade, Kawah Ijen, Agro Wisata
Kendeng Lembu dan Jambe Rowo

 Telepon

Walaupun saat ini pelanggan telepon seluler cukup
banyak, namun keberadaan telepon umum
maupun pelanggan telepon masih cukup banyak.
Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 11 kantor
Telkom guna melayani kebutuhan telekomunikasi
di Kabupaten Banyuwangi. Berkembangnya telepon
sesuler didukung dengan pengembangan dan
pembangunan beberapa menara/tower milik
beberapa perusahaan telekomunikasi yang tersebar
di seluruh wilayah Banyuwangi sehingga akan lebih
memperluas jaringan telekomunikasi yang ada.

 Persampahan

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas
kebersihan dan Pertamana Kabupaten Banyuwangi
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Tabel 05
SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN BANYUWANGI

No Jenis Transportasi Keterangan

1. Transportasi Laut

Pelabuhan Tanjungwangi Pelayanan samodera nusantara, lokal, rakyat.

ASDP Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk Penyeberangan domestik.

2 Transportasi Darat

Jalan raya Terminal Sri Tanjung Bus antar dan dalam propinsi, angkotan, MPU.

Terminal Ketapang Angkotan semua jurusan

Terminal Blambangan Angkutan, MPU

Terminal Sasak Perot Bus antar dan dalam propinsi, angkutan, MPU

Terminal Brawijaya MPU

Terminal Rogojampi MPU

Terminal Muncar MPU

Terminal Jajag Bus antar dan dalam propinsi, anglutan, MPU.

Terminal Genteng Bus antar dan dalam propinsi, anglutan, MPU.

Kereta api Stasiun Kalibaru Kec. Kalibaru

Stasiun Glenmore Kec. Glenmore

Stasiun Krikilan Kec. Glenmore

Stasiun Sumberwadung Kec. Glenmore

Stasiun Kalisetail Kec. Sempu

Stasiun Temuguruh Kec. Sempu

Stasiun Singojuruh Kec. Singojuruh

Stasiun Rogojampi Kec. Rogojampi

Stasiun Kabat Kec. Kabat

Stasiun Karangasem Kec. Glagah

Stasiun Argopuro Kec. Kalipuro

Stasiun Banyuwangi Baru Kec. Kalipuro

3 Transportasi Udara

Bandar Udara Blimbingsari Kec. Rogojampi

hanya melayani beberapa Kecamatan yaitu
Kecamatan Banyuwangi, Kalipuro, Giri, Glagah,
Rogojampi, Genteng, Srono, Muncar dan
Gambiran. Dilakukan dengan 4 (empat) sistem
yakni; open dumping, pendam urug, sanitary
landfill, dan komposting. Jumlah pasukan kuning di
Kabupaten Banyuwangi sebanyak 201, sedangkan
volume sampah kurang lebih 176 M3. Dalam
pengelolaannya DKP bekerjasama dengan Pokmas.

E. AKSESBILITAS

Kemudahan pencapaian menuju Kabupaten
Banyuwangi dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara,
yaitu menggunakan transportasi darat, transportasi
laut dan udara. Dari arah Kota Surabaya, dapat
menggunakan transportasi darat dan udara (kereta
api, bus, taxi, kendaraan pribadi, pesawat terbang
dll), sedangkan dari arah Pulau Bali dapat
ditempuh melalui transportasi darat dan laut

F. ISU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN
PARIWISATA

Beberapa isu strategis yang terkait dengan
pengembangan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Tema promosi pariwisata Surabaya skala
internasional menempatkan Banyuwangi
dalam tema “ Surabaya 5 B ” (Borobudur,
Batu, Bromo, Banyuwangi dan Bali).
Banyuwangi menjadi salah satu destinasi
wisata yang sejajar dengan Borobudur, Batu,
Bromo maupun Bali memberikan peluang
yang sangat besar bagi Banyuwangi untuk
bisa mengembangkan pariwisata yang ada di
Banyuwangi.

2. Potensi alam, budaya dan lingkungan
yang ada sangat mendukung bagi
pengembangan kegiatan pariwisata di
Banyuwangi, namun hingga saat ini
pariwisata yang ada di Banyuwangi belum
bisa berkembang secara maksimal.

3. Beragamnya adat budaya yang ada
(kesenian tradisional, upacara adat, warisan
sejarah dan situs) merupakan daya tarik
wisata yang dapat dikembangkan

4. Sarana dan prasarana pendukung
kegiatan pariwisata, kurangnya perhatian
akan sarana dan prasarana pada objek wisata
baik dalam perencanaan, implementasi
maupun operasional dan perawatan di
lapangan. Khususnya sarana MCK atau air
bersih yang sering tidak memperhatikan
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sanitasi yang baik wisata sesuai dengan
karakteristik masing - masing potensi daya
tarik wisata.

5. Potensi sektor pendukung (misalnya:
sektor pertanian, perikanan, perkebunan dsb)
belum dimanfaatkan secara optimal untuk
menunjang pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi

6. Pemberdayaan masyarakat lokal, yang
ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Isu
ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pariwisata yang dapat
menghasilkan pemerataan pendapatan
ekonomi, dimana kegiatan pariwisata
didukung, dikembangkan dan dikelola oleh
masyarakat

7. Pelestarian budaya Banyuwangi, agar tetap
eksis dan terjaga keasliannya, dan tidak
diakui sebagai budaya daerah lain. Isu
pelestarian budaya berhubungan dengan
nilai‐nilai otentik yang memperlihatkan

identitas/jati diri suatu masyarakat. Hal ini
membutuhkan kekuatan nilai‐nilai budaya

yang khas agar tetap berkelanjutan.

8. Mitigasi bencana yang perlu diperhatikan di
wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan
dengan kondisi fisik wilayah yang rentan
terhadap bencana geologi (seperti letusan
gunung berapi, gempa, longsor, rawan
tsunami), maka isu mitigasi bencana harus
mendapatkan perhatian khusus sebagai
upaya bagi keselamatan para wisatawan dan
penduduk setempat. Di dalamnya mencakup
pemantauan dan penyelidikan gunung api
dalam rangka peringatan dini, inventarisasi
dan pemetaan, serta sosialisasi/penyuluhan
dalam upaya penyebarluasan informasi
bencana geologi

A. KONSEP PENGEMBANGAN

Perumusan konsep pengembangan pariwisata, juga
didasarkan atas penilaian kondisi faktual dan
kecenderungan di lapangan terhadap arahan
rencana tata ruang, peraturan dan ketentuan yang
berlaku, teori serta kebutuhan empiris di lapangan.

Berdasarkan atas tujuan dan kajian-kajian yang
telah dilakukan terhadap obyek-obyek wisata alam
Kabupaten Banyuwangi, maka konsep
pengembangan dari Rencana Induk Pariwisata
Daerah (RIPD) Kabupaten Banyuwangi adalah

EKOWISATA, konsep ini sangat sesuai melihat
potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten
Banyuwangi yang sebagian besar merupakan
wisata alam. Ekowisata merupakan salah satu
bentuk kegiatan wisata khusus. Bentuknya yang
khusus ini menjadikan ekowisata dering diposisikan
sebagai lawan dari wisata massal. Berbeda dengan
wisata konvensional, ekowisata merupakan
kegiatan wisata yang yang menaruh perhatian
besar terhadap kelestarian budaya pariwisata.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA

Strategi pengembangan wisata Kabupaten
Banyuwangi meliputi

STRATEGI PENETAPAN STRUKTUR
PENGEMBANGAN

Strategi yang diterapkan dalam upaya
pengembangan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi antara lain adalah;

 Memantapkan kerangka utama kawasan
pengembangan pariwisata yang sudah ada
dengan tetap bertumpu pada tiga obyek wisata
utama yaitu; Kawah Ijen, Plengkung dan
Sukamade dengan didukung pola jaringan
jalan yang saling mengkait/ terkoneksi satu
dengan yang lainnya.

 Melakukan “differensiasi” kawasan wisata
dengan menetapkan strata/ penjenjangan
berdasarkan potensi pengembangannya.

 Mengembangkan pola “conection line” antar
wilayah pengembangan dan antar obyek
wisata, sehingga tercipta sebuah kawasan
wisata yang terpadu.

 Mengoptimalkan keberadaan obyek dan daya
tarik wisata dengan membagi wilayah
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan prinsip keseimbangan dan
penyebaran/ pemerataan ke dalam 3 Zona
Tujuan Wisata (Wilayah Pengembangan
Pariwisata).

Pola tersebut secara keseluruhan merupakan satu
kesatuan yang saling mendukung dengan bentuk
utama segitiga, dan pada titik pertemuannya
dikelilingi/ dilingkupi dengan bentuk bulatan.
Konsep struktur pengembangan pariwisata dikenal
dengan “Pola Segitiga Berlian/ Trianggle
Diamond”. Sedangkan pola yang dikembangkan
untuk tiap Wilayah Pengembangan Pariwisata
adalah “Pola Orbit dan Satelit” dimana pada
titik pertemuan berfungsi sebagai pusat/ ”orbit”
yang dalam hal ini adalah tiga obyek wisata utama/
unggulan, sedangkan “satelit”nya adalah obyek
wisata-obyek wisata yang ada di sekitar tiga obyek
wisata unggulan tersebut. Secara visual, pola
tersebut dilihat pada Bagan 01

Berdasar pola struktur tersebut pengembangan
pariwisata dikelompokkan dalam zona
pengembangan kawasan untuk lebih memudahkan
dalam sistem pengelolaan, sehingga dapat
berkembang sesuai dengan yang diharapkan,
karena beberapa obyek wisata yang potensial dan

KONSEP &
STRATEGI
PENGEMBANGAN
WISATA
KAB. BANYUWANGI3
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pusat amenitas/ pusat

sub pusat amenitas WPP

aksesibilitas

koneksitas antar obyek wisata utama

Obyek wisata prioritas I

Obyek wisata prioritas II

Obyek wisata prioritas III

koneksitas antar obyek wisata

mempunyai keunikan belum termanfaatkan secara
optimal. Selain itu penentuan zona wisata /
Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP)
dimaksudkan untuk memudahkan dalam
penentuan karakter/”image” yang akan ditonjolkan
dan prioritas pengembangan masing-masing fungsi
wisata. Supaya persoalan pengelolaan,
keseragaman dan keberagaman dapat
dimanfaatkan sebagai unsur positif dalam
pengembangan obyek wisata, maka rencana
pengembangan ruang kegiatan wisata di
Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 3 Wilayah
Pengembangan Pariwisata (WPP), seperti terlihat
pada tabel berikut.

Bagan 01
POLA SEGITIGA BERLIAN dan

POLA ORBIT-SATELIT

TABEL 06
KONSEP PENGEMBANGAN WPP I - ZONA IJEN

Arahan WPP I – Zona Kawah Ijen

Wil.
Pengembangan

Kecamatan Songgon, Licin, Kalipuro, Wongsorejo, Giri, Glagah, Kabat, Banyuwangi

Image/ Tema
Wisata

“Wisata alam (pantai, kebun, hutan dan geologi) dengan dukungan tema atraksi wisata buatan
yang masih terkait dengan wisata alam dan wisata budaya dengan karakter kehidupan
tradisional dan peninggalan sejarah”

ODTW
Pendukung

Mirah Fantasia, Desa Wisata Using, Alam Indah Lestari, Agro Wisata Kaliklatak, Pemandian
Taman Suruh. Pantai Watudodol, Perkebunan Kalibendo, Antogan Pesona, Air terjun antogan,
Wana Wisata Watudodol, Perkebunan Kaliselogiri, Bayu Lor, Gunung Remuk, Air Terjun Jambe
Rowo, Kalongan Outbound, Wana Wisata Rawa Bayu, Pulau Tabuhan, Air Terjun Lider, Pondok
Indah, Pantai Boom, Pantai Kampe, Air Terjun Selogiri, Pulau Santen, Pantai Cacalan

DTW Budaya
Pendukung

 Upacara adat/tradisi ; Seblang, endog-endogan, Patrol, Barong Ider Bumi, Tumpengsewu,
Obor Blarak, Mocoan Lontar Yusuf, Gredoan, Sapar-saparan, Perayaan Imlek, Kuda Kencak,
, Panjer Kiling, Petik Laut, Jamasan Pusaka Tosan Aji.

 Sejarah ; Inggrisan, Pendopo Kabupaten, Taman Sritanjung, Situs Aningpatih, Situs Buyut
Tikah, Situs Buyut Cili, Situs Daeng Ruyung, Makam 5 Bupati, Situs Rowo Bayu, Situs Macan
Putih, Rempeg/Pangeran Jagapati,

 Religi; Klenteng Hoo Tong Bio, Makam Abdurrahman Bauzier, Situs Buyut Cungking
 Atraksi Kesenian tradisional ; Festival Gandrung, Festival Padang Ulan
 Budaya Kampung Tradisional ; Suku Using
 Wisata Kuliner (Pusat Kota Banyuwangi)
 Wisata Kria (Sentra kue Bagiak, sale pisang,kerajinan rotan, patung gandrung, kerajinan

monte, dsb )

Arahan
Pengembangan

1. Pengembangan Produk Wisata
 Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangandan penataan kawasan wisata dan

perbaikan kualitas lingkungan)
 Zona ini didominasi oleh kegiatan jenis wisata adventure/ penjelajahan alam dan

panorama alam sehingga sesuai bagi pengembangan ekowisata
 Pengembangan atraksi (Festival budaya dsb)

2. Pengembangan Sarana Pendukung
 Pengembangan Fasilitas penunjang wisata (Akomodasi, Rumah makan/Restaurant, Biro

perjalanan wisata dsb)
 Pengadaan Tourist Information Center ditiap ODTW
 Pemngadaan Kios Cinderamata pada masing-masing ODTW
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Arahan WPP I – Zona Kawah Ijen

 Pengembangan Akses moda transportasi
 Pengembangan Infrastruktur (air, listrik dsb)
 Perluasan akses dan pembangunan sarana

3. Pengembangan Pasar
 Pembuatan Paket wisata yang terpadu (Paket wisata alam, paket wisata budaya, paket

wisata sejarah/bangunan kuno,dsb)
 Peningkatan promosi dan pameran (Kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata Besar di

Luar negeri)
 Pengembangan sistem informasi pariwisata (Penyelenggaraan even/pameran tingkat

nasionl dan Internasional)
 Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
 Pelaksanaan promosi terpadu

4. Penguatan Kelembagaan
 Peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat

5. Pengembangan SDM
 Peningkatan dan penyediaan SDM terampil

Sumber : Hasil Analisa

TABEL 07
KONSEP PENGEMBANGAN WPP II – ZONA PLENGKUNG

Arahan WPP I – Zona Plengkung

Wil.
Pengembangan

Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo, Muncar, Bangorejo, Cluring, Srono, Rogojampi, Singojuruh
dan Gambiran

Image/Tema
Wisata

“Wisata alam (pantai, hutan) dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait
dengan wisata alam dan wisata budaya”

ODTW
Pendukung

TN Alas Purwo, Mangrove Bedul, Pemandian Pancoran, Pantai Muncar, Pantai Ngagelan, Gumuk
Kantong, Feeding Ground Sadengan, Pantai Grajagan, Pantai Trianggulasi, Pantai Blimbingsari,
Pantai Pancur, Kayu aking, Gladis, Tanjung Sembulungan, Goa Istana, Teluk Pang-pang,Pantai
Bomo

DTW Budaya
Pendukung

 Upacara adat/Tradisi ; Petik Laut, Kebo-Keboan dan Keboan, Upacara Kuningan, Taur
Agung Kesongo, Upacara Pagerwesi, Arung Kanal

 Sejarah ; Makam Sayid Yusuf/Makam GandrungLastono, Situs Gumuk Jadah, Situs Gumuk
Putri, Situs Siti Hinggil, Situs Umpak Songo, Situs Jatipapak, Situs Kawitan

 Religi/Rohani ; Makam Sayid Yusuf/Makam Gandrung, Pura Agung Giri Saloka, Pura Giri
Natha, Pura Agung Blambangan, Gua Maria Jatiningrum

 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra kerajinan anyaman bambu, bordir, gula kelapa, pengolahan

ikan,kerajinan monte, batik, pande besi)

Arahan
Pengembangan

1. Pengembangan Produk Wisata
 Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangandan penataan kawasan wisata dan

perbaikan kualitas lingkungan)
 Zona II didominasi oleh kegiatan jenis wisata bahari (seperti surfing, diving, berperahu,

memancing, dll) dan wisata spiritual (bersemedi di Gua Istana dan sekitarnya) sesuai bagi
pengembangan ekowisata

 Pengembangan atraksi (Festival budaya dsb)
2. Pengembangan Sarana Pendukung
 Pengembangan Fasilitas penunjang wisata (Akomodasi, Rumah makan/Restaurant, Biro

perjalanan wisata dsb)
 Pengadaan Tourist Information Center ditiap ODTW
 Pemngadaan Kios Cinderamata pada masing-masing ODTW
 Pengembangan Akses moda transportasi
 Pengembangan Infrastruktur (air, listrik dsb)
 Perluasan akses dan pembangunan sarana
3. Pengembangan Pasar
 Pembuatan Paket wisata yang terpadu (Paket wisata alam, paket wisata budaya, paket

wisata sejarah/bangunan kuno,dsb)
 Peningkatan promosi dan pameran (Kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata Besar di Luar

negeri)
 Pengembangan sistem informasi pariwisata (Penyelenggaraan even/pameran tingkat nasionl

dan Internasional)
 Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
 Pelaksanaan promosi terpadu
4. Penguatan Kelembagaan
 Peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat
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5. Pengembangan SDM
 Peningkatan dan penyediaan SDM terampil

Sumber : Hasil Analisa

TABEL 08
KONSEP PENGEMBANGAN WPP III – ZONA SUKAMADE

Arahan WPP I – Zona Sukamade

Wil.
Pengembangan

Kecamatan Pesanggaran, Glenmore, Genteng, Tegalsari, Siliragung, Sempu dan Kalibaru

Image/Tema
Wisata

“Wisata alam (pantai, kebun, hutan dan konservasi) dengan dukungan tema atraksi wisata
buatan dan wisata budaya”

ODTW
Pendukung

Margo Utomo, Atlanta, TN. Meru Betiri, Agro Trebasala, Agro Kendeng Lembu, Umbul Bening,
Gumuk Klasi, Rajegwesi/ Teluk Hijau, Agro Kali Sepanjang, Agro Malangsari, Pulau Merah,
Umbul Pule, Pantai Lampon, Tirto Kemanten, Air Terjun Jeding, Pancer, Air terjun Wonorejo,
Pemandian Jatirono

DTW Budaya
Pendukung

 Upacara adat/Tradisi ; Suroan
 Sejarah ; Situs Joyo Poernomo, Situs Mbah Kemis (Sayid Abdullah), Situs Buyut Bojonegoro,

Gumuk Kancil
 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra kerajinan peralatan dapur, gula kelapa, roti bolu, kerupuk kromo leo)

Arahan
Pengembangan

1. Pengembangan Produk Wisata
 Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangandan penataan kawasan wisata dan

perbaikan kualitas lingkungan)
 Pusat kegiatan wisata di Pantai Sukamade didominasi oleh kegiatan jenis wisata yang

mempunyai keunikan sumber daya alam (seperti teluk hijau, pulau merah, atraksi penyu
mendarat, dll) sesuai bagi pengembangan ekowisata

 Pengembangan atraksi wisata
2. Pengembangan Sarana Pendukung

 Pengembangan Fasilitas penunjang wisata (Akomodasi, Rumah makan/Restaurant, Biro
perjalanan wisata dsb)

 Pengadaan Tourist Information Center ditiap ODTW
 Pemngadaan Kios Cinderamata pada masing-masing ODTW
 Pengembangan Akses moda transportasi
 Pengembangan Infrastruktur (air, listrik dsb)
 Perluasan akses dan pembangunan sarana

3. Pengembangan Pasar
 Pembuatan Paket wisata yang terpadu (Paket wisata alam, paket wisata budaya)
 Peningkatan promosi dan pameran (Kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata Besar di

Luar negeri)
 Pengembangan sistem informasi pariwisata (Penyelenggaraan even/pameran tingkat

nasionl dan Internasional)
 Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
 Pelaksanaan promosi terpadu

4. Penguatan Kelembagaan
 Peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat

5. Pengembangan SDM
 Peningkatan dan penyediaan SDM terampil

Sumber : Hasil Analisa

STRATEGI PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan akses dari
dan menuju obyek wisata, maka strategi yang akan
dilaksanakan antara lain adalah;

 Mengoptimalkan akses jalur wisata melalui 3
gerbang (“gate”), yaitu jalur Jember, jalur
Situbondo dan jalur Bali.

 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
transportasi dalam upaya untuk membantu
kelancaran perjalanan wisata.

 Pelabuhan Ketapang, sebagai pintu gerbang
yang mendatangkan wisatawan dari Pulau Bali.

 Pengoptimalan pencapaian obyek wisata
melalui penyediaan angkutan khusus menuju
obyek wisata.

