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TUGASAKIDR 

BAR II 

TINJAUAN KOTA TAWANGMANGU 

II.t. Kota Tawangmangu 

Menurut sitem perwilayahan pembangunan daerah kabupaten Dati. II 

Karanganyar dibagi menjadi 4 sub wilayah pembangunan: 

a.	 Sub wilayah pembangunan I ( SWP.I ) pusat pengembangannya di kota 

kecamatan Karanganyar, meliputi kecamatan-kecamatan : Jaten, 

Kebakkramat, Tasikmadu, dan Mojogedang. 

b.	 Sub wi1ayah pembangunan II ( SWP. II) pusat pengembangannya di kota 

kecamatan Karangpandan, meliputi kecamatan-kecamatan : Karangpandan, 

Kerjo, Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Matesih. 

c.	 Sub wilayah pembangunan III ( SWP. III ) pusat pengembangannya di kota 

kecamatan Jumapolo, meliputi kecamatan-kecamatan : Jumapolo, Jumantono, 

Jatiyoso, Jatipuro. 

d.	 Sub wilayah pembangunan rV( SWP.IV) pusat pengembangannya di kota 
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Gambar 3. Peta Perwilayahan Pembangunan Kab. DATI. II Karanganyar 

( Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Kec. Tawangmangu ) 
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Kota Tawangmangu termasuk di dalam wilayah kecamatan Tawangmangu 

dan berkedudukan sebagai kota kecamatan tersebut. Kecamatan Tawangmangu 

memiliki wilayah administrasi yang terbagi daIam 10 desa, dimana 3 desa telah 

memiliki sifat perkotaan dan sudah berkembang, 3 desa yang dimaksud adalah : 

kelurahan Tawangmangu, kelurahan Kalisoro, dan desa Nglebak. 

n. 1.1. Latar Belakang Perkemhangan Kota Tawangmangu 

Beberapa faktor yang merUadi latar belakang dari perkembangan kota 

Tawangmangu adaIah: 

a. Faktor Utama Perkembangan Kota 

Perkembangan kota Tawangmangu hingga saat ini dipengaruhi oleh faktor 

potensi yang sangat menonjol disektor pariwisata, khususnya pariwisata peristirahatan 

dan rekreasi alamo 

Hal tersebut merupakan aset wisata yang mampu menarik wisatawan, baik 

domestik maupun manca negara, sehingga dapat menambah pendapatan bagi 

masyarakat mauapun pemerintah daerah setempat. 

Selain itu jalur jalan yang melalui kota Tawangmangu merupakanjalur jalan 

aItematifuntuk mencapai wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Timur melalui 

daerah tingkat II Karanganyar. 

b. Fungst Utanw Kota 

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Karanganyar, yang 

mana Kecamaan Taw;mgrnangu didaJa sub wliayah pembangunan n, dengan pusat 

pengembangan utama di kota Karangpandan, potensi utama yang dikembangkan di 

wilayah ini adalah : 

• Pertanian 

• Pertambangan dan energi 

• Perhubungan 

• Pariwisata 

• Perdagangan dan jasa. 

Khusus untuk kota Tawangmangu, prioritas pengembangannya adalah 

pariwisata, perdagangan dan jasa. 
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c. Pota Arah Perkembangan Kola 

Secara umum pola perkembangan kota Ta\\'angmangu adalah linear mengikuti 

arah jalur jalan yang berada ditengah-tengah kota, yaitu jalur jalan yang 

menghubungkan kecamatan Karangpandan - kecamatan Tawangmangu - Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Timur. 

Pada jalur ini terdapat pusat perdaganga~jasa, perekonomian dan 

pemerintahan. 
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Gambar 4. Peta Pola pergerakan Kota Kecamatan Tawangmangu 

(Sumber: Rencana Umum Tata Ruang KotaKec. Tawangmangu, Th. 1990/1991-2009/2010) 

ll.1.2 Aspek Fisik Kota Tawangmangu 

a. Bafas Wi/ayah 

Kota Tawangmangu mempunyai ]uas wj]ayah terbangun sebesar J9J,69 Ha. 

Yang terdiri dan 3 desa yaitu : 

• Kelurahan Tawangmangu : 108,04 Ha 

• Kelurahan Kalisoro 42,00 Ha 

• Desa Nglebak 41,65 Ha 

Adapun batas wjlayah administrasinya sebagai berikut : 
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• Sebelah utara sungai, kebun campuran, dan hutan, wi1ayah desa 

Tengklik dan Blurnbang. 

