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ABSTRAK 

 

 TESSA AULIA RUSNANDAR, 2020. Potensi Objek Wisata Wahana 

Tirta Pasir Raya Panjalu sebagai Destinasi Pariwisata di Desa Panjalu 

Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 

 Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa 

Barat, keindahan alamnya tidak kalah menarik dari wilayah-wilayah lain di 

Indonesia, namun setelah Pangandaran memisahkan diri pada tahun 2012 dari 

Kabupaten Ciamis, Pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis mengalami 

penurunan yang sangat besar dikarenakan terpisahnya salah sektor penyumbang  

pendapatan asli  daerah hilang yaitu pariwisata Pantai Pangandaran. Wisata alam 

dan wisata buatan perlu dikembangkan untuk dapat mengetahui potensi-potensi 

daerah, selain itu juga pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis dapat meningkat 

kembali. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai industri pariwisata harus tetap 

berwawasan lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Wahana Tirta 

Pasir Raya Panjalu adalah salah satu objek wisata baru yang berada di Desa 

Panjalu, tepatnya di Dusun Simpar. Wahana Tirta Pasir Raya memiliki keunikan 

tersendiri dibandingkan dengan objek wisata lainnya, yaitu kolam renang yang 

berada di atas bukit, ada juga yang menyebutnya dengan kolam renang di atas 

awan. Selain itu Tirta Pasir Raya Panjalu juga memiliki potensi alami lainnya 

yaitu panorama alam yang indah, mempunyai Kawasan permainan grasstrack, 

penangkaran burung merpati, ada permainan yang menguji adrenalin yaitu flying 

fox. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang terjadi di objek wisata Wahana 

Tirta Pasir Raya Panjalu adalah pengalian potensi wisata baik alami maupun 

buatan manusia, kemudian perlu ditinjau mengenai sarana dan prasarana yang ada 

di objek wisata Wahana Tirta Pasir Raya Panjalu, dan perlu juga melakukan 

promosi di berbagai jenis media agar pengunjung tertarik berkunjung ke objek 

wisata Wahana Tirta Pasir Raya Panjalu. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah kuesioner, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan 

studi literatur. Pada penelitian ini juga menggunakan populasi yang beragam yaitu 

populasi untuk masyarakat sekitar objek wisata Wahana Tirta Pasir Raya Panjalu 

sebanyak 823 KK, dan diambil sampel sebanyak 5% sehingga banyaknya yaitu 41 

jiwa, populasi pengunjung sebanyak 1.250 jiwa diambil sampel 5% sehingga 

sebanyak 62 jiwa, selebihnya sampel diberikan kepada pengelola, pemilik, dan 

kepala desa Panjalu. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Potensi  yang terdapat di 

objek wisata Wahana Tirta Pasir Raya Panjalu sebagai Destinasi Unggulan di 

Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupateen Ciamis yakni potensi panorama 

alam yang indah, penangkaran burung merpati, gazebo, flyingfox, kolam renang, 

spot foto dan kawasan permainan grasstrack. (2) Upaya yang dilakukan untuk 

mendukung pengembangan potensi pariwisata di Objek Wisata Wahana Tirta 

Pasir Raya Panjalu sebagai Destinasi Pariwisata yakni meningkatkan sarana dan 

prasarana, dan melakukan promosi di berbagai media.  
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