 Menerapkan segmentasi pada kualitas
keterjangkauan, mengingat aspek tingkat
pengalaman atau “experience level” menjadi
sangat penting dalam pengembangan wisata.

STRATEGI PENGEMBANGAN AMENITAS

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas
amenitas di Kabupaten Banyuwangi, strategi yang
harus diterapkan antara lain adalah;
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 Menerapkan sistem pusat dan sub pusat
pelayanan amenitas (penjenjangan) yang
ditetapkan berdasarkan radius pelayanan,
dengan prinsip keseimbangan dalam
penyebarannya sesuai dengan standart yang
berlaku/ada.

 Mengoptimalkan peran Kota Banyuwangi
sebagai pusat amenitas pariwisata, Kota
Genteng dan Ketapang sebagai sub pusat
amenitas serta meningkatkan peran Kota
Muncar sebagai sub pusat amenitas baru.

 Mengoptimalkan keberadaan amenitas yang
ada dengan meningkatkan kualitasnya dan
memacu penciptaan amenitas baru.

 Memaksimalkan pelayanan akan fasilitas dan
utilitas.

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA

Secara garis besar strategi pengembangan
ekonomi, sosial dan budaya adalah sebagai
berikut:

 Pengembangan wisata alam diharapkan
berdampak positif secara ekonomi, baik
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
maupun peningkatan ekonomi masyarakat
sekiitar.

 Menangkal/ meminimalkan dampak sosial yang
negatif serta mengembangkan dan memupuk
dampak positif yang timbul akibat kegiatan
pariwisata.

 Mengedepankan kebudayaan lokal (seperti
upacara petik laut, pentas tarian budaya
setempat), sebagai bagian yang komprehensif
dalam pengembangan pariwisata.

 Pengembangan wisata diharapkan tidak hanya
menekankan “cultural sustainability”, akan
tetapi lebih dari itu, harus berusaha
membangkitkan penghormatan para wisatawan
terhadap budaya lokal yang ada.

 Pemberdayaan masyarakat lokal dalam
kegiatan pariwisata

 Meningkatkan pembinaan kepariwisataan
kepada masyarakat yang tinggal disekitar
ODTW

 Peningkatan pemahaman, pengetahuan,
kesadaran seluruh pelaku pariwisata (termasuk
masyarakat) terhadap pariwisata

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya
pengembangan sumber daya manusia
kepariwisataan adalah;

 Menjamin ketersedian SDM kepariwisataan atas
penciptaan MOT yang posistif yang pada
akhirnya akan menjaga keberlanjutan kegiatan
pariwisata.

 Membangun sistem pendidikan dan pelatihan
SDM kepariwisataan supaya memiliki
kemampuan untuk mengikuti dan menjawab
tututan baru perkembangan pariwisata.

 Mengembangkan kerangka desain organisasi
dengan menempatkan mereka yang bekerja di
garis depan (“front-line staff”) menciptakan
MOT positif dengan pendekatan pengembangan
kualitas kehidupan kerja (“quality of work life”).

 Peningkatan kualitas SDM di bidang
kepariwisataan khususnya yang berhadapan
langsung dengan wisatawan

STRATEGI PEMASARAN WISATA

Strategi yang akan dilaksanakan dalam
memasarkan pariwisata adalah;

 Memperkenalkan obyek wisata di Kabupaten
Banyuwangi melalui akses Bali.

 Mengoptimalkan teknologi informasi
 Melakukan kerjasama antara daerah Kota/

Kabupaten melalui tukar menukar informasi
keberadaan obyek dan event wisata.

 Mengoptimalkan keberadaan pusat Informasi
Pariwisata (Tourist Information Centre) di
Ketapang, serta membangun pusat informasi
pariwisata di setiap ODTW

 Pambenahan sarana dan prasarana
infrastruktur wilayah, khususnya yang berada di
obyek daya tarik wisata

A. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten
Banyuwangi meliputi :

STRUKTUR PENGEMBANGAN PARIWISATA

Struktur pengembangan wisata adalah kerangka
utama pengembangan yang nantinya akan dipakai
sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi.

Penatapan struktur pengembangan wisata di
Kabupaten Banyuwangi mengacu dan mengarah
pada:

 Arahan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Jawa Timur yang mempunyai
kedudukan lebih tinggi. Hal tersebut supaya
jaringan wisata tingkat regional dapat tercapai
dengan optimal.

 Arahan rencana pengembangan yang telah
digariskan dalam Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten
Banyuwangi dan RTRW Kabupaten Banyuwangi
sedapat mungkin dipacu atau dipedomani

RENCANA4
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secara konsisten, terutama tentang
pengembangan kawasan wisata.

 Tingkat dan kedudukan obyek wisata yang
bersangkutan dilihat dari potensi dan
marketnya.

 Ketersediaan sarana dan prasarana utama
pendukung industri pariwisata (amenitas).

 Perlu analisis lebih teliti untuk pusat-pusat
pengembangan wisata potensial yang
kemungkinan ditingkatkan hirarki dan
fungsinya, guna mendukung kepentingan dan
kebutuhan pengembangan kawasan wisata
secara menyeluruh (makro).

Tabel 09
RENCANA WPP KABUPATEN BANYUWANGI

WPP Image/ Tema
Wisata

Jenis Wisata

WPP I
(KAWAH

IJEN)

“Wisata alam
(pantai, kebun,

hutan dan geologi)
dengan dukungan

tema atraksi
wisata buatan

yang masih terkait
dengan wisata

alam dan wisata
budaya dengan

karakter kehidupan
tradisional dan
peninggalan

sejarah”

Kegiatan wisata di
Kawah Ijen
didominasi oleh
kegiatan jenis wisata
adventure/
penjelajahan alam
(seperti mendaki,
lintas alam, dll) dan
wisata panorama
alam (menikmati
pemandangan alam,
air terjun, dll).

WPP II
(PLENGK

UNG)

“Wisata alam
(pantai, hutan)

dengan dukungan
tema atraksi

wisata buatan dan
wisata budaya”

Pusat kegiatan
wisata di Pantai
Plengkung
didominasi oleh
kegiatan jenis wisata
bahari (seperti
surfing, diving,
berperahu,
memancing, dll) dan
wisata spiritual
(bersemedi di Gua
Istana dan
sekitarnya).

WPP III
(SUKAM

ADE)

“Wisata alam
(pantai, kebun,

hutan dan
konservasi)

dengan dukungan
tema atraksi

wisata buatan dan
wisata budaya”

Pusat kegiatan
wisata di Pantai
Sukamade
didominasi oleh
kegiatan jenis wisata
yang mempunyai
keunikan sumber
daya alam (seperti
teluk hijau, pulau
merah, atraksi penyu
mendarat, dll).

Sumber: Hasil Rencana

Rencana struktur pengembangan wisata dapat
dilihat pada Gambar 02.

RENCANA ZONA DAN JALUR WISATA

Berdasarkan struktur dan fungsinya, rencana
pengembangan ruang kegiatan wisata dibagi
menjadi 3 kategori WPP

1. WPP I, dengan pusat kegiatan wisata di Kawah
Ijen. Dengan obyek daya tarik wisata antara
lain:
- TWA Kawah Ijen - Gunung Remuk

- Mirah Fantasia - Air Terjun Jambe Rowo
- Desa Wisata Using - Kalongan Outbound
- Alam Indah Lestari - Wana Wisata Rawa Bayu
- Agro Wisata Kaliklatak - Pulau Tabuhan
- Pemandian Taman Suruh- Air Terjun Lider
- Pantai Watudodol - Pondok Indah
- Perkebunan Kalibendo - Pantai Boom
- Antogan Pesona - Pemandian Kalongan
- Air Terjun Antogan - Pantai Kampe
- Wana Wisata Watudodol - Air Terjun Selogiri
- Perkebunan Kaliselogiri - Pulau Santen
- Bayu Lor - Pantai Cacalan

2. WPP II, dengan pusat kegiatan wisata di
Plengkung. Dengan obyek daya tarik wisata
antara lain:
- Pantai Plengkung - Pantai Trianggulasi
- TN. Alas Purwo - Pantai Blimbingsari
- Mangrove Bedu - Pantai Pancur
- Pancoran - Pantai Kayu Aking
- Pantai Ngagelan - Gladis
- Pantai Muncar - Tanjung Sembulungan
- Gumuk Kantong - Wista Goa Istana
- F. Ground Sadengan - Pantai Teluk Pang-pang
- Pantai Grajagan - Pantai Bomo
- Wana Wisata Grajagan

3. WPP III, dengan pusat kegiatan wisata di
Sukamade.
Dengan obyek daya tarik wisata antara lain:
- Pantai Sukamade - Agro Malangsari
- Margo Utomo - Pulau Merah
- Atlanta - Umbul Pule
- TN. Meru Betiri - Pantai Lampon
- Trebasala - Tirto Kemanten
- Agro Kendeng Lembu - Air Terjun Jeding
- Umbul Bening - Pantai Pancer
- Gumuk Klasi - Air terjun Wonorejo
- Teluk Hijau/Rajegwesi - Pemandian Jatirono
- Agro Kalisepanjang

Rencana pengembangan zona/WPP dan jalur
wisata dapat dilihat Gambar 03.

RENCANA PENGEMBANGAN INVESTASI DAN
USAHA WISATA

Pembangunan pariwisata dapat menjadi tumpuan
dan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat
mendorong penciptaan lapangan usaha baru dan
memperluas dan meratakan kesempatan kerja.
Dalam pengembangan pariwisata, beberapa hal
harus tetap diperhatikan, misalnya kondisi
keamanan dan kepentingan lingkungan harus terus
diperhatikan.

Iklim Investasi

Guna mendukung pengembangan industri
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, maka perlu
melakukan pembenahan strategi investasi untuk
meningkatkan kegiatan pariwisata baik bagi
kegiatan pariwisata maupun kegiatan penunjang
pariwisata. Pembenahan tersebut meliputi:

a. Pembenahan infrastruktur

Infrastruktur menjadi pendukung utama bagai
pengembangan pariwisata terutama
infrastruktur fisik sangat diperhatikan oleh
kalangan dunia usaha dan ada tuntutan dari
investor untuk meningkatkan kualitas yang
lebih baik dari infrastruktur yang ada.
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Gambar 02
Rencana struktur pengembangan
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Gambar 03
Rencana Wilayah Pengembangan

Pariwisata (WPP)
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b. Pembenahan birokrasi perijinan

Prosedur pengurusan ijin yang berbelit-belit,
tingginya biaya yang harus dikeluarkan, dan
permasalahan lainnya menjadi kendala bagi
proses perijinan

c. Pembenahan masalah ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan terkait dengan
potensi SDM yang ada. Perlunya peningkatan
dan penyediaan SDM terampil untuk
mendukung kegiatan pariwisata

d. Perlu dukungan pemerintah dalam memberikan
insentif bagi UMKM

Adanya kemudahan memperoleh kredit dari
bank, subsidi bunga bank yang masih harus
tetap menapatkan prioritas dan perlu terus
dilakukan pembinaan dan pendampingan, baik
yang dilakukan dinas terkait maupun oleh
pengusaha besar melalui program kemitraan
bina lingkungan (PKBL) dan pengelolaan
UMKM.

Meningkatkan Investasi

Rencana yang perlu dilakukan guna meningkatkan
investasi adalah:

1) meningkatkan kepastian hukum serta
meningkatkan konsistensi peraturan
perundangan di bidang penanaman modal baik
antar sektor maupun antara pusat dan daerah;

2) menciptakan sistem insentif bagi kegiatan
investasi;

3) menindaklanjuti pelayanan satu atap secara
terkoordinasi baik dengan instansi pusat
maupun daerah;

4) meningkatkan perlindungan keamanan dan
membantu penanam modal dalam
memecahkan permasalahan yang dihadapi;

5) meningkatkan infrastruktur secara memadai
dengan mendorong peranan swasta dalam
penyediaan infrastruktur.

Pemberdayaan usaha skala mikro, kecil,
menengah dan koperasi (UKMK)

Beberapa arahan dalam meningkatkan dan
memperkuat dasar kehidupan perekonomian
masyarakat, meliputi:

1) kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif
dalam rangka membuka kesempatan berusaha
seluas-luasnya, menjamin adanya kepastian
usaha, dan meningkatkan efisiensi ekonomi
sebagai prasyarat utama untuk berkembangnya
UKMK;

2) kebijakan peningkatan akses kepada
sumberdaya produktif untuk meningkatkan
kemampuan pengusaha mikro, kecil, menengah
dan koperasi (PKMK) dalam memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumber
daya, terutama sumber daya lokal yang
tersedia; serta

3) kebijakan pengembangan kewirausahaan dan
PKMK berkeunggulan kompetitif, dalam rangka
mengembangkan perilaku kewirausahaan serta
meningkatkan daya saing UKMK.

Memacu peningkatan daya saing.

Pembangunan pariwisata terus dilakukan melalui
berbagai kegiatan untuk memperluas pasar baik
melalui pengembangan produk maupun promosi di
lingkungan dalam dan luar negeri. Namun upaya-
upaya yang dilakukan tersebut belum mampu
meningkatkan penerimaan pendapatan yang
diperolah dari pariwisata. Di dalam meningkatkan
daya saing perlunya investasi yang terarah untuk
memperkuat pengembangan wisata.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM WISATA

Banyak peran yang bisa dimainkan masyarakat
dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat lokal
semestinya dilibatkan dalam proses perencanaan,
pembangunan, pengawasan, dan pengevaluasian
pariwisata. Dalam upaya mewujudkan Bayuwangi
sebagai tujuan wisata, perlu dikembangkan upaya-
upaya pemberdayaan seluruh potensi yang ada
untuk ditampilkan sebagai atraksi wisata. Sasaran
umum pemberdayaan pariwisata di Banyuwangi,
antara lain :

a. Meningkatkan efektifitas kelembagaan promosi
pariwisata, baik di tingkat lokal, nasional
maupun di internasional.

b. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam
pelestarian seni dan budaya, penyerapan
tenaga kerja yang profesional dan
Pengembangan SDM pariwisata

c. Peningkatan jumlah wisatawan ke ODTW dan
penerimaan pendapatan daerah melalui sektor
pariwisata.

B. RENCANA DESTINASI PARIWISATA
Rencana pembangunan destinasi pariwisata,
meliputi 3 (tiga) unsur pokok antara lain; Obyek/
Atraksi Wisata, Aksesibilitas dan Amenitas.

RENCANA PENGEMBANGAN OBYEK DAN
ATRAKSI/ DAYA TARIK WISATA
(ATTRACTIONS)

Dalam penetapan obyek wisata yang layak
dikembangkan, dilakukan kajian pembobotan dan
skoring terhadap obyek wisata yang terdapat di
Kabupaten Banyuwangi, dimana kriteria yang
digunakan dalam penilaian merupakan unsur-unsur
pokok kepariwisataan. Kriteria tersebut antara lain
adalah;

 Keunikan dan daya tarik merupakan kriteria
utama yang sangat berpengaruh dalam tujuan
wisata.

 Amenitas dan aksesibilitas
 Kelembagaan
 Kegiatan wisata dan kebersihan
 View, kenyamanan dan keamanan.
 Termasuk dalam program strategis

pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil penilaian, maka terdapat tiga obyek
wisata mempunyai skoring yang sangat tinggi yaitu
Kawah Ijen, Pantai Plengkung dan Pantai
Sukamade sehingga ditetapkan sebagai Obyek
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Wisata Unggulan/Utama, sedangkan beberapa
obyek wisata dikategorikan sebagai obyek wisata
yang sudah berkembang atau layak jual,
sedangkan selebihnya dikategorikan sebagai obyek
wisata yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan.

Penetapan tiga obyek wisata mempunyai skoring
yang sangat tinggi. yaitu TWA Kawah Ijen, Pantai
Plengkung dan Pantai Sukamade ternyata sejalan
dengan kebijakan yang sudah ada, sehingga secara
teknis tidak akan bertentangan. Kebijakan
tersebut, antara lain adalah;

 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Propinsi Jawa Timur (RIPP Propinsi Jatim), di
dalamnya ditetapkan Kawasan Unggulan Wisata
Alam dan Minat Khusus di Propinsi Jawa Timur
yang terletak di Plengkung, Kawah Ijen dan
Meru Betiri.

 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Kabupaten Banyuwangi (RIPP Kabupaten
Banyuwangi), di dalamnya ditetapkan Kawasan
Segitiga Berlian (The Diamond Triangle) yang
terletak di Plengkung, Kawah Ijen dan
Sukamade.

 Konsep Pengembangan Kepariwisataan
Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan oleh
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yaitu
menetapkan 3 (tiga) wilayah pengembangan
pariwisata yang disebut sebagai The Diamond
Triangle dengan pusat WPP I di Kawah Ijen,
WPP II di Plengkung dan WPP III di Sukamade.

Secara tabulatif, kategori obyek wisata yang akan
dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi sesuai
Zona Tujuan Wisatanya (WPP) dapat dilihat pada
Tabel 10 dan Gambar 04.

Tabel 10
KATEGORI OBYEK WISATA YANG DIKEMBANGKAN

SESUAI ZONA TUJUAN WISATA (WPP)

Zona Tujuan Wisata/
Wilayah Pengembangan

Pariwisata(Wpp)

Bobot Kategori

ZONA IJEN

1 TWA Kawah Ijen 104 Obyek Wisata
Utama

2 Mirah Fantasia 101 Obyek wisata
yang sudah
berkembang

3 Desa Wisata Using 99

4 Alam Indah Lestari 92

5 Agro Wisata Kaliklatak 91

6 Pemandian Taman
Suruh

88

7 Pantai Watudodol 80

8 Perkebunan Kalibendo 83

9 Antogan Pesona 76

10 Air Terjun Antogan 76

11 Wana Wisata
Watudodol

73 Potensi
dikembangkan
menjadi obyek

wisata
12 Perkebunan kaliselogiri 71

13 Bayu Lor 71

14 gunung remuk 63

15 Air Terjun Jambe
Rowo

63

16 Kalongan Outbound 61

17 Wana Wisata
Rawabayu

61

18 Pulau Tabuhan 60

Zona Tujuan Wisata/
Wilayah Pengembangan

Pariwisata(Wpp)

Bobot Kategori

19 Air Terjun Lidder 59

20 Pondokindah 58

21 Pantai Banyuwangi
(Boom)

57

22 Air Terjun/ Pemandian
Kalongan

49

23 Pantai Kampe 49

24 Air Terjun Selogiri 48

25 Pulau Santen 47

26 Pantai Cacalan 45

ZONA PLENGKUNG

1. Pantai Plengkung 110 Obyek Wisata
Utama

2 TN Alas Purwo 92 Obyek wisata
yang sudah
berkembang

3 Mangrove Bedul 97

4 Pancoran 94

5 Pantai Ngagelan 78

6 Pantai Muncar 75

7 Gumuk Kantong 74 Potensi
dikembangkan
menjadi obyek

wisata

8 Feeding Ground
Sadengan

74

9 Pantai Grajagan 73

10 Wana Wisata Grajagan 73

11 Pantai Trianggulasi 72

12 Pantai Blimbingsari 68

13 Pantai Pancur 68

14 Pantai Kayu Aking 67

15 Gladis 64

16 Tanjung Sembulungan 62

17 Wisata Goa Istana 60

18 Pantai Teluk Pang-
pang

56

19 Bomo 51

ZONA SUKAMADE

1 Pantai Sukamade 105 Obyek Wisata
Utama

2 Margo Utomo Home
Stay

101 Obyek wisata
yang sudah
berkembang3 Atlanta 94

4 TN Meru Betiri 88

5 Trebasala 82

6 Agro Wisata Kendeng
Lembu

80

7 Umbul bening 74

8 Gumuk Klasi 74

9 Pantai Teluk
Hijau/Rajegwesi

71 Potensi
dikembangkan
menjadi obyek

wisata
10 Kalisepanjang 71

11 Malangsari 69

12 Pulau Merah 67

13 Umbul Pule 64

13 Pantai Lampon 57

14 Tirto Kemanten 57

15 Air Terjun Jeding 48

16 Pantai Pancer 48

17 Air Terjun Wonorejo 48

18 Pemandian Jatirono 47
Sumber : Hasil Analisis

PENGEMBANGAN PRODUK WISATA

Rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten
Banyuwnagi merupakan perumusan rencana
menyeluruh untuk pengembangan obyek wisata,
sarana dan prasarana pariwisata, serta kualitas
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hidup masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Untuk
menyusun rencana pengembangan pariwisata yang
mampu mengkoordinasikan dan mengharmoniskan
semua sumber daya yang dimiliki Kabupaten
Banyuwangi maka perlu memperhatikan hal-hal
berikut:

a. Penetapan tingkat pertumbuhan secara
berjenjang pada sektor pariwisata

b. Penetapan peran pemerintah dan swasta dalam
pengembangan industri pariwisata di
Kabupaten Banyuwangi

c. Penentuan zona – zona pengembangan
pariwisata berdasarkan analisa potensi sumber
daya wisata yang ada.