• Sebelah tirnur : hutan, desa Gondosuli. 

• sebelah selatan : sungai, tegalan, dan hutan, wilayah desa Tawangmangu 

dan Kalisoro. 

• Sebelah bamt : sawah, wilayah desa Nglebak. 
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Gambar 5. Peta Tata Guna Laban Kota Tawangmangu 

(Sumber: Rencana Umum TataRuang Kota Kec. Tawangmangu, Th. 199011991-2009/2010) 

b. Geografi dan Geomorfologi 

Kota Tawangrnangu terletak kurang lebih 160 KM. Dari Ibu Kota Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan 40 K.M dari Kota Surakarta. 

Kondisi topografinya untuk: wilayah kota Tawangrnangu berbukit-bukit, dengan 

kemiringan 0% sarnpai 40%, dan ketinggian dari permukaan air laut berkisar antara 

800 m - 1000 m. terletak di lereng Gunung Lawu. 
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c. Klimatologi 

Keadan iklim di kota Tawangmangu secara garis besar dapat disebut beriklim sejuk 

dan banyak. Musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur 

pada musim hujan antara 18 C - 24 C, dan pada musim kemarau antara 20 C- 26 C, 

sedangkan suhu rata-rata 24 C - 26 C. 

d. Hidrologi 

Di sebelah utara dan selatan kota Tawangmangu terdapat sungai yang 

mengalir sepanjang tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk saluran drainse dan 

pembuangan air hujan. Di kota Tawangmangu telah terdapat jaringan air bersih yang 

dikelola oleh Perusahaap. Pariwisata Tawangmangu, sebagai sumber air bersih untuk 

penduduk kota Tawangmangu. 

e.	 Tata Guna Lahan 

Penggunaan lahan di kawasan kecamatan Tawangmangu secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok penggunaan antara lain: 

-	 Tanah sawah : 163,37 Ha ( 10,02 % ) 

-	 Tanah kering : 

• Pekarangan : 192,553 Ha ( 11,81 %) 

• TegalanJ kebun : 188,619Ha(1l,57%) 

• Hutan negara : 1057,34 Ha (64,89 % ) 

• Perkebunan negara 8,89 Ha (0,54 % ) 

• Lain-lain	 18,96 Ha ( 1,10%) 

D.l.3 Potensi Pengembangan kota Tawangmangu 

Seacara umum perkembangan kota Tawangmangu dipengaruhi olt:h [aktOl

faktor: 

a.	 Adanya hubungan kegiatan antara kota dengan desa-desa sekitamya yang 

berperan sebagai penyangga daerah belakang. Hubungan kegiatan dengan 

desa-desa disekitamya adanya fungsi-fungsi yang bersifat menarik, dimana 

kota Tawangmangu berperan sebagai kolektor dan distributor barang dan 

jasa untuk desa-desa di sekitamya sebagai produsen dan konsumen. Keadaan 

tersebut tercemin adanya hubungan timbal balik antara kota Tawangmangu 

sebagai pusat pelayanan dan desa sebagai daerah yang dilayani. 
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b.	 Adanya hubungan kegiatan sektor-sektor.Sektor-sektor kegiatan yang 

menonjol di kota Tawangmangu adalah Pariwisata, perdagangan, pertanian ( 

arti luas ). Sektor-sektor tersebut sangat menunjang ekonomi masyarakatnya, 

hubungan antara sektor perdagangan dan dan sektor pertanian akan 

mernbentuk sistem pasar, dimana pasar yang terbentuk di satu sisi sebagai 

pengumpul hasil pertanian dan di lain sisi sebagai distribusi kebutuhan 

pertanian. 

ll.1.4 Fungsi dan Peranan Kota Tawangmangu 

Peran yang disandang kota Tawangmangu berdasarkan potensi pengembangan 

wiJayah yang ada yaitu berupa : dataran tinggi, hawa sejuk , air teJjun , serta tempat

tempat peristirahatan,. Maka peran kota Tawangmangu sebagai pusat obyek wisataJ 

rekreasi alam untuk kecamatan Tawangmangu khususnya dan Kabupaten Dati II 

Karanganyar pada umumnya. 

