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BUKU PANDUAN WISATA PEMANCINGAN DAN KULINER  

DESA NAMBANGAN  

  

  

  

Abstrak  

  

Sektor pariwisata khususnya pemancingan yang dipadu dengan kuliner di 

suatu daerah  dapat mengangkat citra dari suatu daerah tersebut. Salah satu daerah 

di kabupaten Wonogiri yaitu desa Nambangan Kecamatan Selogiri yang terletak 

diperbatasan paling utara dari Kabupaten  Wonogiri yang berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.desa Nambangan dengan 

luas wilayah 328,86 Ha dengan sebagian besar luas wilayahnya adalah lahan 

pertanian. karena desa nambangan dilalui oleh proyek irigasi pengairan dari DAM 

colo barat  maka Pemerintah desa Nambangan bersama –sama dengan stakeholder 

yang ada berupaya untuk memanfaatkan sumber air tersebut dengan 

pembangunan  Kolam Pemancingan yang pembangunannya diatas lahan  tanah 

kas Pemerintah Desa.untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai maka 

dibuatlah buku panduan wisata pemancingan dan kuliner desa Nambangan . 

  

  

  

  

Pendahuluan  

  

Kolam pemancingan yang telah 

lama berkembang secara spesifik di 

berbagai wilayah  dapat dijadikan sebagai 

suatu wisata yang dapat meningkatkan 

perekonomian suatu daerah. Oleh karena 

itu dalam pengembangan kolam 

pemancingan selain  berwisata dengan 

memancing maka dalam pengelolaannya 

desa Nambangan berupaya  mengemas 

wisata pemancingan tersebut dengan 

Wisata Kuliner sehungga dapat lebih 

menarik minat pengunjung..  

 

Selain penduduknya yang mayoritas 

petani untuk menunjang perekonomian 

masyarakat,  maka pemerintah desa 

Nambangan dengan tokoh masyarakat 

berupaya  mengembangkan potensi yang 

ada berupa air yang melimpah. 

Hal tersebut mendorong 

keinginan pemerintah desa dan tokoh 

masyarakat  membangkitkan usaha 

pemancingan dan kuliner , sebagai usaha 

yang dapat mempromosikan dan 

mempopulerkannya . Oleh karena itu, 

digunakan pendekatan berupa buku 

panduan wisata pemancingan dan kuliner. 

Pemilihan sarana berupa buku, karena 

buku dapat menjadi sebuah media yang 

efektif bagi semua kalangan baik dari 

masyarakat kalangan bawah, kalangan 

menengah, maupun dari masyarakat 

kalangan atas, dimana dapat 

menyampaikan pesan baik berupa pesan 

verbal dan pesan visual.  

Dengan buku tersebut diharapkan 

dapat tersampaikan informasi yang lebih 

baik bagi masyarakat yang gemar 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

wisata pemancingan dan kuliner. 

  

Metode Penelitian  

  

Penelitian ini berlokasi di dusun 

Nangger RT.002 RW.003 Desa Nambangan 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 

Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki destinasi 

wisata pemancingan dan kuliner yang 

berpotensi untuk menjadikan desa Nambangan 
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mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan baik lokal maupun nasional di 

kabupaten Wonogiri propinsi Jawa Tengah.  

  

Pendekatan 

 

Penelitian ini sebagai upaya untuk 

mengidentifikasi potensi-potensi kuliner 

Mengingat beragamnya kuliner yang tersebar di 

berbagai tempat maka pendekatan yang tepat 

adalah pendekatan deskriptif- kualitatif dengan 

mengumpulkan informasi kuliner untuk 

kemudian diciptakan sebuah paket wisata 

pemancingan yang dikemas dengan kuliner. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Observasi Partisipasi 
Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini yakni dengan berpartisipasi 

langsung di lapangan secara informal dengan 

mengunjungi tempat pemancingan dan kuliner 

sekaligus melakukan kegiatan langsung di 

lokasi tersebut, kegiatan yang dilakukan guna 

menikmati kelezatan, keautentikan rasa serta 

penyajian kuliner yang disuguhkan . selain itu 

dengan kegiatan observasi langsung dan 

partisipatif ini sekaligus dapat memperkuat 

analisis dalam mendeskripsikan potensi 

pemancingan dan  kuliner yang ada. 

 

b. Wawancara Mendalam 
Wawancara  yang  dilakukan  dalam 

penelitian ini menggunakan teknik in-depth 

interview.   Wawancara   dilakukan   secara 

langsung     terhadap     informan     seperti 

pemilik      warung,      karyawan,      maupun 

pembeli      atas      pertimbangan      bahwa 

informan    tersebut    berkompeten    untuk 

menjawab permasalahan bidang 

penelitian.   Wawancara   dilakukan   sesaat 

setelah maupun ketika observasi lapangan secara  

informal  dan  tidak    terencana. Dengan       

wawancara       motif,       respon emosional,  dan  

proses-proses  sosial  pada pengalaman  manusia  

dan  keadaan  sosial yang terdapat di sekitarnya 

dapat diketahui (H.B. Sutopo, 1992: 2; 

Koentjoroningrat dan 

Donal K. Emmorson, 1982: 227). 

 

Validitas Data 

 

Validasi         data         menggunakan 

“trianggulasi   multi   side”.   Berbagai   data 

yang   diperoleh   selalu   dibandingkan   dan 

diuji dengan data yang lain, sehingga data 

tersebut dapat saling melengkapi. Validitas 

semacam    ini    disebut    validitas    internal 

untuk    memperoleh    “the    truth    value”. 

Penggunaan   validasi   semacam   ini     hasil 

penelitian        dapat        dipercaya        atau 

mempunyai kredibilitas (S. Nasution, 1996: 10; 

HB. Sutopo, 1992: 9-10). 

Teknik Analisis 

Penelitian    ini    digunakan    teknik 

analisis model interaktif melalui komponen 

pengumpulan   data,   reduksi   data,   sajian 

data,   dan   (penarikan   kesimpulan   atau 

verifiksi).  Komponen-komponen  tersebut 

terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta    

menentukan    hasil    akhir    analisis. Sebagai    

penjelasan    mekanisme    analisis yang    

mencerminkan    keterkaitan    antar tahapan   

dikenal   sebagai   Skema   Model Analisis  

Interaktif  (Miles  dan    Huberman, 1992). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Umum  

Desa Nambangan merupakan salah satu 

desa di kabupaten Wonogiri yang terdiri dari  7 

(tujuh)  dusun, 7(tujuh) RW dan 26 (dua puluh 

enam)RT. 

potensi ekonomi yang ada, khususnya di bidang 
pertanian, perdagangan, industri  dan pariwisata. 

 

Keberadaan desa Nambangan sangat 
strategis, karena merupakan gerbag masuk 

kabupaten Wonogiri, memungkinkan desa 

Nambangan ini menjadi tempat kunjungan 

wisatawan dari luar Kabupaten Wonogiri. Selain 

itu desa Nambangan juga ditunjang oleh potensi 

alam yang ada, yaitu dilalui oleh aliran sungai 

dari Dam Colo barat yang bisa dimanfaatkan 

untuk pembangunan kolam pemancingan yang 

dikemas dengan kuliner. 
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Kesimpulan 

 

Potensi Pemancingan dan kuliner ini 

diharapkan dapat menarik minat wisatawan 

untuk berkunjung, karena selain berwisata 

dengan memancing pengunjung juga dapat 

menikmati berbagai menu kuliner yang 

disediakan.  

 

 

 

  