Untuk memfokuskan rencana pengembangan
pariwisata yang tepat sasaran, maka Kabupaten
Banyuwangi akan dikelompokkan dalam beberapa
zona/Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP)
berdasarkan jenis wisata yang menonjol di
kawasan tersebut sehingga menjadi ciri khas dari
masing-masing zona wisata. Rencana
pengembangan wisata di setiapa zona/WPP
sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan Pariwisata I
(Kawah Ijen)

WPP I merupakan zona Kawah Ijen dengan wilayah
pengembangannya meliputi Kecamatan Songgon,
Licin, Kalipuro, Wongsorejo, Giri, Glagah, Kabat,
Banyuwangi. Berdasarkan potensi pariwisata yang
ada di WPP I, maka Rencana pengembangan
wisata WPP I – Zona Kawah Ijen

a. Tema pengembangan yang menjadi ciri khas
dari WPP I adalah: Wisata alam (pantai, kebun,
hutan dan geologi) dengan dukungan tema
atraksi wisata buatan yang masih terkait
dengan wisata alam dan wisata budaya dengan
karakter kehidupan tradisional dan peninggalan
sejarah yang ada.

b. Kekuatan utama yang harus dikembangkan:
 Kegiatan wisata didominasi oleh kegiatan

jenis wisata alam adventure/ penjelajahan
alam (seperti mendaki, lintas alam, dll)

 Panorama alam yang cukup indah
(menikmati pemandangan alam, pantai, air
terjun, perkebunan dan wisata alam
lainnya).

 Letak sebagian wilayahnya di tepi pantai
sangat mendukung bagi pengembangan
wisata bahari

 Beragamnya budaya adat/tradisi, kesenian
tradisional, kampung tradisional, sejarah
dan religi menjadi atraksi budaya yang
menarik bagi wisatawan

c. Maksud dan tujuan pengembangan:
 Penguatan kawasan obyek wisata alam

yang menjadi ciri khas WPP I dengan
melestarikan serta meningkatkan mutu
obyek wisata alam sehingga mampu
mendatangkan wisatawan (baik wisnu dan
wisman)

 Mengintegrasikan titik–titik atraksi yang
sejenis sesuai dengan target market
masing-masing sebagai sebuah paket wisata

khusus (diantaranya mengintegrasikan titik
– titik atraksi wisata pantai dengan rencana
pengembangan wisata bahari dsb)

 Mengembangkan budaya Banyuwangi yang
beraneka ragam sebagai aset budaya
daerah dan melestarikan budaya yang ada
agar tetap eksis dan terjaga keasliannya,
serta tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan
diakui sebagai budaya daerah lain

 Memupuk rasa cinta tanah air dan cinta atas
sejarah Banyuwangi dengan cara
memperkenalkan sejarah perkembangan
Banyuwangi sejak dini sehingga diharapkan
warga mengetahui dengan benar sejarah
perkembangan Banyuwangi (tujuan jangka
panjangnya adalah meningkatkan kualitas
sumber daya manusia pariwisata).

 Pengembangan wisata minat khusus (wisata
kuliner dan wisata kria/kerajinan) dengan
membuat zona wisata kuliner di WPP I
dipusatkan di Kota Banyuwangi serta
melestarikan kuliner khas Banyuwangi.
Pengembangan usaha kecil dan menengah
lokal sebagai pendukung wisata kria/
kerajinan

 Pengembangan wisata dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 Membuka alternatif lahan pekerjaan untuk
serapan tenaga kerja warga di sekitar
wilayah pengembangan serta bagi SDM
Pariwisata di Banyuwangi

 Menambah PAD dari retribusi masuk bagi
wisnu dan wisman

d. Atraksi wisata utama:
 Wisata alam (pemandangan alam kawah

ijen, air terjun, perkebunan, pantai/bahari,
dan wisata alam lainnya).

e. Rencana Pengembangan Atraksi:
 Pengembangan atraksi wisata yang sudah

ada serta meningkatkan kualitas kegiatan
 Penciptaan atraksi wisata baru
 Penciptaan kegiatan wisata penelitian/

pengamatan flora fauna yang didukung
dengan adanya fasilitas penelitian dan
pendidikan di TWA Kawah Ijen.

 Berperahu di pantai Watudodol, Kampe
Pulau, Pulau Santen,

 Menikmati pemandangan hutan (piknik),
didukung oleh keberadaan gazebo atau
menara pandang

 Pengembangan wisata Pulau Tabuhan
diarahkan terintegrasi dengan
pengembangan wisata Pantai Kampe (Desa
Bangsring dan Desa Bengkak) dengan
konsep perpaduan antara ekowisata, wisata
bahari dan fasilitas pariwisata dalam suatu
industri pariwisata berkualitas (luxury
tourism).

f. Pengembangan Produk Wisata
Pengembangan obyek wisata yang sudah ada,
baik atraksi utama dan pendukung, menjadi
pilihan yang lebih tepat untuk WPP I. Dengan
menggunakan sumber daya wisata utama yang
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berupa wisata alam dan wisata pendukung
berupa wisata budaya, buatan dan wisata
lainnya, dapat diciptakan paket wisata untuk
target pasar yang berbeda, yaitu:
 Penciptaan paket wisata Alam :

- Ditujukan untuk pasar mancanegara
(khususnya Eropa/ wisatawan Prancis)
untuk menikmati panorama alam yang
luar biasa indah di kawah Ijen dan
melihat proses penambangan belerang

- Ditujukan bagi ilmuwan untuk meneliti
aktifitas vulkanologi di Kawah
Ijen/kesenian tradisional)

- Ditujukan untuk para
petualang/adventure merupakan
wisatawan dalam kelompok midcentris,
yaitu jenis wisatawan yang menyukai
keterlibatan terhadap produk wisata
bersangkutan sepanjang tidak terlampau
sulit untuk dikerjakan; tertarik pada
destinasi khusus; mencari sesuatu yang
baru; tidak takut mencoba sesuatu yang
baru sepanjang tidak berkaitan dengan
sesuatu yang ekstrim dan
membahayakan; dan senang
berkelompok

 Penciptaan paket wisata budaya
(adat/tradis, kesenian tradisional, kampung
adat tradisional dan budaya lainnya) :
- Ditujukan kepada sumber daya manusia

pariwisata untuk lebih mengenal salah
satu koleksi wisata budaya di
Banyuwangi yang layak dijual.

 Penciptaan paket wisata sejarah (wisata
pendidikan ataupun Tour bangunan
bersejarah):
- Ditujukan kepada pasar mancanegara

(khususnya Belanda) yang akan melihat
sejarah peninggalan bangunan/gedung
peninggalan masa penjajahan kolonial
serta perjalanan pemanfaatan fungsi
gedung dari jaman kolonial hingga
sekarang

- Ditujukan kepada siswa (terutama siswa
SD, SMP, SMA) sebagai bagian
pembentukan kompetensi dalam mata
pelajaran sejarah budaya dengan
melihat langsung peninggalan –
peninggalan perjuangan yang masih ada
sejak jaman pra kolonial hingga jaman
kolonial Belanda (Bangunan peninggalan
kolonial yang tersebar di pusat kota ;
Pendopo, Inggrisan, Benteng Utrech,
Kantor Pos dan sebagainya)

 Pembuatan paket wisata religi
- Ziarah makam Waliullah Datuk Ibrahim

Bin Abubakar Bin Abdurrahim Bauzir,
Makam Buyut Wongsokaryo Cungking

- Memasukkan Masjid Agung Banyuwangi
ataupun Klenteng Hoo Tong Bio sebagai
salah satu atraksi wisata religi yang
dapat dikunjungi

g. Kebutuhan fasilitas penunjang wisata:

 Pengembangan dan peningkatan kualitas
dan kuantitas amenitas (Hotel, Perbankan,
Internet, Kesehatan, keamanan dll)

 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik,
air bersih, telepon dll)

 Dibentuknya Tourist Information Centre di
setiap zona atau WPP, lengkap dengan
pemandu wisata lokal yang menguasai
bahasa asing (minimal bahasa Inggris)

 Moda transportasi khusus wisata yang
menghubungkan titik-titik atraksi yang
tersebar di WPP I

h. Permasalahan yang harus di atasi:
 Kurangnya keterkaitan antar objek wisata

yang satu dengan yang lainnya
 Kurangnya perhatian akan sarana dan

prasarana pada objek wisata baik dalam
perencanaan, implementasi maupun
operasional dan perawatan di lapangan.

 Terjadinya kerusakan lingkungan pantai
berupa abrasi pantai dan pembangunan fisik
di daerah sempadan pantai dapat
mengurangi keindahan dan daya tarik obyek
wisata

 Aksesibilitas yang masih terbatas
 Kurangnya diversifikasi produk dan daya

tarik wisata yang sudah ada dan
berkembang, sehingga dikhawatirkan akan
membuat wisatawan jenuh.

 Membuka peluang terhadap investor
dengan jaminan kepastian hukum dan
kemudahan perizinan

2. Wilayah Pengembangan Pariwisata II
(Plengkung)

WPP II merupakan zona Plengkung dengan wilayah
pengembangannya meliputi Kecamatan
Tegaldlimo, Purwoharjo, Muncar, Bangorejo,
Cluring, Srono, Rogojampi, Singojuruh dan
Gambiran. Berdasarkan potensi pariwisata yang
ada di WPP II, maka Rencana pengembangan
wisata WPP II – Zona Plengkung

a. Tema pengembangan yang menjadi ciri khas
dari WPP II adalah: Wisata alam (pantai,
hutan) dengan dukungan tema atraksi wisata
buatan yang masih terkait dengan wisata alam
dan wisata budaya.

b. Kekuatan utama yang harus dikembangkan:
 Zona II didominasi oleh kegiatan jenis

wisata bahari (seperti surfing, diving,
berperahu, memancing, dll) dan wisata
spiritual (bersemedi di Gua Istana dan
sekitarnya)

 Panorama alam yang cukup indah
(menikmati pemandangan alam, pantai, dan
wisata alam lainnya).

 Keberadaan TN. Alas Purwo dapat menjadi
wisata penelitian, pendidikan, wisata bahari
dan tujuan khusus.

 Potensi pantai dan laut sangat mendukung
bagi pengembangan wisata bahari



r i p d

EXECUTIVE SUMMARY
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi

Hal - 25

 Beragamnya budaya adat/tradisi, sejarah
dan religi menjadi atraksi budaya yang
menarik bagi wisatawan

c. Maksud dan tujuan pengembangan:
 Penguatan kawasan obyek wisata alam

yang menjadi ciri khas WPP II dengan
melestarikan serta meningkatkan mutu
obyek wisata alam sehingga mampu
mendatangkan wisatawan (baik wisnu dan
wisman)

 Mengintegrasikan titik–titik atraksi yang
sejenis sesuai dengan target market
masing-masing sebagai sebuah paket wisata
khusus

 Mengembangkan potensi budaya yang
beraneka ragam sebagai aset budaya
daerah dan melestarikan budaya yang ada
agar tetap eksis dan terjaga keasliannya,
serta tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan
diakui sebagai budaya daerah lain

 Pengembangan wisata minat khusus (wisata
kuliner dan wisata kria/kerajinan) dengan
membuat zona wisata kuliner di WPP II
dipusatkan di Muncar. Pengembangan
usaha kecil dan menengah lokal sebagai
pendukung wisata kria/ kerajinan dan pusat
pengembangan kria di Desa Gintangan
Rogojampi.

 Pengembangan wisata dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 Membuka alternatif lahan pekerjaan untuk
serapan tenaga kerja warga di sekitar
wilayah pengembangan serta bagi SDM
Pariwisata di Banyuwangi

 Menambah PAD dari retribusi masuk bagi
wisnu dan wisman

d. Atraksi wisata utama:
 Wisata alam (pantai/bahari, hutan dan

wisata alam lainnya).
e. Rencana Pengembangan Atraksi:
 Pengembangan atraksi wisata yang sudah

ada serta meningkatkan kualitas kegiatan
 Penciptaan atraksi wisata baru
 enciptaan kegiatan wisata penelitian/

pengamatan flora fauna yang didukung
dengan adanya fasilitas penelitian dan
pendidikan di TN. Alas Purwo

 Festifal tournament surfing
 Menikmati pemandangan hutan (piknik),

didukung oleh keberadaan gazebo atau
menara pandang

f. Pengembangan Produk Wisata:
Pengembangan obyek wisata yang sudah ada,
baik atraksi utama dan pendukung, menjadi
pilihan yang lebih tepat untuk WPP I. Dengan
menggunakan sumber daya wisata utama yang
berupa wisata alam dan wisata pendukung
berupa wisata budaya, buatan dan wisata
lainnya, dapat diciptakan paket wisata untuk
target pasar yang berbeda, yaitu:
 Penciptaan paket wisata Alam :

- Ditujukan untuk pasar mancanegara
(khususnya Amerika dan Australia)
untuk surfing di Pantai Plengkung

- Ditujukan untuk para
petualang/adventure merupakan
wisatawan dalam kelompok midcentris,
yaitu jenis wisatawan yang menyukai
keterlibatan terhadap produk wisata
bersangkutan sepanjang tidak terlampau
sulit untuk dikerjakan; tertarik pada
destinasi khusus; mencari sesuatu yang
baru; tidak takut mencoba sesuatu yang
baru sepanjang tidak berkaitan dengan
sesuatu yang ekstrim dan
membahayakan; dan senang
berkelompok

 Penciptaan paket wisata budaya
(adat/tradisi, kesenian tradisional, dan
budaya lainnya) :
- Ditujukan kepada sumber daya manusia

pariwisata untuk lebih mengenal salah
satu koleksi wisata budaya di
Banyuwangi yang layak dijual.

g. Kebutuhan fasilitas penunjang wisata:
 Pengembangan dan peningkatan kualitas

dan kuantitas amenitas (Hotel, Perbankan,
Internet, Kesehatan, keamanan dll)

 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik,
air bersih, telepon dll)

 Dibentuknya Tourist Information Centre di
setiap zona atau WPP, lengkap dengan
pemandu wisata lokal yang menguasai
bahasa asing (minimal bahasa Inggris)

 Moda transportasi khusus wisata yang
menghubungkan titik-titik atraksi yang
tersebar di WPP II

h. Permasalahan yang harus di atasi:
 Kurangnya keterkaitan antar objek wisata

yang satu dengan yang lainnya
 Kurangnya perhatian akan sarana dan

prasarana pada objek wisata baik dalam
perencanaan, implementasi maupun
operasional dan perawatan di lapangan.

 Aksesibilitas yang masih terbatas
 Kurangnya diversifikasi produk dan daya

tarik wisata yang sudah ada dan
berkembang, sehingga dikhawatirkan akan
membuat wisatawan jenuh.

 Membuka peluang terhadap investor
dengan jaminan kepastian hukum dan
kemudahan perizinan

3. Wilayah Pengembangan Pariwisata Iii
(Pantai Sukamade)

WPP III merupakan zona Pantai Sukamade dengan
wilayah pengembangannya meliputi Kecamatan
Pesanggaran, Glenmore, Genteng, Tegalsari,
Siliragung, Sempu dan Kalibaru. Berdasarkan
potensi pariwisata yang ada di WPP III, maka
Rencana pengembangan wisata WPP III – Zona
Pantai Sukamade
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a. Tema Pengembangan yang menjadi ciri khas
dari WPP III adalah: Wisata alam (pantai,
kebun, hutan dan konservasi) dengan
dukungan tema atraksi wisata buatan dan
wisata budaya.

b. Kekuatan utama yang harus dikembangkan:
 Potensi wisata alam (pantai, kebun, hutan

dan konservasi)
 Panorama alam yang cukup indah

(menikmati pemandangan alam, pantai, air
terjun, perkebunan dan wisata alam
lainnya).

 Letak sebagian wilayahnya di tepi pantai
sangat mendukung bagi pengembangan
wisata bahari

 Beragamnya budaya adat/tradisi, sejarah
menjadi atraksi budaya yang menarik bagi
wisatawan

c. Maksud dan tujuan pengembangan:
 Penguatan kawasan obyek wisata alam

yang menjadi ciri khas WPP III dengan
melestarikan serta meningkatkan mutu
obyek wisata alam sehingga mampu
mendatangkan wisatawan (baik wisnu dan
wisman)

 Mengintegrasikan titik–titik atraksi yang
sejenis sesuai dengan target market
masing-masing sebagai sebuah paket wisata
khusus

 Penataan zoning yang jelas di di setiap
obyek wisata berdasarkan fungsi kawasan

 Pengembangan wisata pantai/bahari dimana
pariwisata tidak hanya ditempatkan sebagai
salah satu komponen kegiatan (dan unsur
fisik) tetapi lebih dari itu, pariwisata
ditempatkan sebagai satu aspek pendekatan
dalam pengembangan areal, fasilitas dan
kegiatan di kawasan laut dan pesisir. Semua
kegiatan dan fasilitas yang akan
dimunculkan atau dibangun harus memiliki
daya tarik sehingga dapat memberikan nilai
tambah, baik dari sisi sosial-ekonomi
maupun lingkungan.

 Mengembangkan budaya Banyuwangi yang
beraneka ragam sebagai aset budaya
daerah dan melestarikan budaya yang ada
agar tetap eksis dan terjaga keasliannya,
serta tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan
diakui sebagai budaya daerah lain

 Pengembangan wisata minat khusus (wisata
kuliner dan wisata kria/kerajinan) dengan
membuat zona wisata kuliner di WPP III,
serta pengembangan usaha kecil dan
menengah lokal sebagai pendukung wisata
kria/ kerajinan

 Pengembangan wisata dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 Membuka alternatif lahan pekerjaan untuk
serapan tenaga kerja warga di sekitar
wilayah pengembangan serta bagi SDM
Pariwisata di Banyuwangi

 Menambah PAD dari retribusi masuk bagi
wisnu dan wisman

d. Atraksi wisata utama:
 Wisata alam (pantai, hutan, air terjun,

perkebunan, dan wisata alam lainnya).
e. Rencana Pengembangan Atraksi:
 Pengembangan atraksi wisata yang sudah

ada serta meningkatkan kualitas kegiatan
 Penciptaan atraksi wisata baru
 Penciptaan kegiatan wisata penelitian di

kawasan Sukamade yang didukung dengan
adanya fasilitas pendidikan.

 Peningkatan kegiatan lintas alam
(pengamatan flora dan fauna) di TN Meru
Betiri.

 Menikmati pemandangan hutan (piknik),
didukung oleh keberadaan gazebo atau
menara pandang.

 Berperahu di pantai Teluk Hijau.
 Bermain di pantai Teluk Hijau, seperti

berjemur matahari dan memancing.
 Menyelenggarakan suatu event tertentu di

kawasan TN. Meru Betiri, seperti lomba
sepeda gunung di tingkat regional, nasional
hingga internasional. Hal ini sekaligus
merupakan upaya promosi daerah wisata

f. Pengembangan Produk Wisata:
Pengembangan obyek wisata yang sudah ada,
baik atraksi utama dan pendukung, menjadi
pilihan yang lebih tepat untuk WPP III. Dengan
menggunakan sumber daya wisata utama yang
berupa wisata alam dan wisata pendukung
berupa wisata budaya, buatan dan wisata
lainnya, dapat diciptakan paket wisata untuk
target pasar yang berbeda, yaitu:
 Penciptaan paket wisata Alam :

- Ditujukan untuk pasar mancanegara
(khususnya Eropa (Belanda) untuk
wisata agro selain menikmati keindahan
alam, juga untuk bernostalgia
mengenang kenangan masa lalu di
perkebunan.

- Ditujukan bagi pendidikan untuk meneliti
aktifitas penyu di Pantai Sukamade

- Ditujukan untuk para
petualang/adventure merupakan
wisatawan dalam kelompok midcentris,
yaitu jenis wisatawan yang menyukai
keterlibatan terhadap produk wisata
bersangkutan sepanjang tidak terlampau
sulit untuk dikerjakan; tertarik pada
destinasi khusus; mencari sesuatu yang
baru; tidak takut mencoba sesuatu yang
baru sepanjang tidak berkaitan dengan
sesuatu yang ekstrim dan
membahayakan; dan senang
berkelompok

 Penciptaan paket wisata budaya
(adat/tradisi dan budaya lainnya) :
- Ditujukan kepada sumber daya manusia

pariwisata untuk lebih mengenal koleksi
wisata budaya di WPP III.

 Penciptaan paket wisata sejarah (situs-
situs):
- Ditujukan kepada sumber daya manusia

pariwisata untuk lebih mengenal sejarah
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dengan didukung oleh aktifitas religi dari
setiap situs yang ada.

g. Kebutuhan fasilitas penunjang wisata:
 Pengembangan dan peningkatan kualitas

dan kuantitas amenitas (Hotel, Perbankan,
Internet, Kesehatan, keamanan dll)

 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik,
air bersih, telepon dll)

 Dibentuknya Tourist Information Centre di
setiap zona atau WPP, lengkap dengan
pemandu wisata lokal yang menguasai
bahasa asing (minimal bahasa Inggris)

 Moda transportasi khusus wisata yang
menghubungkan titik-titik atraksi yang
tersebar di WPP III

h. Permasalahan yang harus di atasi:
 Kurangnya keterkaitan antar objek wisata

yang satu dengan yang lainnya
 Kurangnya perhatian akan sarana dan

prasarana pada objek wisata baik dalam
perencanaan, implementasi maupun
operasional dan perawatan di lapangan.