Melihat dari fungsi dan peranan kota Tawangmangu seperti tersebut diatas, 

maka kemungkinan besar kota akan berkembang. Akibatnya perkembangan itu 

tentunya akan timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mango 

II.1.5 Kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat It 
Untuk kota Tawangmangu Kebijaksanaan pembangunan yang st:suai dan 

dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayahnya yaitu : 

a Kebijaksanaan Sektor Perhubungan dan Pariwisata. 

Dalam sub sektor perhubungan darat akan dilaksanakan pembangunan 

dan rehabilitasi peningkatan jalan dan jernbatan, terutama untuk membuka 

sarana perhubungan bagi daerah terpencil, sedangkan sektor pariwisata akan 

dilaksanakan peningkatan obyek wisata bam 

b.	 Kebijaksanan Sektor Pertanian. 

Dalam sub sektor pertanian tanaman pangan dalam peningkatan 

produksi akan dilaksanakan usaha-usaha intensifikasi dikaitkan dengan 

teknologi pertanian, pemilihan bibit unggul, pemberantasan harna tanarnan, 

dll. 

S Rencana Umum Tata Ruang Kota, Ibukota Kec. Tawangmangu, 1991-2010. 
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Untuk sub sektor perkebunan, dalam rangka meningkatkan produksi 

pengembangan tanaman perkebunan seperti : cenkeh seluas 5442,5 Ha, kelapa 

seluas .4.701 Ha" kapok seluas 1.000 Ha" kopi seluas 100 Ha. Tebu seluas 

20.000.Ha, panili seluas 20.000 Ha. 

c. Kebijaksaan Sektor Perdagangan 

Dalam sub sektor perdagangan akan dilaksanakan usaha peningkatan 

pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri serta peningkatan promosi 

diberbagai kesempatan. 

II.2. Tawangmangu Sebagai Jalur Wlsata 

II.2. I. Tinjauan Tawangmangu Terhadap Jalur Wisata Regional. 

Letak Tawangmangu yang berada di bukit gunung Lawn mernpakan batas 

wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, di perbatasan ini terdapat obyek wisata yang 

bersebelahan yaitu Tawangmangu di Jawa Tengah dan Telaga Sarangan di Jawa 

Timur. 

Keberadaan ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, karena obyek 

tersebut dapat merupakan perhatian wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke salah 

satu obyek tersebut, sehingga Tawangmangu dan Sarangan dapat dijadikan satu paket 

wisata terpadu. 

Keadaan tersebut bisa dikembangkan lagi apabila daerah disekitar 

Tnwnngmnngu dan obyekmobyeknya lebih ditingkatkan dan dipromosikan, mengingat 

pengembangan pariwisata Tawangmangu harns dikaitkan dengan obyek-obyek lain 

disekitar, dengan sistem pengelolaannya yang terpadu, terbuka dan berlanjut. Baik itu 

bagi Pemda setempat maupun dengan instansi maupun swasta yang terkait 

11.2.2. Potensi Obyek ( atraksi) Wisata Tawangmangu 

Obyek wisata yang berada dikawasan Tawangmangu antara lain: 

a. Obyek Grojogan Sewn 

Merupakan obyek alami yang berupa air terj un dengan lingkungan hutan 

lindung. Obyek ini adalah yang paling menarik diantara obyek-obyek lain yang ada, 

sehingga keberadaannya berperan sebagai Land Mark atau tetenger untuk kawasan 

pariwisata Tawangmangu. Luas areal obyek Grojogan Sewn adalah 20.000 m2. 
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b. Taman Ria Balaikambang. 

Merupakan obyek buatan manusia ( man made) yang sudah cukup dikenal, 

berada di desa Kalisoro. Berlokasi sebelah selatan Grojogan Sewu dengan jarak 300 

m, luas arealnya lebih kurang 1,2 Ha. 

c. Taman Wisata Suralaya 

Dulunya lebih dikenal dengan camping Tawngmangu bam, kemudian setelah 

dikelola dan dikembangkan pihak swasta namanya diganti dengan Taman Wisata 

Suralaya. Dimana Taman Wisata Suralaya ini terletak di desa Blumbang, dibangun 

pada tanah seluas 6.900 m2. 

d. Bumi Perkemahan Sekipan 

Berlokasi di desa Kalisoro dengan luas area 3,5 Ha Merupakan hutan wisata 

yang dikelilingi bukit, sehingga letak area ini berada di tengah-tengah jurang. 

e. Pemikiman Tradisional Dukuh Pancot. 

Dukuh Pancot berada di desa kalisoro, mempkan pemukiman tradisional yang 

masih teIjaga adat istiadatnya. Dukuh Pancot ini merupakan peninggalan kebudayaan 

Majapahit. Selain Tata kehidupannya yang spesifik masih teIjaga,juga kondisi 

rumah-rumahnya yang memilki ciri arsitektur yang khas dan sangat alamiah. 

f. Pringgondani 

Terletak 3 Km. Dati jalan raya menuju Sarangan, atau tepatnya berada di desa 

Blumbang, dan hanya bisa dicapai denganjalan.kaki. 
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Gambar 6. p'eta'Ubyek Wisata di'ltawasari'Tawangmangu
 

( Sumber : Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Tawangmangu )
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11..2.3. Perkembangan Pariwisata Tawangmangu 

Di tinjau dari segi perkembangan pariwisatanya, Bahwa kawasan pariwisata 

Tawangmangu pada mulanya yang dipasarkan hanya obyek Grojogan Se~ Taman 

Ria Balaikambang, Taman Wisata Suralaya. Kemudian melihat kenyataan 

meningkatnya kunjungan wisatawan pertahunnya, maka pemerintah daerah setempat 

kemudian menggali lagi ( mengoptimalkan untuk di pasarkan ) beberapa obyek yang 

mempunyai karekteristik lain, seperti bumi perkemahan sekipan. 

Perkembangan pariwisata di kawasan Tawangmangu tersebut mempengaruhi 

pertumbuhan berbagai fasilitas pelayanan umum seperti pasar, pertokoan, rumah 

makan dan lain-lain, serta produktifitas laban pertanian yang tinggi yang berupa 

komoditas sayur-sayuran, pala wija dan tanaman hias. 

11.2.4. Perkembangan WisatawanPariwisata Tawngmangu 

Dari obyek-obyek yang ada di kawasan Tawangmangu, Grojogan Sewu 

menduduki peringkat pertama dalam kunjungan wisatawan, kemudian disusul Taman 

Ria Balikambang dan Taman Wisata Suralaya" sedangkan untuk Bumi Perkemahan 

Sekipan dan Pringgondani kunjungan wisatawannya hanya ada pada bulan-bulan 

tertentu. 

11.2.5. Fasilitas perdagangan di kawasan pariwisata Tawangmangu. 

Fasilitas perdagangan yang berada di kawasan pariwisata Tawangmangu 

berupa pasar, pertokoan, kios-kios, serta kaki lima 

Kios-kios dan kaki lima letalmya menyebar dan kebanyakan berada dilingkungan 

obyek, sedangkan pertokoan hanya terdapat di sepanjangjalan Lawu (kolektor 

sekunder ). 

Untuk pasar berada didesa Tawangmangu, pasar ini lebih dominan sebagai 
. . 

fasilitas pelayanan terhadap masyarakat sekitar dibandingkan fungsi sebagai 

pelayanan wisata. Selain menyediakan kebutuhan pokok juga terdapat kios-kios buah. 

Kios-kios buah inilah yang sering dikunjungi wisatawan. 

Namun demikian karena berbaurnya aktifitas yang ada" kondisi fisik dan 

lingkungan yang tidak tertata, serta tidak tersedianya parkir khusus, maka menjadi 

kurang menarik untuk mengunjunginya.] 
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Dengan adanya fasilitas ini, kebutuhan wisatawan di tempat dapat dengan 

mudah terlayani, walaupun fungsi utama sebagai konsumsi ( pelayanan ) terhadap 

masyarakat. 

ll.3. Kesimpulan 

Kota Tawangmangu yang berada pada Sub Pengembangan Wilayah II ( SWP. 

IT) Kabupaten Karanganyar, mempunyai potensi tersendiri untuk dikembangk~ hal 

ini didasarkan pada keberadaannya sebagai kawasan wisata 

Hal ini dimaksudkan untuk menambah dan meningkatkan fasilitas pendukung 

kegiatan wisata, khususnya dalam hal ini perdagangan dan j asa. Perdagangan disini 
. . 

difokuskan pada fungsi dan peranannya bagi daerah setempat, dan j uga bagi para 

wisatawan. 

Oleh karenanya sarana dan prasarana yang hams terpenuhi dalam hal 

pelayanan perdagangan setempat adalah pasar Tawangmangu, mengingat fungsi pasar 

Tawangmangu saat ini sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat setempat, dan juga 

keberadaan pasar Tawangmangu pada jalur utama, dan pusat pergerakan kota 
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