 Aksesibilitas yang masih terbatas
 Kurangnya diversifikasi produk dan daya

tarik wisata yang sudah ada dan
berkembang, sehingga dikhawatirkan akan
membuat wisatawan jenuh.

 Membuka peluang terhadap investor
dengan jaminan kepastian hukum dan
kemudahan perizinan

RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA
DAN SARANA PARIWISATA (AMENITIES)

Amenitas merupakan salah satu komponen utama
dalam produk pariwisata (atraksi, amenitas,
aksesibilitas) yang dapat dijual sebagai barang
komoditas pariwisata. Tanpa adanya dukungan
amenitas, pariwisata tidak akan tumbuh dan
berkembang.

Pola dan sistem pelayanan pariwisata (amenitas)
yang akan dikembangkan diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan obyek wisata di seluruh
wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pola
pengembangan amenitas tetap beorientasi pada
obyek wisata utama yang ada (Kawah Ijen,
Plengkung, Sukomade) dan disesuaikan dengan
wilayah pengembangan pariwisata (WPP) yang
akan ditetapkan. Dengan pertimbangan bahwa
fasiltas penginapan dan restoran tidak boleh lebih
dari radius 15 km dan pelayanan lainnya
(perbankan, telekomunikasi dsb.) tidak boleh lebih
dari radius 20 km, maka pusat dan sub pusat
pelayanan amenitas yang direkomendasikan antara
lain adalah;

 Kota Banyuwangi sebagai pusat pelayanan
amenitas untuk seluruh kawasan wisata di
Kabupaten Banyuwangi.

 Kota Ketapang, Kecamatan Kalipuro; sebagai
sub pusat pelayanan amenitas dari WPP I
(kawasan wisata Kawah Ijen dan sekitarnya).

 Kota Muncar, Kecamatan Muncar; sebagai
sub pusat amenitas dari WPP II (kawasan
wisata Plengkung dan sekitarnya).

 Kota Genteng, Kecamatan Genteng; sebagai
sub pusat amenitas dari WPP III (kawasan
wisata Sukamade dan sekitarnya).

Pola dan sistem pelayanan pariwisata tersebut
diarahkan secara bertingkat/ strata, dimana
kedudukan pusat pelayanan adalah sebagai pusat
orientasi apabila di tingkat sub pusat tidak
terakomodasikan, sedangkan kedudukan antar sub
pusat lebih bersifat saling melengkapi dan
bersinergi. Secara grafis rencana pengembangan
amenitas di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat
pada Gambar 04.

Arahan pengembangan amenitas di pusat dan sub
pusat amenitas dapat dijabarkan sebagai berikut;

 Pusat Pelayanan Amenitas (Kota
Banyuwangi); Pengembangan amenitas wisata
diarahkan pada pemenuhan fasilitas skala
pelayanan Kabupaten Banyuwangi, seperti
hotel, restoran, bank, money changer, kantor
asuransi, rumah sakit, agent travel, kantor
polisi, kantor pos dan telekomunikasi.

 Sub Pusat Pelayanan Amenitas WPP I
(Kota Ketapang); Pengembangan amenitas
wisata diarahkan pada pemenuhan fasilitas
tingkat pelayanan skala kawasan, seperti
penginapan, restoran/ warung makan, bank,
money changer, rumah sakit/ puskesmas,
agent travel, kantor polisi, kantor pos dan
telekomunikasi.

 Sub Pusat Pelayanan Amenitas WPP II
(Kota Muncar); Pengembangan amenitas
wisata diarahkan pada pemenuhan fasilitas
tingkat pelayanan skala kawasan, seperti
penginapan, restoran/ warung makan, bank,
money changer, rumah sakit/ puskesmas,
agent travel, kantor polisi, kantor pos dan
telekomunikasi. Khusus untuk fasilitas
penginapan, sub pusat pelayanan amenitas
WPP II harus lebih didorong pembangunannya
mengingat pada wilayah tersebut fasilitas
penginapan yang ada masih sangat terbatas.

 Sub Pusat Pelayanan Amenitas WPP III
(Kota Genteng); Pengembangan amenitas
wisata diarahkan pada pemenuhan fasilitas
tingkat pelayanan skala kawasan, seperti
penginapan, restoran/ warung makan, bank,
money changer, rumah sakit/ puskesmas,
agent travel, kantor polisi, kantor pos dan
telekomunikasi.

Sedangkan pengembangan amenitas di dalam
lokasi obyek wisata mengacu pada jenis kegiatan
dan atraksi yang akan dikembangkan. Dengan
demikian fasilitas wisata yang akan dikembangkan
dapat disusun berdasarkan fungsinya.

RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS
(ACCESS)

Aksesibilitas adalah sarana dan prasarana yang
menyebabkan wisatawan dapat mengunjungi
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ODTW. Di dalam bidang pariwisata, pemahaman
aksesibilitas bukan hanya sistem transportasi saja,
namun tatanan yang mengatur wisatawan untuk
sampai ke obyek wisata juga merupakan hal yang
harus diketahui dan dijelaskan mulai dari awal
supaya tidak menimbulkan kekecewaan. Tatanan
tersebut dapat berupa aturan-aturan yang
melibatkan unsur budaya maupun aturan-aturan
yang terkait dengan pertimbangan pelestarian alam
dan konservasi.

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI PENDUKUNG PARIWISATA

Dalam rangka mendukung pengembangan
kawasan secara umum serta pengembangan
pariwisata secara khusus, maka dibutuhkan suatu
sistem transportasi yang komprehensif, terpadu
dan bersinergi dengan komponen lainnya. Rencana
pengembangan sistem transportasi dapat dilihat
pada Gambar 05.

Arahan kebijakan pengembangan sistem
transportasi terkait dengan pengembangan
pariwisata, antara lain adalah;

 Memaksimalkan jalur Bali melalui pintu Gerbang
Pelabuhan Ketapang dengan menambah sarana
dan prasarana penyeberangan.

 Membuka akses baru menuju obyek wisata,
namun dengan tetap menjamin bahwa
ekosistem tetap terjaga kelestariannya, serta
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
transportasi dalam upaya untuk membantu
kelancaran perjalanan wisata, yang secara
spesifik berupa; peningkatan jalan utama,
mengoptimalkan dan meningkatkan sistem
jaringan jalan dan perangkutan dari dan
menuju obyek wisata.

 Pengembangan jaringan jalan baru
(Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi)
antara lain :
 Jalan Lintas Selatan
 Rencana Jalan Tol Surabaya – Pasuruan –

Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi
 Rencana Jalan Lingkar
 Jalan lingkar Rogojampi
 Jalan Lingkar Genteng - Terminal

Wiroguno
 Jalan inner ring road untuk

mengantisipasi kemacetan di Pelabuhan
Ketapang

 Rencan Jalan Tembus Potensial
 Banyuwangi – Ijen.
 Pengembangan jalan bypass Bangsring

(Wongsorejo) - Papring (Kalipuro) -
Segobang (Licin) - Labanasem (Kabat) -
Jalan Brawijaya (Banyuwangi)

 Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan
masyarakat dalam penyediaan angkutan khusus
menuju obyek wisata.

 Membuat alternatif jalur angkutan jalan raya
melalui pintu Gerbang Situbondo dengan
merealisasikan rencana “outer ring road”
sehingga arus lalu lintas menuju kota tidak
terhambat oleh kegiatan pelabuhan.

 Melakukan evaluasi moda transportasi secara
menyeluruh dengan melakukan penataan
kembali serta mengembangkan rute moda
transportasi yang belum menjangkau obyek
pariwisata

 Meningkatkan dan merevitalisasi angkutan rel
kereta api selain menjadi angkutan barang,
manusia juga bagi pariwisata

RENCANA PEMANTAPAN MODA
TRANSPORTASI

 Moda transportasi jalan raya, berbagai tipe
kendaraan yang digunakan dalam berwisata
alam di Kabupaten Banyuwangi adalah
kendaraan pribadi, sewa, kendaraan rekreasi/
olah raga, bus, angkutan umum, dan
kendaraan barang/ truck.

 Moda transportasi angkutan kereta api, dalam
rencana pengembangannya perlu diperhatikan
dalam masalah kenyamanan, kecepatan dan
ketepatan waktu tempuh, dan diharapkan
diadakan kereta api khusus/ trayek khusus
untuk wisatawan yang akan berwisata di
Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya.

 Moda transportasi angkutan kapal laut, peran
pelabuhan penyeberangan Ketapang
merupakan pintu gerbang yang sangat
strategis, didukung adanya koneksitas dengan
moda lain yang sudah terbentuk dengan
angkutan yang memadai.

 Mengingat Kabupaten Banyuwangi mempunyai
wilayah laut yang sangat luas, indah dan alami,
perlu dikembangkan sebuah sarana yang dapat
dipakai untuk menikmati keindahan alam laut
seperti kapal pesiar.

 Moda transportasi angkutan kapal udara, peran
pelabuhan udara di Blimbingsari, sangat
mendukung bagi kegiatan wisata. Diharapkan
untuk masa mendatang moda transpotasi ini
akan terus diminati oleh wisatawan, sehingga
menjadi salah satu alternatif angkutan
wisatawan menuju Banyuwangi.

Moda transportasi merupakan unsur penting dalam
kegiatan perjalanan wisata. Wisatawan melakukan
perjalanan dengan beragam sarana, dimana unsur
utama yang dituntut dalam perjalanan tersebut
adalah unsur keamanan, kenyamanan dan
tentunya biaya atau tarif perjalanan. Keterkaitan
antar moda transportasi yang ada di Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 06.

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA
PERJALANAN/ KHUSUS

Paradigma baru yang perlu dikembangkan di
bidang pariwisata di Kabupaten Banyuwangi,
adalah “menciptakan sebuah perjalanan tidak
hanya dipandang sebuah kegiatan wisata”, artinya
sebuah perjalanan tidak hanya dipandang sebagai
sarana, namun dapat dipandang sebagai bagian
dari kegiatan wisata (menikmati pemandangan,
fotografi, melakukan hobi di dalam perjalanan
wisata).



r i p d

EXECUTIVE SUMMARY
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi

Hal - 29

Peta 04
Rencana Pengembangan

amenitas
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Gambar 05
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM

TRANSPORTASI PENDUKUNG
PARIWISATA
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Wisata perjalanan yang sudah berkembang dan
perlu dikembangkan adalah perjalanan wisata
kereta api mini (dari Stasiun Kalibaru – Garakan,
Jember). Beberapa jenis wisata perjalan yang
berpotensi untuk dikembangkan:

 Jalan wisata, jalan raya atau kereta api yang
secara fungsional sebagai prasarana
transportasi, namun secara kualitas lingkungan
direncanakan sebagai kegiatan wisata alam
bergerak.

 Kereta gantung, sebuah sarana transportasi
untuk dapat menikmati perjalanan secara
maksimal dari sudut yang berbeda (atas),
namun diperlukan studi khusus untuk
menentukan jalur lintasannya.

 Kapal wisata, salah satu sarana transportasi
yang mungkin di lakukan di wilayah laut dan
pantai, diharapkan potensi alam yang indah
dinikmati dengan sempurna.

C. RENCANA PEMASARAN WISATA

Ada 2 hal yang sangat mendasar yang sangat
menentukan keberhasilan perencanaan sebuah
pemasaran wisata; antara lain

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DAN PROMOSI

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian
informasi dari berbagai macam sumber dan
komponen informasi yang dapat diakses dari
berbagai media secara mudah. Kegiatan
pemasaran/ promosi yang dapat dilakukan antara
lain :

 Mengadakan promosi secara intensif baik
secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro
perjalanan).

 Publikasi secara langsung (leaflet, brosur,
pekan wisata, dan lain-lain) dan tidak langsung
(media massa).

 Menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan
dalam penyelenggaraan suatu acara di lokasi
obyek wisata alam Kabupaten Banyuwangi.

 Menyelenggarakan/ ikut berperan serta dalam
acara pameran di beberapa kota besar.

 Penyediaan sumber daya manusia yang benar-
benar memahami aspek pemasaran dan
promosi secara profesional, sebagai frontliner
pariwisata.

 Koordinasi dengan obyek wisata lain di dalam
maupun di luar Kabupaten Banyuwangi, untuk
menghilangkan persaingan antar daerah dan
bahkan akan dapat menciptakan suatu promosi
rangkaian daya tarik wisata yang beraneka
ragam, serta harmonik (paket wisata).

Secara fisik, saat ini Kabupaten Banyuwangi telah
mempunyai pusat informasi pariwisata (Tourism
Information Centre) yang ditempatkan Pelabuhan
Ketapang. Namun sayang keberadaannya masih
kurang efektif. Kedepan, pusat informasi pariwisata
tersebut hendaknya lebih diefektifkan
keberadaannya dengan menambah sarana dan

prasarana yang memadai dan membangun pusat
informasi pariwisata serupa di 3 wilayah
pengembangan pariwisata (WPP).

RENCANA DISTRIBUSI PARIWISATA

Terdapat 2 sistem distribusi pariwisata, yaitu:

 Sistem distribusi langsung adalah sistem
distribusi di mana pemasok – kawasan tempat
tujuan wisata, perusahaan penerbangan, hotel
dan sebagainya – berkomunikasi secara
langsung dengan pelanggannya, dan seluruh
biaya yang dibayar oleh konsumen ditanggung
oleh pemasok.

 Sistem distribusi tidak langsung adalah sistem
distribusi di mana ada satu atau lebih perantara
antara pemasok dan pelanggan, yaitu berupa
agen perjalanan eceran, operator wisata atau
agen perjalanan wisata besar.

Di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi, diharapkan kedua sistem distribusi
tersebut diatas dapat dimanfaatkan dan
diefektifkan secara maksimal. Baik sistem distribusi
langsung maupun sistem distribusi tidak langsung
hendaknya dapat bersinergi dan terintegrasi.
Dalam rangka mewujudkan sistem pemasaran
tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh insan
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi secara
terpadu dan menyeluruh

D. RENCANA KELEMBAGAAN
PARIWISATA

Lembaga pengelola pariwisata di Kabupaten
Banyuwangi dibedakan menjadi dua, yaitu
Kelembagaan Intern dan Kelembagaan Ekstern.

KELEMBAGAAN INTERN

Termasuk dalam kelembagaan internal adalah
pihak-pihak pemilik dan pengelola obyek wisata.
Secara keseluruhan, masih sedikit jumlah obyek
wisata yang telah memiliki lembaga dan
manajemen pengelolaan. Pada umumnya obyek
wisata tersebut adalah milik dari perusahaan
ataupun instansi yang tidak bergerak di bidang
pariwisata, saat ini belum ada lembaga pengelola
yang terstruktur dengan jelas, maka upaya
pengembangan wisata seharusnya juga perlu
memperhatikan upaya pengelolaan dan
kelembagaannya.

KELEMBAGAAN EKSTERN

Termasuk dalam lembaga eksternal yang
mempunyai kepedulian maupun pengaruh
terhadap dunia pariwisata adalah.

Peran Serta Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai
pemangku kewenangan atas wilayah administarsi
Banyuwangi mempunyai peranan yang sangat
besar terhadap kepemilikan obyek-obyek wisata
yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Banyak obyek
wisata di Kabupaten Banyuwangi yang belum
dikelola oleh investor, sehingga menjadi tanggung
jawab Pemkab Banyuwangi untuk mengelola.
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Peta 6-11
Rencana moda transportasi
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Peran Serta Lembaga Atau Organisasi
Swasta

Keberadaan lembaga swasta cukup membawa
pengaruh besar terhadap perkembangan
pariwisata. Pemerintah memandang keberadaan
lembaga/ organisasi swasta sebagai bagian dari
kelembagaan kepariwisataan dan
memberlakukannya sebagai mitra kerja dan
berupaya mendorong peran sertanya dalam
membina kepariwisataan sesuai dengan bidangnya
masing-masing, terutama dalam membina
ketrampilan dan keahlian anggotanya, memelihara
hubungan kerja yang baik antar sesama anggota
dan dengan asosiasi lainnya dan dengan
masyarakat luas, serta memberikan masukan-
masukan kepada pemerintah sesuai dengan
kebijaksanaan umum yang digariskan pemerintah.

Peran Serta Masyarakat

Dengan adanya rencana pengembangan
pariwisata, maka seluruh unsur baik masyarakat,
swasta maupun stake holder diharapkan ikut
terlibat, baik dalam perencanaan, pengawasan dan
pengendalian sesuai dengan otoritas dan
kapasitasnya. Pengembangan kawasan pariwisata
saat ini prospeknya sangat bagus. Tetapi dalam
pengembangannya masyarakat sekitar masih
belum banyak merasakan manfaat dari dampak
pariwisata tersebut. Sehubungan dengan itu,
masyarakat perlu dirangsang untuk ikut
berpartisipasi dalam pengusahaan pariwisata.
Kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai
perluasan kesempatan kerja dan pendapatan
melalui jasa pariwisata seperti usaha pemandu
wisata, porter, penjualan buah-buahan dan sayur-
sayuran, jasa angkutan darat serta industri
kerajinan khas daerah dan lainnya.

Dalam mengantisipasi perkembangan sektor
pariwisata maka penduduk pendukung dari
kawasan wisata perlu diberi pengarahan atau
informasi berkaitan dengan berbagai kemungkinan
pengembangan kawasan sebagai daerah tujuan
wisata utama. Salah satu cara yang harus
dilakukan adalah dengan memperkuat lembaga-
lembaga masyarakat lokal serta lembaga swadaya
masyarakat (LKMD, LMD, Karang Taruna dan
lainnya

E. RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK

 Arahan rencana pengelolaan dampak terhadap
kualitas lingkungan, yaitu meliputi polusi udara,
polusi suara (kebisingan), polusi air dan tanah
adalah sebagai berikut:

- Penetapan jalur sirkulasi kendaraan bermotor
di dalam kawasan obyek wisata dan berakhir
di area parkir kendaraan (sebaiknya
pergerakan kendaraan di dalam obyek
dibatasi, berlaku untuk semua obyek wisata
alam di Kabupaten Banyuwangi).

- Penentuan lokasi parkir yang tepat yang
disamarkan dengan pepohonan, guna
meredam suara kendaraan.

- Pengadaan dan pengoptimalan keberadaan
vegetasi (pohon) sebagai edge kawasan
obyek wisata, guna meredam kebisingan dari
atraksi di dalam obyek.

- Penyediaan sarana pembuangan sampah di
lokasi-lokasi strategis yang rawan untuk
dijadikan lokasi pembuangan sampah (sungai,
pantai, telaga, air terjun, teluk, kebun).

 Arahan rencana pengelolaan dampak flora dan
fauna adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan flora dan fauna (khususnya di
lokasi wisata Taman Nasional), melalui
inventarisasi dan pemetaan persebaran jenis
flora dan fauna secara berkala.

- Peringatan tegas untuk tidak melakukan
tindakan kriminal terhadap keberadaan flora
dan fauna langka.

- Pembinaan populasi flora dan fauna jenis
endemik/ langka.

 Rencana pengelolaan dampak sosial budaya
adalah sebagai berikut:

- Pengembangan pariwisata hendaknya
menggunakan teknik konservasi budaya,
artinya melalui pengembangan pariwisata
secara langsung dapat membantu pelestarian
bahkan menghidupkan kembali kebudayaan
setempat (tarian, upacara adat, dll).

- Pelaksanaan program pendidikan masyarakat,
khususnya masyarakat di daerah yang akan
dikembangkan mengenai konsep, manfaat,
masalah pariwisata,serta bagaimana
menciptakan hubungan yang baik dengan
wisatawan asing yang berbeda latarbelakang
budayanya, sehingga kontak antara
masyarakat tuan rumah dan pendatang dapat
bermanfaat timbal balik.

- Pelatihan kepada para pekerja setempat agar
mereka dapat bekerja secara efektif di bidang
usaha pariwisata, agar terjalin hubungan
yang menyenangkan antara wisatawan dan
para pekerja tanpa harus menimbulkan salah
pengertian dan konflik.

- Penginformasiaan kepada wisatawan tentang
latar belakang sejarah dan budaya
masyarakat yang dikunjunginya tentang
kebiasaan, cara berpakaian, kode etik
perilakunya, serta hal-hal yang berkaitan
dengan kebiasaan lokal.

- Penentuan umum tentang atraksi wisata
harus didasari aspek budaya dan lingkungan
lokal, bukan merupakan tiruan atraksi asing.

- Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap
proses pengambilan keputusan dalam hal
perencanaan pengembangan pariwisata
(melalui pemimpin/ tokoh masyarakatnya),
agar dapat memberikan saran tentang jenis
pariwisata yang cocok untuk dikembangkan.
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Dalam kaitannya dengan indikasi, maka kedudukan
hasil rencana dapat dijabarkan sebagai-berikut;

 Terkait dengan penataan kawasan wisata;
maka hasil rencana tersebut perlu untuk
dijabarkan lagi pada kawasan wisata yang lebih
rinci dalam bentuk Rencana Detail Kawasan
Pariwisata atau Rencana Pengembangan
Kawasan Wisata, yang merupakan pedoman
terinci tentang pemanfaatan ruang suatu obyek
ataupun kawasan wisata alam.

 Terkait dengan pelaksanaan pembangunan;
maka hasil rencana tersebut dapat dipakai
sebagai acuan/ pedoman pelaksanaan
pembangunan dalam hal pemanfaatan kawasan
wisata.

 Terkait dengan Kerangka Otonomi Daerah;
maka hasil rencana tersebut diharapkan dapat
menjembatani pelaksanaan otonomi daerah,
terutama dalam hal penumbuhan/ penggalian
pendapatan daerah, peran serta swasta/
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
dan pemetaan peluang investasi di bidang
pariwisata, yang sekarang menjadi tanggung
jawab daerah.

Dalam menentukan program pembangunan dan
skala prioritas pada pengembangan kawasan
wisata di Kabupaten Banyuwangi, beberapa hal
yang menjadi pertimbangan dan faktor penyeleksi
dalam penetapan program, adalah:

 Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan
harus merupakan pelaksanaan dari fungsi
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi
di bidang pembangunan.

 Program/ proyek yang kegiatannya mempunyai
hubungan dengan masalah lapangan kerja baik
penciptaan lapangan kerja baru, perluasan
lapangan kerja maupun peningkatan
produktifitas kerja.

 Program/ proyek yang bertujuan pembinaan
dan pembangunan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penentuan WPP dan pusat
pertumbuhannya, maka Plengkung, Ijen dan
Sukamade sebagai kutub pertumbuhan. Program
pengembangan disusun berdasar:
 Program Pengembangan Daya Tarik dan

Kegiatan Wisata.
 Program Pengembangan Amenitas
 Program Pengembangan Aksesibilitas
 Program Pengembangan Sistem Promosi dan

Pemasaran.
 Program Pengembangan SDM dan

Kelembagaan.
 Program Pengawasan dan Pengendalian.

Indikasi program di masing-masing wilayah
pengembangan pariwisata (WPP) di Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 11

INDIKASI PROGRAM5
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Tabel 11
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-2031

KAWASAN
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WPP I
(Zona Ijen)

Kecamatan
Songgon, Licin,
Kalipuro,
Wongsorejo, Giri,
Glagah, Kabat,
Banyuwangi

Wisata
Alam

- Wisata Pantai/Bahari
Pantai Watudodol, Pantai
Boom, Pantai Kampe,
Pantai Cacalan

- Wisata Pulau
Pulau Santen, Pulau
Tabuhan

- Wisata Hutan
Wana Wisata Watudodol,
Wana Wisata Rawa Bayu

- Wisata Agro/Kebun
Agro Wisata Kaliklatak,
Perkebunan Kalibendo,
Perkebunan Kaliselogiri,
Bayu Lor,

- Wisata Air Terjun
Air terjun antogan, Air
Terjun Jambe Rowo, Air
Terjun Lider, Air Terjun
Selogiri

- Wisata Alam Lainnya
Antogan Pesona , Gunung
Remuk, Kalongan
Outbound, Pondok Indah

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Perencanaan Baru dan atau Review Rencana Detail Tiap Obyek Wisata.
- Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangan dan pembangunan serta penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
- Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata TWA Kawah Ijen
- Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata Pantai Watudodol, Air Terjun Kalongan,

Wana Wisata Rawabayu, Pantai Banyuwangi/Pantai Boom.
- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata di obyek wisata Agrowisata Kaliklatak, Air Terjun

Jamberowo, Pulau Santen, Antogan Pesona, Gunung Remuk, Kalongan Outbound, Pondok
Indah seperti ; fasilitas out bound, play ground dsb

- Pembangunan obyek wisata Air Terjun Lider
- Pengembangan wisata Pulau Tabuhan diarahkan terintegrasi dengan pengembangan wisata

Pantai Kampe (Desa Bangsring dan Desa Bengkak) dengan konsep perpaduan antara
ekowisata, wisata bahari dan fasilitas pariwisata dalam suatu industri pariwisata berkualitas
(luxury tourism).

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Din. Perijinan, BLH,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan kelengkapan, kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet,
Kesehatan, keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

- Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagai pendukung obyek wisata alam
- Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah ke tempat wisata di lokasi-lokasi strategis

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Bappeda,
BKSDA Prop. Jatim,
KPHBanyuwangi, Swasta,
Din. Cipta Karya; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Perbaikan akses jalan menuju ke Obyek Wisata Kawah ijen.
- Pembangunan Outer Ring Road di sekitar kawasan Watudodol.
- Pemantapan alinyemen jalur jalan wisata
- Pembangunan jalan wisata dan kereta gantung.
- Penambahan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.
- Penetapan lokasi dan pembangunan dermaga kapal wisata pada wilayah yang

direkomendasikan.
- Penyediaan sarana pendukung kegiatan wisata dengan kapal wisata.
- Pengaturan dan pengadaan lahan parkir wisata

        APBD
Swasta
Masyarakat

DinasPerhubungan, Din.
Pariwisata, Bappeda,
BKSDA Prop. Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta, Din. Perijinan;
BLH; dan Instansi teknis
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata alam di WPP I.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Koordinasi antar WWP dan di luar Kabupaten Banyuwangi, agar tercipta suatu promosi

rangkaian, daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik (paket wisata).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata, olahraga tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
- Pengadaan pemandu wisata
- Pengembangan wisata agro sebagai media promosi produk pertanian/perkebunan

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi,

Swasta, Din. Cipta
Karya; dan Instansi
teknis lain yg terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata alam
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi WBJT - WWP I
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi,

Swasta; dan Instansi
teknis lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan terhadap potensi flora dan fauna terutama di kawasan TWA Kawah Ijen, serta
daerah-daerah konservasi lainnya.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya laut dan pesisir
- Pengendalian pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produktif.
- Pengendalian pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata alam, sesuai dengan

prinsip ecotourism dan sustainable development.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Bappeda,
BKSDA Jatim,
KPH Banyuwangi; dan

Instansi teknis lain yg
terkait

Wisata
Budaya

 Upacara adat/tradisi ;
Seblang, endog-
endogan, Patrol, Barong
Ider Bumi,
Tumpengsewu, Puter
Kayun, Obor Blarak,
Mocoan Lontar Yusuf,
Gredoan, Sapar-saparan,
PetikLaut, Perayaan
Imlek, Panjer Kiling,
Petik Laut, Jamasan
Pusaka Tosan Aji.

 Atraksi Kesenian
tradisional ; Festival
Gandrung, Padang Ulan,
Patrol, Kesenian Gedogan,
Kuda Kencak, Angklung,
Barong

 Budaya Kampung
Tradisional ; Suku
Using

 Sejarah /Situs;
Inggrisan, Pendopo
Kabupaten, Situs
Aningpatih, Situs Buyut
Tikah, Situs Daeng
Ruyung, Makam 5
Bupati, Situs Rowo Bayu,
Situs Macan Putih,
Rempeg/Pangeran
Jagapati,

 Religi/Rohani; Makam
Abdurrahman Bauzier,
Makam Buyut
Wongsokaryo Cungking,
Makam Buyut Cili,
Klenteng Hoo Tong Bio

 Taman Budaya ;
Taman Sritanjung

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Pengembangan atraksi (Festival budaya dan acara kesenian tahunan)
- Pelestarian budaya khas Banyuwangi, agar tetap eksis dan terjaga keasliannya, serta tidak

mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai budaya daerah lain
- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni dan budaya khas

Banyuwangi
- Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata budaya
- Tetap menjaga keunikan atau kekhasan budaya masyarakat asli Banyuwangi yakni Suku Using

yang masih tetap teguh memegang adat dan tradisi yang telah ada secara turun temurun
- Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset budaya daerah,

sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara
- Mengembangkan nilai‐nilai lokal dalam pengembangan wisata budaya

- Pengembangan wisata bangunan bersejarah dengan mengadakan wisata pendidikanataupun
Tour bangunan bersejarah

- Pengembangan wisata religi/rohani

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas &
Utilitas Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Swasta
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung wisata budaya
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Dinas
Perhubungan
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata budaya di WPP I.

- Bersama WPP lain melakukan kerja sama terkait dengan promosi wisata budaya dengan
daerah lain (terutama Bali)

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata budaya tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan budaya sebagai segmen pasar potensial
- Pengadaan pemandu wisata
- Pembuatan Paket wisata yang terpadu

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata
dan Instansi lain yg
terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata Budaya
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi budaya

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan menjaga seni dan budaya khas Banyuwangi         APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, BKSDA
Prop. Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Din. Perijinan dan
Instansi lain yg terkait

Wisata
Buatan

Mirah Fantasia, Desa Wisata
Using, Alam Indah Lestari,
Pemandian Taman Suruh.

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Meningkatkan keberadaan obyek daya tarik lainnya dan mengembangkan suatu atraksi
lainnya yang lebih bervariatif

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata seperti ; fasilitas out bound, play ground,
entertaint/hiburan dsb

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Pengembangan fasilitas, upaya pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta penyediaan fasilitas
baru untuk mendukung atraksi baru.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.         APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata buatan/rekreasi di WPP I.

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya alam yang dimanfaatakan
(mis : sumber air, sumber daya laut dsb)

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta dan Instansi lain
yg terkait

Wisata
Lainnya

 Wisata Kuliner ;
(Pusat Kota
Banyuwangi)

 Wisata Kria ;(Sentra
kue Bagiak, sale
pisang,kerajinan rotan,
patung gandrung,
kerajinan monte, dsb )

 Even Wisata; (Hari Jadi
Banyuwangi, Pemilihat
Jebeng Thulik, Karnaval,
BEC dsb)

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Inventarisasi wisata kuliner dan kria (Kerajinan)
- Melestarikan kuliner khas Banyuwangi
- Mengkresikan makanan khas Banyuwangi sebagai produk kuliner yang dapat dinikmati semua

wisatawan
- Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria
- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk kria, melalui pelatihan, penelitian, dan

pemasaran produk kria
- Diversifikasi kria berbahan baku lokal, berkualitas internasional, dengan menggali potensi

yang dimiliki, dan tetap mengacu pada standarinternasional
- Pengembangan berbagai aktivitas yang mendukung tema produk utama kawasan/produk

unggulan di dalam cluster sebagai generator kegiatan kepariwisataan
- Pengemasan even wisata yang menarik dan kreatif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait
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Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi kawasan yang mendukung kegiatan wisata kuliner, wisata
kria dan setiap even wisata di Kabupaten Banyuwangi

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perhubungan,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata kuliner, wisata kria dan even wisata di WPP I.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).
- Ikut berperan dalam pameran wisata, event-event wisata, tingkat kabupaten maupun skala

yang lebih tinggi.
- Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ( kuliner, kria)
- Pengembangan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan

lainnya
- Memasarkan produk wisata kria dalam kerangka konsep Tourism,Trade, and Investment

(TTI), khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan

antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam meningkatan mutu produk kerajinan tangan
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan antara industri kria, koperasi, UKM berazaskan kerja sama

yang saling menguntungkan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga

trampil
- Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata

kria
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

WPP II
(Zona
Plengkung)

Kecamatan
Tegaldlimo,
Purwoharjo, Muncar,
Bangorejo, Cluring,
Srono, Rogojampi,
Singojuruh dan
Gambiran

Wisata
Alam

- Wisata Pantai/Bahari
Pantai Muncar, Pantai
Ngagelan Pantai
Grajagan, Pantai
Trianggulasi, Pantai
Blimbingsari, Pantai
Pancur, Kayu aking,
Tanjung Sembulungan,
Teluk Pang-pang, Pantai
Bomo

- Wisata Hutan
TN Alas Purwo, Wana
Wisata Grajagan

- Wisata Alam Lainnya
Mangrove Bedul, Gumuk
Kantong, Feeding
Ground Sadengan, Goa
Istana

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Perencanaan Baru dan atau Review Rencana Detail Tiap Obyek Wisata.
- Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangan dan pembangunan serta penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
- Implementasi pengembangan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata TN. Alas Purwo, Pantai

Grajagan, Pantai Trianggulasi, Segara Anakan, Pantai Pancur, Pantai Blimbingsari, Pantai
Bomo, Teluk Pang-pang.

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata di obyek wisata Pantai Plengkung, Pantai Grajagan,
Feeding Ground Sadengan, Pantai Muncar, Pantai Ngagelan.

- Penetapan dan Pemantapan menjadi zona pemanfaatan pada lokasi obyek wisata Pantai Kayu
Aking dan Tanjung Sembulungan.

- Implementasi pembangunan obyek wisata Pantai Kayu Aking dan Tanjung Sembulungan.

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Din. Perijinan,
BLH, Swasta; dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Pembangunan amenitas wisata di Muncar, mengingat Muncar ditetapkan sebagai pusat
amenitas WPP II.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

- Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagai pendukung obyek wisata alam.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Din. Perijinan,
BLH, Swasta; dan
Instansi lain yg terkait
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Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pembangunan jalan lintas selatan.
- Perbaikan jalan yang mengkoneksikan jalur lintas selatan dengan lokasi obyek wisata.
- Pemantapan alinyemen jalur jalan wisata.
- Pembangunan jalan wisata.
- Penetapan lokasi dan pembangunan sarana pendukung kegiatan wisata dengan kapal wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

DinasPerhubungan, Din.
Pariwisata, Bappeda,
TN. Alas Purwo, KPH
Banyuwangi Selatan,
Swasta, Din. Perijinan;
BLH; dan Instansi teknis
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata alam di WPP II.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Koordinasi antar WWP dan di luar Kabupaten Banyuwangi, agar tercipta suatu promosi

rangkaian, daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik (paket wisata).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata, olahraga tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
- Pengadaan pemandu wisata

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Swasta, Din.
Cipta Karya; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata alam
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi WBJT - WWP II
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Swasta; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan terhadap potensi flora dan fauna terutama di kawasan lindung seperti TN. Alas
Purwo, Kayu Aking, Tanjung Sembulungan, serta daerah-daerah konservasi lainnya.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya laut dan pesisir di WPP II.
- Pengendalian pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produktif.
- Pengendalian pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata alam, sesuai dengan

prinsip ecotourism dan sustainable development.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan; dan Instansi
teknis lain yg terkait

Wisata
Budaya

 Upacara
adat/Tradisi ; Petik
Laut, Kebo-Keboan dan
Keboan, Upacara
Kuningan, Taur Agung
Kesongo, Upacara
Pagerwesi, Arung
Kanal

 Sejarah/Situs ; Situs
Lastono, Situs Gumuk
Jadah, Situs Gumuk
Putri, Situs Siti Hinggil,
Situs Umpak Songo,
Situs Jatipapak, Situs
Kawitan

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Pengembangan atraksi (Festival budaya dan acara kesenian tahunan)
- Pelestarian budaya khas Banyuwangi, agar tetap eksis dan terjaga keasliannya, serta tidak

mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai budaya daerah lain
- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni dan budaya khas

Banyuwangi
- Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata budaya
- Tetap menjaga keunikan atau kekhasan budaya masyarakat asli Banyuwangi yakni Suku Using

yang masih tetap teguh memegang adat dan tradisi yang telah ada secara turun temurun
- Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset budaya daerah,

sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara
- Mengembangkan nilai‐nilai lokal dalam pengembangan wisata budaya

- Pengembangan wisata bangunan bersejarah dengan mengadakan wisata pendidikanataupun
Tour bangunan bersejarah

- Pengembangan wisata religi/rohani

APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata dan
Instansi lain yg terkait
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Religi/Rohani ; Makam
Sayid Yusuf/Makam
Gandrung, Pura Agung Giri
Saloka, Pura Giri Natha, Pura
Agung Blambangan, Gua
Maria Jatiningrum

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas &
Utilitas Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Swasta
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung wisata budaya
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Dinas
Perhubungan
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata budaya di WPP II.

- Bersama WPP lain melakukan kerja sama terkait dengan promosi wisata budaya dengan
daerah lain (terutama Bali)

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata budaya tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan budaya sebagai segmen pasar potensial
- Pengadaan pemandu wisata
- Pembuatan Paket wisata yang terpadu

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata Budaya
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi budaya

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan menjaga seni dan budaya khas Banyuwangi         APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, BKSDA
Prop. Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Din. Perijinan dan
Instansi lain yg terkait

Wisata
Buatan

Pemandian Pancoran, Gladis Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Meningkatkan keberadaan obyek daya tarik lainnya dan mengembangkan suatu atraksi
lainnya yang lebih bervariatif

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata seperti ; fasilitas out bound, play ground,
entertaint/hiburan dsb

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Pengembangan fasilitas, upaya pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta penyediaan fasilitas
baru untuk mendukung atraksi baru.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.         APBD
Swasta

Swasta
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Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata buatan/rekreasi di WPP I.

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya alam yang dimanfaatakan
(mis : sumber air, sumber daya laut dsb)

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta dan Instansi lain
yg terkait

Wisata
Lainnya

 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra

kerajinan anyaman
bambu, bordir, gula
kelapa, pengolahan
ikan,kerajinan monte,
batik, pande besi)

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Inventarisasi wisata kuliner dan kria (Kerajinan)
- Melestarikan kuliner khas Banyuwangi
- Mengkresikan makanan khas Banyuwangi sebagai produk kuliner yang dapat dinikmati semua

wisatawan
- Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria
- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk kria, melalui pelatihan, penelitian, dan

pemasaran produk kria
- Diversifikasi kria berbahan baku lokal, berkualitas internasional, dengan menggali potensi

yang dimiliki, dan tetap mengacu pada standarinternasional
- Pengembangan berbagai aktivitas yang mendukung tema produk utama kawasan/produk

unggulan di dalam cluster sebagai generator kegiatan kepariwisataan
- Pengemasan even wisata yang menarik dan kreatif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi kawasan yang mendukung kegiatan wisata kuliner, wisata
kria dan setiap even wisata di Kabupaten Banyuwangi

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perhubungan,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata kuliner, wisata kria dan even wisata di WPP II.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).
- Ikut berperan dalam pameran wisata, event-event wisata, tingkat kabupaten maupun skala

yang lebih tinggi.
- Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ( kuliner, kria)
- Pengembangan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan

lainnya
- Memasarkan produk wisata kria dalam kerangka konsep Tourism,Trade, and Investment

(TTI), khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan

antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam meningkatan mutu produk kerajinan tangan
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan antara industri kria, koperasi, UKM berazaskan kerja sama

yang saling menguntungkan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga

trampil
- Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata

kria
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

WPP II
(Zona
Sukamade)

Kecamatan
Pesanggaran,
Glenmore, Genteng,
Tegalsari, Siliragung,
Sempu dan Kalibaru

Wisata
Alam

- Wisata Pantai/Bahari
Rajegwesi/ Teluk Hijau,
Pantai Lampon, Pantai
Pancer

- Wisata Pulau
Pulau Merah

- Wisata Hutan
TN. Meru Betiri

- Wisata Agro/Kebun
Margo Utomo, Agro
Atlanta Trebasala, Agro
Kendeng Lembu, Agro Kali
Sepanjang, Agro
Malangsari

- Wisata Air Terjun
Air Terjun Jeding, , Air
terjun Wonorejo

- Wisata Alam Lainnya
Gumuk Klasi, Tirto
Kemanten, Pemandian
Jatirono

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Perencanaan Baru dan atau Review Rencana Detail Tiap Obyek Wisata.
- Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangan dan pembangunan serta penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
- Implementasi pengembangan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata Pemandian Jatirono, Air

Terjun Wonorejo, Taman Nasional Meru Betiri, Pantai Sukamade, Pantai Pancer, Pantai
Lampon.

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata di obyek wisata Margo Utomo dan Agro wisata
Kendeng Lembu,

- Pemantapan dan Pembangunan Laboratorium Kelautan di wilayah Pantai Rajekwesi.
- Implementasi pembangunan obyek wisata Pulau Merah, Teluk Hijau, Air Terjun Jeding

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri, Din. Perijinan,
BLH, Swasta; dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Pemantapan Kota Genteng sebagai pusat amenitas WPP III.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,

telepon dll)
- Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagai pendukung obyek wisata alam.
- Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah ke tempat wisata di lokasi-lokasi strategis

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Bappeda,
TN. Meru Betiri, Din. Cipta
Karya; dan Instansi teknis
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Perbaikan akses jalan menuju ke Obyek Wisata Sukamade.
- Pembangunan Jalan Lingkar Selatan.
- Pemantapan alinyemen jalur jalan wisata dan lokasi kereta gantung.
- Pembangunan jalan wisata dan kereta gantung.
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.
- Penyediaan sarana pendukung kegiatan wisata dengan kapal wisata.
- Pengaturan dan pengadaan lahan parkir wisata

        APBD
Swasta
Masyarakat

DinasPerhubungan, Din.
Pariwisata, Bappeda,
TN. Meru Betiri, Swasta,
Din. Perijinan; BLH; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata alam di WPP III.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Koordinasi antar WWP dan di luar Kabupaten Banyuwangi, agar tercipta suatu promosi

rangkaian, daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik (paket wisata).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata, olahraga tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
- Pengadaan pemandu wisata
- Pengembangan wisata agro sebagai media promosi produk pertanian/perkebunan

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri, Swasta, Din. Cipta
Karya; dan Instansi
teknis lain yg terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata alam
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi WBJT - WWP III
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri, Swasta; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan terhadap potensi flora dan fauna terutama di kawasan lindung seperti Taman
Nasional Meru Betiri serta daerah-daerah konservasi lainnya.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya laut dan pesisir di WPP III.
- Pengendalian pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produktif
- Pengendalian pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata alam, sesuai dengan

prinsip ecotourism dan sustainable development.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri; dan Instansi
teknis lain yg terkait

Wisata
Budaya

 Upacara
adat/Tradisi ;
Suroan

 Sejarah/Situs; Situs
Joyo Poernomo, Situs
Mbah Kemis (Sayid
Abdullah), Situs Buyut
Bojonegoro, Gumuk
Kancil

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Pengembangan atraksi (Festival budaya dan acara kesenian tahunan)
- Pelestarian budaya khas Banyuwangi, agar tetap eksis dan terjaga keasliannya, serta tidak

mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai budaya daerah lain
- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni dan budaya khas

Banyuwangi
- Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata budaya
- Tetap menjaga keunikan atau kekhasan budaya masyarakat asli Banyuwangi yakni Suku Using

yang masih tetap teguh memegang adat dan tradisi yang telah ada secara turun temurun
- Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset budaya daerah,

sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara
- Mengembangkan nilai‐nilai lokal dalam pengembangan wisata budaya

- Pengembangan wisata bangunan bersejarah dengan mengadakan wisata pendidikanataupun
Tour bangunan bersejarah

- Pengembangan wisata religi/rohani

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas &
Utilitas Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Swasta
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung wisata budaya
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Dinas
Perhubungan
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata budaya di WPP II.

- Bersama WPP lain melakukan kerja sama terkait dengan promosi wisata budaya dengan
daerah lain (terutama Bali)

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata budaya tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan budaya sebagai segmen pasar potensial
- Pengadaan pemandu wisata
- Pembuatan Paket wisata yang terpadu

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata
dan Instansi lain yg
terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata Budaya
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi budaya

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan menjaga seni dan budaya khas Banyuwangi         APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, TN.
Meru Betiri, Din.
Perijinan dan Instansi
lain yg terkait

Wisata
Buatan

Atlanta, Umbul Bening,
Umbul Pule

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Meningkatkan keberadaan obyek daya tarik lainnya dan mengembangkan suatu atraksi
lainnya yang lebih bervariatif

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata seperti ; fasilitas out bound, play ground,
entertaint/hiburan dsb

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Pengembangan fasilitas, upaya pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta penyediaan fasilitas
baru untuk mendukung atraksi baru.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.         APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata buatan/rekreasi di WPP I.

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya alam yang dimanfaatakan
(mis : sumber air dsb)

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta dan Instansi lain
yg terkait

Wisata
Lainnya

 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra

kerajinan peralatan
dapur, gula kelapa, roti
bolu, kerupuk kromo
leo)

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Inventarisasi wisata kuliner dan kria (Kerajinan)
- Melestarikan kuliner khas Banyuwangi
- Mengkresikan makanan khas Banyuwangi sebagai produk kuliner yang dapat dinikmati semua

wisatawan
- Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria
- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk kria, melalui pelatihan, penelitian, dan

pemasaran produk kria
- Diversifikasi kria berbahan baku lokal, berkualitas internasional, dengan menggali potensi

yang dimiliki, dan tetap mengacu pada standarinternasional
- Pengembangan berbagai aktivitas yang mendukung tema produk utama kawasan/produk

unggulan di dalam cluster sebagai generator kegiatan kepariwisataan
- Pengemasan even wisata yang menarik dan kreatif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait
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Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi kawasan yang mendukung kegiatan wisata kuliner, wisata
kria dan setiap even wisata di Kabupaten Banyuwangi

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perhubungan,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata kuliner, wisata kria dan even wisata di WPP I.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).
- Ikut berperan dalam pameran wisata, event-event wisata, tingkat kabupaten maupun skala

yang lebih tinggi.
- Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ( kuliner, kria)
- Pengembangan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan

lainnya
- Memasarkan produk wisata kria dalam kerangka konsep Tourism,Trade, and Investment

(TTI), khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan

antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam meningkatan mutu produk kerajinan tangan
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan antara industri kria, koperasi, UKM berazaskan kerja sama

yang saling menguntungkan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga

trampil
- Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata

kria
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Sumber Hasil Rencana
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Tabel 4 – 20
KOMPILASI DAYA TARIK, AKSESIBILITAS, JENIS WISATAWAN DAN MEDIA PROMOSI

OBYEK WISATA ALAM BANYUWANGI

NO OBYEK WISATA DAYA TARIK AKSES MENUJU OBYEK SARANA-PRASARANA
TRANSPORTASI DI DLM OBYEK
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1 Pantai Boom             

2 Pantai Kampe          

3 Pantai Watudodol             

4 Pantai Muncar              

5 Pantai Pulau Santen              

6 Pantai Blimbingsari             

7 Pantai Teluk Pang-Pang          

8 Tanjung Sembulungan          

9 Pantai Kayu Aking            

10 Pantai Trianggulasi              

11 Ngagelan               

12 Pantai Pancur                  

13 Pantai Plengkung             

14 Pantai Grajagan                

15 Pantai Bomo            

16 Pantai Lampon             

17 Pantai Pancer            

18 Pantai Rajegwesi/ Teluk
hijau

                 

19 Pantai Sukamade                   

20 Pantai Cacalan          

21 Pulau Merah                 

22 Pulau Tabuhan           

23 Taman Nasional Alas Purwo                       

24 Taman Nasional Meru Betiri                        

25 TWA Kawah Ijen                  

26 Wana Wisata Rawabayu              

27 Wana Wisata Watudodol                

28 Wana Wisata Grajagan              

29 Agrowisata Kaliklatak                   

30 Agrowisata Kendeng Lembu               

31 Agrowisata Margo Utomo               

32 Agrowisata Kaliselogiri               

33 Agrowisata Trebasala                

34 Agrowisata Kali Sepanjang               

35 Agrowisata Kalibendo                

36 Agrowisata Malangsari               

37 Agrowisata Bayu Lor               

38 Air Terjun Kalongan           

39 Air Terjun Selogiri              

40 Air Terjun Antogan            

41 Air Terjun Lidder           
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NO OBYEK WISATA DAYA TARIK AKSES MENUJU OBYEK SARANA-PRASARANA
TRANSPORTASI DI DLM OBYEK
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42 Air Terjun Jambe Rowo                 

43 Air Terjun Wonorejo           

44 Air Terjun Jeding            

45 Mangrove Bedul               

46 Goa Istana              

47 Feeding Ground Sadengan              

48 Gunung Remuk           

49 TirtoKemantren              

50 Antogan Pesona             

51 Kalongan Outbond              

52 Pemandian Jatirono            

Sumber: Hasil Survei

Keterangan :
 Daya Tarik Pendukung

 Daya Tarik Utama
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Tabel 4 – 21
KOMPILASI DATA SARANA, PRASARANA DAN ATRAKSI WISATA

OBYEK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANYUWANGI

No
OBYEK WISATA

SARANA PRA SARANA ATRAKSI/ KEGIATAN WISATA
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1 Pantai Boom             

2 Pantai Kampe   

3 Pantai Watudodol            

4 Pantai Muncar              

5 Pantai Pulau Santen     

6 Pantai Blimbingsari       

7 Pantai Teluk Pang-Pang      

8 Tanjung Sembulungan   

9 Pantai Kayu Aking         

10 Pantai Trianggulasi            

11 Pantai Ngagelan       

12 Pantai Pancur               

13 Pantai Plengkung            

14 Pantai Grajagan                          

15 Pantai Bomo       

16 Pantai Lampon         

17 Pantai Pancer       

18 Pantai Rajegwesi/Teluk
hijau

          

19 Pantai Sukamade             

20 Pantai Cacalan      

21 Pulau Merah           

22 Pulau Tabuhan     

23 TN. Alas Purwo                             

24 TN. Meru Betiri                    

25 TWA Kawah Ijen                          

26 Wana Wisata Rawa Bayu                     

27 Wana Wisata Watu Dodol              

28 Wana Wisata Grajagan               

29 Agrowisata Kaliklatak                      

30 Agrowisata Kendeng
Lembu

               

31 Agrowisata Margo Utomo               

32 Agrowisata Kaliselogiri                

33 Agrowisata Trebasala                

34 Agrowisata Kali Sepanjang                

35 Agrowisata Kalibendo                

36 Agrowisata Malangsari                

37 Agrowisata Bayu Lor                

38 Air Terjun Kalongan   

39 Air Terjun Selogiri    

40 Air Terjun Antogan            

41 Air Terjun Lidder    

42 Air Terjun Jambe Rowo                    

43 Air Terjun Wonorejo     

44 Air Terjun Jeding   
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No
OBYEK WISATA

SARANA PRA SARANA ATRAKSI/ KEGIATAN WISATA
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45 Mangrove Bedul                    

46 Goa Istana     

47 Feeding Ground Sadengan           

48 Gunung Remuk      

49 TirtoKemantren           

50 Antogan Pesona       

51 Kalongan Outbond         

52 Pemandian Jatirono        

Sumber: Hasil Survei

Keterangan:
 Ada

 Genset
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Tabel 4 – 22
KOMPILASI DAYA TARIK, AKSESIBILITAS, JENIS WISATAWAN DAN MEDIA PROMOSI

DI OBYEK BUATAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO OBYEK WISATA DAYA TARIK AKSES MENUJU OBYEK SARANA-PRASARANA
TRANSPORTASI DI DLM OBYEK
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1 Pemandian Taman Suruh            

2 Desa Wisata Using       

3 Mirah Fantasia          

4 Atlanta        

5 Pemandian Pancoran       

6 Alam Indah Lestari        

7 Gumuk Kantong Indah         

8 Gumuk KLasi        

9 Umbul Pule       

10 Gladis        

11 Umbul Bening        

Sumber: Hasil Survei

Tabel 4 – 23
KOMPILASI DATA SARANA, PRASARANA DAN ATRAKSI WISATA

DI OBYEK WISATA BUATAN KABUPATEN BANYUWANGI

No
OBYEK WISATA

SARANA PRA SARANA ATRAKSI/ KEGIATAN WISATA
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1 Pemandian Taman Suruh                     

2 Desa Wisata Using                   

3 Mirah Fantasia                  

4 Atlanta                

5 Pemandian Pancoran            

6 Alam Indah Lestari               

7 Gumuk Kantong Indah            

8 Gumuk KLasi          

9 Umbul Pule                

10 Gladis               

11 Umbul Bening          

Sumber: Hasil Survei

Keterangan:
 Ada
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Tabel 6 – 02
REKOMENDASI DARI KORELASI FISIK DASAR TERHADAP OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI
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WISATA ALAM

1. Boom      
Pantai Boom direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata alam dalam kaitannya
dengan pengembangan tapak, mengingat kondisi pantai yang relatif datar dan kondisi
kelerengan (0-15%) dengan ketinggian 0-100 m dpl.

2. Kampe      
Di lokasi ini direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengembangan kegiatan wisata
pantai, mengingat kondisi tanah yang relatif datar, ketinggian 0-100 m dpl dengan jenis tanah
regosol yang dapat dimanfaatkan untuk lokasi sarana dan prasarana wisata.

3. Watudodol      
Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan kegiatan wisata, mengingat kondisi tanah
dengan tingkat kelerengan 15-25% berupa bukit dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata
alam.

4. Muncar      
Pengembangan tapak direkomendasikan di lokasi ini, karena memiliki kondisi tanah dengan
kelerengan 0-15% yang relatif datar.

5. Blimbingsari      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%).

6. Teluk Pang-Pang    
Lokasinya yang berada di perairan yang terletak di pantai laut Timur, direkomendasikan untuk
pengembangan lokasi wisata bahari dan perikanan.

7. Tanjung Sembulungan      

Adanya hambatan dalam proses pengembangan kawasan menjadi lokasi wisata dengan
kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, karena kondisi topografi yang
memiliki kelerengan >40% dengan ketinggian 100-500 m dpl. Jika dikembangkan diperlukan
biaya besar dalam proses pengembangannya, maka direkomendasikan perlu adanya
penanganan khusus.

8. Kayu Aking      
Direkomendasikan adanya pengembangan wisata alam, namun perlu adanya penanangan
khusus mengingat kondisi fisik dasar kawasan memiliki tingkat kelerengan 15-25% membatasi
pengembangan sarana dan prasarana.

9. Trianggulasi       Lokasi wisata ini direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

10. Ngagelan      
Mengingat kondisi tanah yang relatif landai (0-15%) dengan tekstur tanah yang berpasir,
maka wisata ini direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan wisata pendidikan seperti
penelitian atraksi penyu mendarat, namun diperlukan adanya pembatasan pengunjung.

11. Pancur      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%), dengan ketinggian 0-100 m
dpl, dan kondisi tanah yang aman dari erosi.

12. Plengkung      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%), dengan ketinggian 0-100 m
dpl, dan kondisi tanah yang aman dari erosi.

13. Grajagan       
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%), dengan ketinggian 0-100 m
dpl, dan kondisi tanah yang aman dari erosi.

14. Lampon      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%), dengan ketinggian 0-100 m
dpl, dan kondisi tanah yang aman dari erosi.

15. Pancer      
Mengingat kondisi pantai yang datar dengan tingkat kelerengan 0-15%, direkomendasikan
untuk dilakukan proses pengembangan tapak kawasan.

16. Teluk hijau/ Rajegwesi       
Pantai Rajegwesi direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam, yang
didukung dengan kondisi kelerengan 0-15%.

17. Sukamade      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%), dan aman dari erosi.

18. Pantai Bomo      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata di lokasi yang memiliki kondisi
tanah yang relatif datar (0-15%) tidak mengalami kesulitan.

19. Pulau Merah   

Proses pengembangan wisata di lokasi Pulau Merah membutuhkan biaya yang besar,
mengingat kondisi fisik dasar di lokasi tersebut yang memiliki kelerengan >40% dengan
ketinggian 0-100 m dpl, maka direkomendasikan pengembangan prasarana dan sarana
kegiatan wisata di luar Pulau Merah (dilakukan di pantai sekitar pulau tersebut yang memiliki
kelerengan 0-15%).
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20. Pulau Tabuhan   
Direkomendasikan pengembangan kawasan menjadi lokasi wisata, karena kondisi pulau yang
relatif datar, kondisi tanah yang tidak mengalami erosi (aman) dengan ketinggian tanah 0-100
mdpl, dapat dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana kegiatan wisata.

21. Pulau Santen 
Dapat dilakukan pengembangan kawasan menjadi lokasi wisata, karena kondisi pulau yang
relatif datar, kondisi tanah yang tidak mengalami erosi (aman) dengan ketinggian tanah 0-100
mdpl, dapat dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana kegiatan wisata.

22. Wana Wisata Alas Purwo             

Kondisi kelerengan tanah yang beragam berpotensi untuk kegiatan wisata, maka
direkomendasikan untuk lokasi pengembangan kegiatan adventure di salah satu lokasi yang
memiliki kelerengan >40%, namun sebaiknya untuk pengembangan prasarana dan sarana
kegiatan wisata direkoemndasikan di lokasi yang memiliki kelerengan 0-15%.

23. Wana Wisata Meru Betiri           

Kondisi kawasan yang berkontur, dengan ketinggiannya antara 0- 1000 mdpl, menyebabkan
adanya hambatan dalam pengembangan sarana prasarana di dalam tapak, maka
direkomendasikan untuk pengembangan prasarana dan sarana dilokasi yang kondisi
topografinya relatif datar, maka direkomendasikan pengembangan kegiatan wisata yang
sifatnya tantangan (adventure).

24. TWA Kawah Ijen       
Direkomendasikan untuk dikembangkan kegiatan wisata adventure (penjelajahan), dalam hal
pengembangannya diperlukan penanganan khusus.

25. Wana Wisata Rawabayu      
Mengingat kondisi kawasan yang berupa pegunungan dengan ketinggian 500-1000 mdpl,
tingkat kelerengan 15-25% maka lokasi wisata ini direkomendasikan sebagai lokasi rekreasi
peristirahatan, karena memiliki view yang indah dan berhawa sejuk.

26. Wana Wisata Waudodol      
Kondisi hutan dengan tingkat kelerengan 15-25% berupa bukit dapat dimanfaatkan sebagai
lokasi wisata alam. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah tracking dan menikmati
pemandangan.

27. Wana Wisata Grajagan      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata di lokasi yang memiliki kondisi
tanah yang relatif datar (0-15%) tidak mengalami kesulitan

28. Kaliklatak       
Pengembangan kawasan menjadi lokasi wisata direkomendasikan di lokasi ini, didukung oleh
kondisi fisik dasar yaitu berada di kelerengan 15-25%, dengan ketinggian 450-800 mdpl,
berdasarkan kondisi tanahnya sesuai untuk lokasi tanaman perkebunan.

29. Kendeng Lembu      
Direkomendasikan adanya pengembangan kegiatan wisata, karena kawasan ini relatif datar,
memiliki kondisi kedalaman tanah >90 yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi perkebunan,
maka direkomendasikan sebagai lokasi ini untuk pengembangan wisata kebun (agro wisata).

30. Margo Utomo Home Stay     
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata.

31. Agro Kaliselogiri     
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata dengan didukung oleh kondisi tanahnya sesuai untuk lokasi tanaman
perkebunan

32. Agro Trebasala     
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata dengan didukung oleh kondisi tanahnya sesuai untuk lokasi tanaman
perkebunan

33. Agro Kalisepanjang     
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata dengan didukung oleh kondisi tanahnya sesuai untuk lokasi tanaman
perkebunan

34. Agro Kalibendo      
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata dengan didukung oleh kondisi tanahnya sesuai untuk lokasi tanaman
perkebunan

35. Agro Malangsari      
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata dengan didukung oleh kondisi tanahnya sesuai untuk lokasi tanaman
perkebunan

36 Agro Bayulor      
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan wisata

37. Kalongan      
Pengembangan wisata alam direkomendasikan di lokasi wisata ini, namun perlu adanya
penanganan khusus, mengingat kondisi kelerengan yang kurang mendukung berada di 15-
25%, namun perancangan tapak akan lebih dinamis.

38. Selogiri      
Pengembangan tapak direkomendasikan di lokasi ini, namun implikasi pembiayaan atau
pendanaan menjadi lebih besar, maka perlu adanya penanganan khusus.

39. Antogan      
Proses pengembangan sarana dan prasarana kegiatan wisata direkomendasikan di lokasi
wisata ini, mengingat kondisi tanah yang relatif datar (0-15%).
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40. Jeding   
Pengembangan tapak direkomendasikan di lokasi ini, namun implikasi pembiayaan atau
pendanaan menjadi lebih besar, maka perlu adanya penanganan khusus.

41. Lidder      
Mengingat kondisi kelerangan 25-40%, maka wisata ini direkomendasikan dikembangkan
kegiatan olah raga (climbing), didukung oleh prasarana dan sarana kegiatan lainnya.

42. Jambe Rowo       Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

43. Air Terjun Wonorejo      Dalam hal pengembangan prasarana dan sarana direkomendasikan di lokasi yang relatif datar.

44. Mangrove Bedul      
Berada di lokasi yang strategis, maka wisata ini direkomendasikan dapat dilakukan
pengembangan ekowisata.

45.
Feeding Ground
Sadengan

    
Di lokasi ini direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengembangan kegiatan wisata,
mengingat kondisi tanah yang relatif datar, yang dapat dimanfaatkan untuk lokasi sarana dan
prasarana wisata.

46. Goa Istana       Direkomendasikan pengembangan wisata dilakukan di luar kawasan (Gua Istana).

47. Cungur       Direkomendasikan pengembangan wisata

48. Pemandian Jatirono     

Direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai lokasi rekreasi keluarga, mengingat kawasan
berada di kelerengan 25-40%, dengan ketinggian antara 0-100 mdpl, dan berada di lokasi
yang aman dari bahaya erosi, memilki view dan hawa yang sejuk yang mendukung
pengembangan kawasan menjadi lokasi wisata.

49. Gunung Remuk       Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

50.
Wisata Alam Tirto
Kemantren

      Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

51.
Pemandian Alam Antogan
Pesona

      Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

52. Kalongan Outbound       Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

53.
Wisata Alam Pondok
Indah

      Direkomendasikan untuk dilakukan pengembangan wisata alam.

WISATA BUATAN

1. Pemandian Taman Suruh      Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

2. Desa Wisata Using      Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

3. Mirah Fantasia      Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

4. Atlanta     Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

5. Pemandian Pancoran       Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

6. Gumuk Kantong Indah     Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

7. Gumuk Klasi     Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

8. Alam Indah Lestari       Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

9. Umbul Pule     Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

10. Gladis     Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

11. Umbul Bening     Direkomendasikan dapat dilakukan pengembangan wisata.

Sumber: Hasil Rencana
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Tabel 6-07
Rencana peningkatan aksesibilitas

NO. OBYEK WISATA
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WISATA ALAM

1. Pantai Boom   Aspal Angkutan  jalan kaki Term. Blambangan

2. Pantai Kampe   Aspal rusak Angkutan  jalan kaki Term. Sritanjung/ Ketapang

3. Pantai Watudodol   Pantai berpasir & setapak Angkutan  jalan kaki Term. Sritanjung

4. Pantai Muncar   Aspal Angkutan  jalan kaki Term. Muncar

5. Pantai Blimbingsari   Aspal Angkutan  jalan kaki Term. Rogojampi

6. Pantai Teluk Pang-Pang   Perairan lepas (laut) Angkutan  perahu Term. Muncar

7. Pantai Tanjung Sembulungan   Perairan lepas (laut) Angkutan  perahu Term. Muncar

8. Pantai Kayu Aking   Perairan lepas (laut) Angkutan  perahu Term. Muncar

9. Pantai Trianggulasi    Aspal rusak Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

10. Pantai Ngagelan    Jalan rintisan tanah Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

11. Pantai Pancur    Aspal Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

12. Pantai Plengkung    Aspal Angkutan  kend. khusus Term. Jajag

13. Pantai Grajagan   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag

14. Pantai Lampon   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag

15. Pantai Pancer   Aspal Angkutan  jalan kaki Term. Jajag

16. Pantai Teluk hijau/ Rajegwesi   Jalan berbatu Angkutan  taxi (truk) Sub Term. Sarongan

17. Pantai Sukamade   Jalan berbatu Angkutan  taxi (truk) Sub Term. Sarongan

18. Pantai Cacalan   Aspal  tanah Angkutan  jalan kaki Term. Ketapang

19. Pantai Bomo   Aspal  tanah Angkutan  jalan kaki Terminal Rogojampi

20. Pulau Merah   Aspal  makadam  tanah Angkutan  jalan kaki Term. Jajag

21. Pulau Tabuhan   Perairan lepas (laut) Angkutan  perahu Term. Ketapang

22. Pulau Santen   Aspal  jalan paving Angkutan  ojek Term. Brawijaya

21. Wana Wisata Alas Purwo    Aspal rusak Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

22. Wana Wisata Meru Betiri   Jalan berbatu Angkutan  taxi (truk) Term. Sarongan
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23. TWA Kawah Ijen   Aspal rusak  jalan setapak Angkutan  kend. 4 wheel drive (sewa) Term. Sasak Perot

24. TN Baluran   Aspal Angkutan/Bus  taxi/ojek/truk Term. Sritanjung

25. Wana Wisata Rawabayu   Aspal rusak Angkutan tidak sampai ke lokasi Term. Genteng

26. Wana Wisata Watudodol   Paving Angkutan/Bus Term. Sritanjung

27. Wana Wisata Grajagan   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag

28. Agro Kaliklatak   Aspal Angkutan  kend. sewa Term. Ketapang

29. Agro Kendeng Lembu   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

30. Agro Margo Utomo   Aspal Bus/Angkutan  jalan kaki Term. Genteng

31. Agro Kaliselogiri   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

32. Agro Trebasala   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

33. Agro Kalisepanjang   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

34. Agro Kalibendo   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

35. Agro Malangsari   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

36. Agro Bayulor   Aspal rusak Bus/Angkutan  ojek, truk Term. Genteng

37. Pemandian Kalongan   Aspal  jalan tanah Angkutan  ojek Term. Sasak Perot

38. Selogiri   Aspal rusak  jalan rintisan (tanah) Bus/Angkutan  kend. sewa/ khusus Term. Ketapang

39. Antogan   Aspal  jalan setapak Angkutan  jalan kaki Term. Rogojampi

40. Jeding   Aspal  makadam Bus/Angkutan  ojek, truk Sub Term. Sarongan

41. Lidder   Aspal rusak  jalan rintisan (tanah) Angkutan tidak sampai ke lokasi Term. Genteng

42. Jambe Rowo   Aspal  jalan setapak Bus/Angkutan  kend. sewa/ khusus Term. Ketapang

43. Air Terjun Wonorejo   Aspal  makadam Bus/Angkutan  ojek Term. Genteng

44. Mangrove Bedul   Aspal  perairan Angkutan  ojek  perahu Term. Jajag

45. Feeding Ground Sadengan   Aspal Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

46. Goa Istana   Jalan setapak Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

47. Cungur   Jalan setapak Angkutan  truk, station & sejenis (sewa) Term. Jajag

48. Pemandian Jatirono   Aspal Bus/Angkutan  ojek Term. Genteng

49. Gunung Remuk   Aspal  Jalan setapak Angkutan  ojek Term. Jajag
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NO. OBYEK WISATA

JALUR PINTU MASUK
BANYUWANGI

KONDISI JALAN
(DARI JALAN UTAMA

MENUJU OBYEK)
INTRA MODA

TERMINAL PEMBERHENTIAN
TERDEKAT

J
A
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50. Wisata Alam Tirto Kemantren   Aspal  Jalan setapak Angkutan  ojek Term. Genteng

51. Pemandian Alam Antogan
Pesona

  Aspal Angkutan  ojek Term. Rogojampi

52. Kalongan Outbound   Aspal  Jalan setapak Angkutan  ojek Term. Sasa Perot

53. Wisata Alam Pondok Indah   Aspal  Jalan setapak Angkutan  ojek Term. Sasa Perot

WISATA BUATAN

1. Pemandian Taman Suruh   Aspal Angkutan  ojek Term. Sasak Perot

2. Desa Wisata Using   Aspal Angkutan  ojek Term. Brawijaya

3. Mirah Fantasia   Aspal Angkutan  ojek Term. Brawijaya

4. Atlanta   Aspal Angkutan  ojek Term. Genteng

5. Pemandian Pancoran   Aspal Angkutan  ojek Term. Rogojampi

6. Gumuk Kantong Indah   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag

7. Gumuk Klasi   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag

8. Alam Indah Lestari   Aspal Angkutan  ojek Term. Rogojampi

9. Umbul Pule   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag

10. Gladis   Aspal Angkutan  ojek Term. Rogojampi

11. Umbul Bening   Aspal Angkutan  ojek Term. Jajag
Sumber : Hasil Analisa
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Tabel 6-08
PENGATURAN MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN RAYA BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN MEDAN LOKASI OBYEK WISATA

NO.

JENIS
KENDARAAN

OBYEK WISATA

KENDARAAN
PRIBADI

KENDARAAN
SEWA

KENDARAAN
OLAH RAGA/

REKREASI

KENDARAAN
UMUM

PENUMPANG
BUS KENDARAAN TRUCK REKOMENDASI

1. Medan sulit, wilayah
konservasi

Kendaraan transit,
dilanjutkan
dengan kendaraan
khusus.

Sampai lokasi
obyek wisata,
namun jumlah
kendaraan
dibatasi.

Sampai lokasi obyek
wisata, jumlah
kendaraan dibatasi
dan disesuaikan
dengan aturan yang
ada.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaran
khusus.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
khusus.

Tidak diperkenankan.
Kendaraan truck
direkomendasikan
untuk sarana
angkutan barang.

Peningkatan kualitas jalan untuk
memudahkan pencapaian, namun
perlu adanya aturan tentang batasan
jumlah kendaraan dan jenis kendaraan
yang ramah lingkungan, untuk tetap
menjaga keberlangsungan ekosistem
yang ada.

2. Medan sulit , wilayah
non konservasi

Transit,
dilanjutkan
dengan kendaraan
khusus.

Sampai lokasi
obyek wisata,
menggunakan
kendaraan khusus.

Sampai lokasi obyek
wisata,
menggunakan
kendaraan khusus,
jenis kendaraan
disesuaikan dengan
kondisi medan.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
khusus.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
khusus.

Tidak diperkenankan.
Kendaraan truck
direkomendasikan
untuk sarana
angkutan barang.

Peningkatan kualitas jalan, melalui
pengembangan dan pembangunan
sistem transportasi yang mudah dan
terjangkau.

3. Medan sedang,
wilayah konservasi

Sampai lokasi
obyek/ transit,
dilanjutkan
dengan kendaraan
khusus. Jumlah
kendaraan
dibatasi.

Sampai lokasi
obyek wisata,
namun jumlah
kendaraan
dibatasi.

Sampai lokasi obyek
wisata, namun
jumlah kendaraan
dibatasi.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
khusus atau
berjalan kaki.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
khusus

Tidak diperkenankan.
Kendaraan truck
direkomendasikan
untuk sarana
angkutan barang.

Peningkatan kualitas jalan untuk
memudahkan pencapaian, namun
perlu adanya aturan tentang batasan
jumlah kendaraan dan jenis kendaraan
yang ramah lingkungan, untuk tetap
menjaga keberlangsungan ekosistem
yang ada.

4. Medan sedang,
wilayah non
konservasi

Sampai di lokasi
obyek wisata
(jenis kendaraan
disesuaikan
dengan kondisi
medan).

Sampai di lokasi
obyek wisata.

Sampai di lokasi
obyek wisata (jenis
kendaraan
disesuaikan dengan
kondisi medan).

Transit,
dilanjutkan
dengan
kendaraan lain
atau berjalan
kaki.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
lain.

Tidak diperkenankan.
Kendaraan truck
direkomendasikan
untuk sarana
angkutan barang.

Peningkatan kualitas jalan, melalui
pengembangan dan pembangunan
sistem transportasi yang mudah dan
terjangkau.

5. Medan mudah,
wilayah konservasi

Disesuaikan
dengan aturan
yang ada di
daerah konservasi
(adanya batasan
jumlah

Disesuaikan
dengan aturan
yang ada di
daerah konservasi
(adanya batasan
jumlah

Sampai di lokasi
obyek wisata,
disesuaikan dengan
aturan yang ada di
daerah konservasi.

Transit,
dilanjutkan
dengan
kendaraan
khusus atau
berjalan kaki.

Transit,
dilanjutkan
menggunakan
kendaraan
khusus.

Tidak diperkenankan.
Kendaraan truck
direkomendasikan
untuk sarana
angkutan barang.

Tetap mempertahankan kondisi yang
ada, pengembangan dan
pembangunan sistem transportasi
yang ramah lingkungan.

r
ip

d
H

a
l

6
-5

5



NO.

JENIS
KENDARAAN

OBYEK WISATA

KENDARAAN
PRIBADI

KENDARAAN
SEWA

KENDARAAN
OLAH RAGA/

REKREASI

KENDARAAN
UMUM

PENUMPANG
BUS KENDARAAN TRUCK REKOMENDASI

kendaraan). kendaraan).
6. Medan mudah,

wilayah non
konservasi

Direkomendasikan
sampai di lokasi
obyek wisata.

Sampai di lokasi
obyek wisata.

Sampai di lokasi
obyek wisata.

Transit,
dilanjutkan
dengan
kendaraan lain
atau berjalan
kaki

Transit,
dilanjutkan
dengan
kendaraan lain
atau berjalan
kaki

Tidak diperkenankan.
Kendaraan truck
direkomendasikan
untuk sarana
angkutan barang.

Peningkatan kualitas jalan, melalui
pengembangan dan pembangunan
sistem transportasi yang mudah dan
terjangkau.

Keterangan:
 Medan Sulit, wilayah konservasi

 Kriteria : kondisi jalan berbatu, topografi bergelombang, berbukit atau pencapaian melalui jalan laut yang berada di dalam daerah konservasi
 Obyek wisata : Pantai Sukamade, Rajegwesi, Teluk Hijau, TWA Kawah Ijen, TN. Meru Betiri, Tanjung Sembulungan, Pantai Kayu Aking.

 Medan Sulit, wilayah non konservasi
 Kriteria : kondisi jalan berbatu, topografi bergelombang, berbukit, atau pencapaian melalui jalan laut tidak berada di dalam daerah konservasi
 Obyek wisata : Teluk Pang-pang, Pulau Tabuhan.

 Medan sedang, wilayah konservasi
 Kriteria : kondisi jalan makadam, topografi relatif datar sampai bergelombang, berbukit berada di dalam daerah konservasi
 Obyek wisata : Pantai Trianggulasi, Ngagelan, TN. Alas Purwo, Feeding Ground Sadengan, Goa Istana, Wisata Bedul.

 Medan sedang, wilayah non konservasi
 Kriteria : kondisi jalan berbatu, bertopografi relatif datar sampai bergelombang, berbukit tidak berada di dalam daerah konservasi
 Obyek wisata : Wana Wisata Rawabayu, Pulau Merah, Agro Wisata Kendeng Lembu, Air Terjun Kalongan, Air Terjun Selogiri, Air Terjun Jeding, Air Terjun Lider, Air Terjun Jambe Rowo, Air
Terjun Wonorejo, Pemandian Jatirono.

 Medan mudah, wilayah konservasi
 Kriteria : kondisi jalan beraspal, topografi datar berada di dalam daerah konservasi
 Obyek wisata : Pantai Pancur, Plengkung.

 Medan mudah, wilayah non konservasi
 Kriteria : kondisi jalan beraspal, topografi datar tidak berada di dalam daerah konservasi
 Obyek wisata : Pantai Boom, Kampe, Watudodol, Muncar, Blimbingsari, Grajagan, Lampon, Pancer, Agro Wisata Kaliklatak, Air Terjun Antogan, Margo Utomo Home Stay, Pemandian Taman

Suruh, AIL, Mirah Fantasia, Atlanta, Umbul Pule, Umbul Bening, Gladis
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LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 7 - 4

Tabel 7.1.
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-2031

KAWASAN
PRIORITAS

WILAYAH
PENGEMBANGAN

JENIS
DTW

WISATA PENDUKUNG PROGRAM ARAHAN PROGRAM

Jangka Waktu
Pelaksanaan

SUMBER-
SUMBER

PENDANAAN

PENANGGUNG
JAWAB

R
P

JM
I

R
P

JM
II

R
P

JM
II

I

R
P

JM
IV

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

-2
0

2
1

2
0

2
2

-2
0

2
6

2
0

2
7

-2
0

3
1

WPP I
(Zona Ijen)

Kecamatan
Songgon, Licin,
Kalipuro,
Wongsorejo, Giri,
Glagah, Kabat,
Banyuwangi

Wisata
Alam

- Wisata Pantai/Bahari
Pantai Watudodol, Pantai
Boom, Pantai Kampe,
Pantai Cacalan

- Wisata Pulau
Pulau Santen, Pulau
Tabuhan

- Wisata Hutan
Wana Wisata Watudodol,
Wana Wisata Rawa Bayu

- Wisata Agro/Kebun
Agro Wisata Kaliklatak,
Perkebunan Kalibendo,
Perkebunan Kaliselogiri,
Bayu Lor,

- Wisata Air Terjun
Air terjun antogan, Air
Terjun Jambe Rowo, Air
Terjun Lider, Air Terjun
Selogiri

- Wisata Alam Lainnya
Antogan Pesona , Gunung
Remuk, Kalongan
Outbound, Pondok Indah

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Perencanaan Baru dan atau Review Rencana Detail Tiap Obyek Wisata.
- Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangan dan pembangunan serta penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
- Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata TWA Kawah Ijen
- Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata Pantai Watudodol, Air Terjun Kalongan,

Wana Wisata Rawabayu, Pantai Banyuwangi/Pantai Boom.
- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata di obyek wisata Agrowisata Kaliklatak, Air Terjun

Jamberowo, Pulau Santen, Antogan Pesona , Gunung Remuk, Kalongan Outbound, Pondok
Indah seperti ; fasilitas out bound, play ground dsb

- Pembangunan obyek wisata Air Terjun Lider
- Pengembangan wisata Pulau Tabuhan diarahkan terintegrasi dengan pengembangan wisata

Pantai Kampe (Desa Bangsring dan Desa Bengkak) dengan konsep perpaduan antara
ekowisata, wisata bahari dan fasilitas pariwisata dalam suatu industri pariwisata berkualitas
(luxury tourism).

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Din. Perijinan, BLH,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan kelengkapan, kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet,
Kesehatan, keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

- Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagai pendukung obyek wisata alam
- Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah ke tempat wisata di lokasi-lokasi strategis

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Bappeda,
BKSDA Prop. Jatim,
KPHBanyuwangi, Swasta,
Din. Cipta Karya; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Perbaikan akses jalan menuju ke Obyek Wisata Kawah ijen.
- Pembangunan Outer Ring Road di sekitar kawasan Watudodol.
- Pemantapan alinyemen jalur jalan wisata
- Pembangunan jalan wisata dan kereta gantung.
- Penambahan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.
- Penetapan lokasi dan pembangunan dermaga kapal wisata pada wilayah yang

direkomendasikan.
- Penyediaan sarana pendukung kegiatan wisata dengan kapal wisata.
- Pengaturan dan pengadaan lahan parkir wisata

        APBD
Swasta
Masyarakat

DinasPerhubungan, Din.
Pariwisata, Bappeda,
BKSDA Prop. Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta, Din. Perijinan;
BLH; dan Instansi teknis
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata alam di WPP I.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Koordinasi antar WWP dan di luar Kabupaten Banyuwangi, agar tercipta suatu promosi

rangkaian, daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik (paket wisata).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata, olahraga tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
- Pengadaan pemandu wisata
- Pengembangan wisata agro sebagai media promosi produk pertanian/perkebunan

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi,

Swasta, Din. Cipta
Karya; dan Instansi
teknis lain yg terkait



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 7 - 5

KAWASAN
PRIORITAS

WILAYAH
PENGEMBANGAN

JENIS
DTW

WISATA PENDUKUNG PROGRAM ARAHAN PROGRAM

Jangka Waktu
Pelaksanaan

SUMBER-
SUMBER

PENDANAAN

PENANGGUNG
JAWAB

R
P
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I

R
P
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II

R
P
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II

I
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6
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2
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2
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3
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata alam
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi WBJT - WWP I
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi,

Swasta; dan Instansi
teknis lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan terhadap potensi flora dan fauna terutama di kawasan TWA Kawah Ijen, serta
daerah-daerah konservasi lainnya.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya laut dan pesisir
- Pengendalian pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produktif.
- Pengendalian pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata alam, sesuai dengan

prinsip ecotourism dan sustainable development.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Bappeda,
BKSDA Jatim,
KPH Banyuwangi; dan

Instansi teknis lain yg
terkait

Wisata
Budaya

 Upacara adat/tradisi ;
Seblang, endog-
endogan, Patrol, Barong
Ider Bumi,
Tumpengsewu, Puter
Kayun, Obor Blarak,
Mocoan Lontar Yusuf,
Gredoan, Sapar-saparan,
PetikLaut, Perayaan
Imlek, Panjer Kiling,
Petik Laut, Jamasan
Pusaka Tosan Aji.

 Atraksi Kesenian
tradisional ; Festival
Gandrung, Padang Ulan,
Patrol, Kesenian Gedogan,
Kuda Kencak, Angklung,
Barong

 Budaya Kampung
Tradisional ; Suku
Using

 Sejarah /Situs;
Inggrisan, Pendopo
Kabupaten, Situs
Aningpatih, Situs Buyut
Tikah, Situs Daeng
Ruyung, Makam 5
Bupati, Situs Rowo Bayu,
Situs Macan Putih,
Rempeg/Pangeran
Jagapati,

 Religi/Rohani; Makam
Abdurrahman Bauzier,
Makam Buyut
Wongsokaryo Cungking,
Makam Buyut Cili,
Klenteng Hoo Tong Bio

 Taman Budaya ;
Taman Sritanjung

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Pengembangan atraksi (Festival budaya dan acara kesenian tahunan)
- Pelestarian budaya khas Banyuwangi, agar tetap eksis dan terjaga keasliannya, serta tidak

mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai budaya daerah lain
- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni dan budaya khas

Banyuwangi
- Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata budaya
- Tetap menjaga keunikan atau kekhasan budaya masyarakat asli Banyuwangi yakni Suku Using

yang masih tetap teguh memegang adat dan tradisi yang telah ada secara turun temurun
- Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset budaya daerah,

sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara
- Mengembangkan nilai‐nilai lokal dalam pengembangan wisata budaya

- Pengembangan wisata bangunan bersejarah dengan mengadakan wisata pendidikanataupun
Tour bangunan bersejarah

- Pengembangan wisata religi/rohani

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas &
Utilitas Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Swasta
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung wisata budaya
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Dinas
Perhubungan
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata budaya di WPP I.

- Bersama WPP lain melakukan kerja sama terkait dengan promosi wisata budaya dengan
daerah lain (terutama Bali)

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata budaya tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan budaya sebagai segmen pasar potensial
- Pengadaan pemandu wisata
- Pembuatan Paket wisata yang terpadu

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata
dan Instansi lain yg
terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata Budaya
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi budaya

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan menjaga seni dan budaya khas Banyuwangi         APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, BKSDA
Prop. Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Din. Perijinan dan
Instansi lain yg terkait

Wisata
Buatan

Mirah Fantasia, Desa Wisata
Using, Alam Indah Lestari,
Pemandian Taman Suruh.

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Meningkatkan keberadaan obyek daya tarik lainnya dan mengembangkan suatu atraksi
lainnya yang lebih bervariatif

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata seperti ; fasilitas out bound, play ground,
entertaint/hiburan dsb

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Pengembangan fasilitas, upaya pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta penyediaan fasilitas
baru untuk mendukung atraksi baru.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.         APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata buatan/rekreasi di WPP I.

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya alam yang dimanfaatakan
(mis : sumber air, sumber daya laut dsb)

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta dan Instansi lain
yg terkait

Wisata
Lainnya

 Wisata Kuliner ;
(Pusat Kota
Banyuwangi)

 Wisata Kria ;(Sentra
kue Bagiak, sale
pisang,kerajinan rotan,
patung gandrung,
kerajinan monte, dsb )

 Even Wisata; (Hari Jadi
Banyuwangi, Pemilihat
Jebeng Thulik, Karnaval,
BEC dsb)

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Inventarisasi wisata kuliner dan kria (Kerajinan)
- Melestarikan kuliner khas Banyuwangi
- Mengkresikan makanan khas Banyuwangi sebagai produk kuliner yang dapat dinikmati semua

wisatawan
- Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria
- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk kria, melalui pelatihan, penelitian, dan

pemasaran produk kria
- Diversifikasi kria berbahan baku lokal, berkualitas internasional, dengan menggali potensi

yang dimiliki, dan tetap mengacu pada standarinternasional
- Pengembangan berbagai aktivitas yang mendukung tema produk utama kawasan/produk

unggulan di dalam cluster sebagai generator kegiatan kepariwisataan
- Pengemasan even wisata yang menarik dan kreatif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait
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Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi kawasan yang mendukung kegiatan wisata kuliner, wisata
kria dan setiap even wisata di Kabupaten Banyuwangi

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perhubungan,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata kuliner, wisata kria dan even wisata di WPP I.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).
- Ikut berperan dalam pameran wisata, event-event wisata, tingkat kabupaten maupun skala

yang lebih tinggi.
- Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ( kuliner, kria)
- Pengembangan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan

lainnya
- Memasarkan produk wisata kria dalam kerangka konsep Tourism,Trade, and Investment

(TTI), khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan

antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam meningkatan mutu produk kerajinan tangan
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan antara industri kria, koperasi, UKM berazaskan kerja sama

yang saling menguntungkan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga

trampil
- Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata

kria
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

WPP II
(Zona
Plengkung)

Kecamatan
Tegaldlimo,
Purwoharjo, Muncar,
Bangorejo, Cluring,
Srono, Rogojampi,
Singojuruh dan
Gambiran

Wisata
Alam

- Wisata Pantai/Bahari
Pantai Muncar, Pantai
Ngagelan Pantai
Grajagan, Pantai
Trianggulasi, Pantai
Blimbingsari, Pantai
Pancur, Kayu aking,
Tanjung Sembulungan,
Teluk Pang-pang, Pantai
Bomo

- Wisata Hutan
TN Alas Purwo, Wana
Wisata Grajagan

- Wisata Alam Lainnya
Mangrove Bedul, Gumuk
Kantong, Feeding
Ground Sadengan, Goa
Istana

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Perencanaan Baru dan atau Review Rencana Detail Tiap Obyek Wisata.
- Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangan dan pembangunan serta penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
- Implementasi pengembangan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata TN. Alas Purwo, Pantai

Grajagan, Pantai Trianggulasi, Segara Anakan, Pantai Pancur, Pantai Blimbingsari, Pantai
Bomo, Teluk Pang-pang.

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata di obyek wisata Pantai Plengkung, Pantai Grajagan,
Feeding Ground Sadengan, Pantai Muncar, Pantai Ngagelan.

- Penetapan dan Pemantapan menjadi zona pemanfaatan pada lokasi obyek wisata Pantai Kayu
Aking dan Tanjung Sembulungan.

- Implementasi pembangunan obyek wisata Pantai Kayu Aking dan Tanjung Sembulungan.

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Din. Perijinan,
BLH, Swasta; dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Pembangunan amenitas wisata di Muncar, mengingat Muncar ditetapkan sebagai pusat
amenitas WPP II.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

- Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagai pendukung obyek wisata alam.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Din. Perijinan,
BLH, Swasta; dan
Instansi lain yg terkait
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Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pembangunan jalan lintas selatan.
- Perbaikan jalan yang mengkoneksikan jalur lintas selatan dengan lokasi obyek wisata.
- Pemantapan alinyemen jalur jalan wisata.
- Pembangunan jalan wisata.
- Penetapan lokasi dan pembangunan sarana pendukung kegiatan wisata dengan kapal wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

DinasPerhubungan, Din.
Pariwisata, Bappeda,
TN. Alas Purwo, KPH
Banyuwangi Selatan,
Swasta, Din. Perijinan;
BLH; dan Instansi teknis
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata alam di WPP II.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Koordinasi antar WWP dan di luar Kabupaten Banyuwangi, agar tercipta suatu promosi

rangkaian, daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik (paket wisata).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata, olahraga tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
- Pengadaan pemandu wisata

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Swasta, Din.
Cipta Karya; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata alam
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi WBJT - WWP II
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan, Swasta; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan terhadap potensi flora dan fauna terutama di kawasan lindung seperti TN. Alas
Purwo, Kayu Aking, Tanjung Sembulungan, serta daerah-daerah konservasi lainnya.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya laut dan pesisir di WPP II.
- Pengendalian pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produktif.
- Pengendalian pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata alam, sesuai dengan

prinsip ecotourism dan sustainable development.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Alas
Purwo, KPH Banyuwangi
Selatan; dan Instansi
teknis lain yg terkait

Wisata
Budaya

 Upacara
adat/Tradisi ; Petik
Laut, Kebo-Keboan dan
Keboan, Upacara
Kuningan, Taur Agung
Kesongo, Upacara
Pagerwesi, Arung
Kanal

 Sejarah/Situs ; Situs
Lastono, Situs Gumuk
Jadah, Situs Gumuk
Putri, Situs Siti Hinggil,
Situs Umpak Songo,
Situs Jatipapak, Situs
Kawitan

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Pengembangan atraksi (Festival budaya dan acara kesenian tahunan)
- Pelestarian budaya khas Banyuwangi, agar tetap eksis dan terjaga keasliannya, serta tidak

mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai budaya daerah lain
- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni dan budaya khas

Banyuwangi
- Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata budaya
- Tetap menjaga keunikan atau kekhasan budaya masyarakat asli Banyuwangi yakni Suku Using

yang masih tetap teguh memegang adat dan tradisi yang telah ada secara turun temurun
- Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset budaya daerah,

sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara
- Mengembangkan nilai‐nilai lokal dalam pengembangan wisata budaya

- Pengembangan wisata bangunan bersejarah dengan mengadakan wisata pendidikanataupun
Tour bangunan bersejarah

- Pengembangan wisata religi/rohani

APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata dan
Instansi lain yg terkait
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Religi/Rohani ; Makam
Sayid Yusuf/Makam
Gandrung, Pura Agung Giri
Saloka, Pura Giri Natha, Pura
Agung Blambangan, Gua
Maria Jatiningrum

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas &
Utilitas Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Swasta
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung wisata budaya
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Dinas
Perhubungan
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata budaya di WPP II.

- Bersama WPP lain melakukan kerja sama terkait dengan promosi wisata budaya dengan
daerah lain (terutama Bali)

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata budaya tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan budaya sebagai segmen pasar potensial
- Pengadaan pemandu wisata
- Pembuatan Paket wisata yang terpadu

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata Budaya
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi budaya

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan menjaga seni dan budaya khas Banyuwangi         APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, BKSDA
Prop. Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Din. Perijinan dan
Instansi lain yg terkait

Wisata
Buatan

Pemandian Pancoran, Gladis Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Meningkatkan keberadaan obyek daya tarik lainnya dan mengembangkan suatu atraksi
lainnya yang lebih bervariatif

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata seperti ; fasilitas out bound, play ground,
entertaint/hiburan dsb

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Pengembangan fasilitas, upaya pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta penyediaan fasilitas
baru untuk mendukung atraksi baru.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.         APBD
Swasta

Swasta
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Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata buatan/rekreasi di WPP I.

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya alam yang dimanfaatakan
(mis : sumber air, sumber daya laut dsb)

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta dan Instansi lain
yg terkait

Wisata
Lainnya

 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra

kerajinan anyaman
bambu, bordir, gula
kelapa, pengolahan
ikan,kerajinan monte,
batik, pande besi)

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Inventarisasi wisata kuliner dan kria (Kerajinan)
- Melestarikan kuliner khas Banyuwangi
- Mengkresikan makanan khas Banyuwangi sebagai produk kuliner yang dapat dinikmati semua

wisatawan
- Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria
- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk kria, melalui pelatihan, penelitian, dan

pemasaran produk kria
- Diversifikasi kria berbahan baku lokal, berkualitas internasional, dengan menggali potensi

yang dimiliki, dan tetap mengacu pada standarinternasional
- Pengembangan berbagai aktivitas yang mendukung tema produk utama kawasan/produk

unggulan di dalam cluster sebagai generator kegiatan kepariwisataan
- Pengemasan even wisata yang menarik dan kreatif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi kawasan yang mendukung kegiatan wisata kuliner, wisata
kria dan setiap even wisata di Kabupaten Banyuwangi

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perhubungan,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata kuliner, wisata kria dan even wisata di WPP II.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).
- Ikut berperan dalam pameran wisata, event-event wisata, tingkat kabupaten maupun skala

yang lebih tinggi.
- Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ( kuliner, kria)
- Pengembangan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan

lainnya
- Memasarkan produk wisata kria dalam kerangka konsep Tourism,Trade, and Investment

(TTI), khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan

antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam meningkatan mutu produk kerajinan tangan
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan antara industri kria, koperasi, UKM berazaskan kerja sama

yang saling menguntungkan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga

trampil
- Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata

kria
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

WPP II
(Zona
Sukamade)

Kecamatan
Pesanggaran,
Glenmore, Genteng,
Tegalsari, Siliragung,
Sempu dan Kalibaru

Wisata
Alam

- Wisata Pantai/Bahari
Rajegwesi/ Teluk Hijau,
Pantai Lampon, Pantai
Pancer

- Wisata Pulau
Pulau Merah

- Wisata Hutan
TN. Meru Betiri

- Wisata Agro/Kebun
Margo Utomo, Agro
Atlanta Trebasala, Agro
Kendeng Lembu, Agro Kali
Sepanjang, Agro
Malangsari

- Wisata Air Terjun
Air Terjun Jeding, , Air
terjun Wonorejo

- Wisata Alam Lainnya
Gumuk Klasi, Tirto
Kemanten, Pemandian
Jatirono

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Perencanaan Baru dan atau Review Rencana Detail Tiap Obyek Wisata.
- Penguatan kawasan obyek wisata (pengembangan dan pembangunan serta penataan

kawasan wisata dan perbaikan kualitas lingkungan)
- Implementasi pengembangan, renovasi dan rehabilitasi obyek wisata Pemandian Jatirono, Air

Terjun Wonorejo, Taman Nasional Meru Betiri, Pantai Sukamade, Pantai Pancer, Pantai
Lampon.

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata di obyek wisata Margo Utomo dan Agro wisata
Kendeng Lembu,

- Pemantapan dan Pembangunan Laboratorium Kelautan di wilayah Pantai Rajekwesi.
- Implementasi pembangunan obyek wisata Pulau Merah, Teluk Hijau, Air Terjun Jeding

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri, Din. Perijinan,
BLH, Swasta; dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Pemantapan Kota Genteng sebagai pusat amenitas WPP III.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,

telepon dll)
- Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagai pendukung obyek wisata alam.
- Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah ke tempat wisata di lokasi-lokasi strategis

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Bappeda,
TN. Meru Betiri, Din. Cipta
Karya; dan Instansi teknis
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Perbaikan akses jalan menuju ke Obyek Wisata Sukamade.
- Pembangunan Jalan Lingkar Selatan.
- Pemantapan alinyemen jalur jalan wisata dan lokasi kereta gantung.
- Pembangunan jalan wisata dan kereta gantung.
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.
- Penyediaan sarana pendukung kegiatan wisata dengan kapal wisata.
- Pengaturan dan pengadaan lahan parkir wisata

        APBD
Swasta
Masyarakat

DinasPerhubungan, Din.
Pariwisata, Bappeda,
TN. Meru Betiri, Swasta,
Din. Perijinan; BLH; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata alam di WPP III.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Koordinasi antar WWP dan di luar Kabupaten Banyuwangi, agar tercipta suatu promosi

rangkaian, daya tarik wisata yang beraneka ragam serta harmonik (paket wisata).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata, olahraga tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru
- Pengadaan pemandu wisata
- Pengembangan wisata agro sebagai media promosi produk pertanian/perkebunan

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri, Swasta, Din. Cipta
Karya; dan Instansi
teknis lain yg terkait
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Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata alam
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi WBJT - WWP III
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri, Swasta; dan
Instansi teknis lain yg
terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan terhadap potensi flora dan fauna terutama di kawasan lindung seperti Taman
Nasional Meru Betiri serta daerah-daerah konservasi lainnya.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya laut dan pesisir di WPP III.
- Pengendalian pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produktif
- Pengendalian pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata alam, sesuai dengan

prinsip ecotourism dan sustainable development.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, TN. Meru
Betiri; dan Instansi
teknis lain yg terkait

Wisata
Budaya

 Upacara
adat/Tradisi ;
Suroan

 Sejarah/Situs; Situs
Joyo Poernomo, Situs
Mbah Kemis (Sayid
Abdullah), Situs Buyut
Bojonegoro, Gumuk
Kancil

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Pengembangan atraksi (Festival budaya dan acara kesenian tahunan)
- Pelestarian budaya khas Banyuwangi, agar tetap eksis dan terjaga keasliannya, serta tidak

mudah ditiru oleh pihak lain dan diakui sebagai budaya daerah lain
- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni dan budaya khas

Banyuwangi
- Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata budaya
- Tetap menjaga keunikan atau kekhasan budaya masyarakat asli Banyuwangi yakni Suku Using

yang masih tetap teguh memegang adat dan tradisi yang telah ada secara turun temurun
- Mengembangkan budaya Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset budaya daerah,

sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara
- Mengembangkan nilai‐nilai lokal dalam pengembangan wisata budaya

- Pengembangan wisata bangunan bersejarah dengan mengadakan wisata pendidikanataupun
Tour bangunan bersejarah

- Pengembangan wisata religi/rohani

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata dan
Instansi lain yg terkait

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas &
Utilitas Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Swasta
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung wisata budaya
- Pembangunan dan perbaikan jalan menuju ke Obyek Wisata.
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Dinas
Perhubungan
dan Instansi lain yg
terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata budaya di WPP II.

- Bersama WPP lain melakukan kerja sama terkait dengan promosi wisata budaya dengan
daerah lain (terutama Bali)

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak
langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan dan bekerja sama dengan Biro
Perjalanan Wisata Besar di Luar negeri)

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern

- Ikut berperan dalam event-event wisata budaya tingkat kabupaten maupun skala yang lebih
tinggi.

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan budaya sebagai segmen pasar potensial
- Pengadaan pemandu wisata
- Pembuatan Paket wisata yang terpadu

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata
dan Instansi lain yg
terkait



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 7 - 13

KAWASAN
PRIORITAS

WILAYAH
PENGEMBANGAN

JENIS
DTW

WISATA PENDUKUNG PROGRAM ARAHAN PROGRAM

Jangka Waktu
Pelaksanaan

SUMBER-
SUMBER

PENDANAAN

PENANGGUNG
JAWAB

R
P

JM
I

R
P

JM
II

R
P

JM
II

I

R
P

JM
IV

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

-2
0

2
1

2
0

2
2

-2
0

2
6

2
0

2
7

-2
0

3
1

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata

dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata Budaya
- Fasilitasi Pembentukan Forum Wisata Banyuwangi Jenggirat Tangi
- Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi

peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan Pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi budaya

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata,
Bappeda, BKSDA Prop.
Jatim,
KPH Banyuwangi Utara,

KPH Banyuwangi Barat,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan menjaga seni dan budaya khas Banyuwangi         APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, TN.
Meru Betiri, Din.
Perijinan dan Instansi
lain yg terkait

Wisata
Buatan

Atlanta, Umbul Bening,
Umbul Pule

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Meningkatkan keberadaan obyek daya tarik lainnya dan mengembangkan suatu atraksi
lainnya yang lebih bervariatif

- Penambahan fasilitas dan atraksi wisata seperti ; fasilitas out bound, play ground,
entertaint/hiburan dsb

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Pengembangan fasilitas, upaya pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta penyediaan fasilitas
baru untuk mendukung atraksi baru.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.         APBD
Swasta

Swasta

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata buatan/rekreasi di WPP I.

- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media
massa).

- Pengembangan segmen dan jaringan wisatawan baru

        Swasta Swasta

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Peningkatan dan penyediaan SDM terampil
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling

menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta

Program
Pengawasan dan
Pengendalian

- Perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan semberdaya alam yang dimanfaatakan
(mis : sumber air dsb)

        APBN
APBD
Swasta
Masyarakat

Swasta dan Instansi lain
yg terkait

Wisata
Lainnya

 Wisata Kuliner
 Wisata Kria (Sentra

kerajinan peralatan
dapur, gula kelapa, roti
bolu, kerupuk kromo
leo)

Program
Pengembangan
Daya Tarik dan
Kegiatan Wisata

- Inventarisasi wisata kuliner dan kria (Kerajinan)
- Melestarikan kuliner khas Banyuwangi
- Mengkresikan makanan khas Banyuwangi sebagai produk kuliner yang dapat dinikmati semua

wisatawan
- Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung wisata kria
- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk kria, melalui pelatihan, penelitian, dan

pemasaran produk kria
- Diversifikasi kria berbahan baku lokal, berkualitas internasional, dengan menggali potensi

yang dimiliki, dan tetap mengacu pada standarinternasional
- Pengembangan berbagai aktivitas yang mendukung tema produk utama kawasan/produk

unggulan di dalam cluster sebagai generator kegiatan kepariwisataan
- Pengemasan even wisata yang menarik dan kreatif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait



LAPORAN AKHIR
Rencana Induk Pariwisata Daerah

Kabupaten Banyuwangi r i p d Hal 7 - 14

KAWASAN
PRIORITAS

WILAYAH
PENGEMBANGAN
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Program
Pengembangan
Amenitas (Fasilitas
Dan Utilitas
Pariwisata)

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Amenitas (Hotel, Perbankan, Internet, Kesehatan,
keamanan dll).

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata (listrik, air bersih,
telepon dll)

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Transportasi

- Pengembangan sistem transportasi kawasan yang mendukung kegiatan wisata kuliner, wisata
kria dan setiap even wisata di Kabupaten Banyuwangi

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan sarana angkutan umum pendukung kegiatan wisata.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perhubungan,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan
Sistem Promosi dan
Pemasaran Wisata

- Membangun Sistem Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) terkait dengan
wisata kuliner, wisata kria dan even wisata di WPP I.

- Melakukan kerja sama dengan daerah lain (terutama Bali) terkait promosi wisata.
- Publikasi secara langsung (leaflet, brosur, pekan wisata, dll) dan tidak langsung (media

massa).
- Mengadakan promosi secara intensif baik secara langsung (wisatawan) maupun tidak

langsung (melalui perusahaan-perusahaan biro perjalanan).
- Ikut berperan dalam pameran wisata, event-event wisata, tingkat kabupaten maupun skala

yang lebih tinggi.
- Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ( kuliner, kria)
- Pengembangan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan

lainnya
- Memasarkan produk wisata kria dalam kerangka konsep Tourism,Trade, and Investment

(TTI), khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah.

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Program
Pengembangan SDM
dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata
- Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan

antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam meningkatan mutu produk kerajinan tangan
- Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan, yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat
- Mengembangkan kelembagaan antara industri kria, koperasi, UKM berazaskan kerja sama

yang saling menguntungkan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga

trampil
- Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata

kria
- Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif

        APBD
Swasta
Masyarakat

Din. Pariwisata, Din
Perindustrian,
Swasta; dan Instansi
lain yg terkait

Sumber Hasil Rencana


