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A. Pendahuluan 

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. 

Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009, menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorag atau sekelompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuj tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan 

salah satu industri terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Oleh karena itu Indonesia 

berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisatanya mengingat banyak sekali objek-objek 

alam yang mendukung untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Daya tarik wisata yang juga 

disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke 

suatu daerah tujuan wisata, terdiri dari pengusahaan daya tarik wisata minat khusus. 

Wisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) dilakukan oleh wisatawan 

yang berniat untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan 

urat saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan sebagainya. 

Pariwisata untuk rekreasi (recreation tourism) dilakukan oleh orang yang mau beristirahat, 

memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, menyegarkan keletihan dan kelelahan. 

Kabupaten Bogor memiliki alam yang sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. 

Tidak banyak daerah yang memiliki keunggulan seperti ini. Oleh karena itu, sangat 

bergantung pada keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri apakan potensi ini akan 

diaktualkan secara maksimal atau tidak. Yang pasti adalah kegiatan kepariwisataan sangat 

menjanjikan keuntungan dalam berbagai segi kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, dan 

sebagainya. Kegiatan kepariwisataan dapat mendinamisasi dan mengakselerasi 

perkembangan berbagai hal. Positif dan negatifnya dampak dari aktivitas kepariwisataan 

sangat terkait dengan banyak faktor, di antaranya perencanaa dan pengelolaan yang 

professional. 

 

B. Latar Belakang 

Kecamatan Cariu berkeinginan untuk  membangkitkan sektor perekonomian 

masyarakat melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu sasaran pengembangan 

kepariwisataan Kecamatan Cariu diarahkan kepada peningkatan seluruh potensi pariwisata, 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawa, peningkatan lama tinggal wisatawan, penyerapan 

angkatan kerja secara maksimal, peningkatan kontribusi pada PAD dan kesejahteraan 

masyarakat, mewujudkan citra Kecamatan Cariu yang bersaing dengan kecamatan lain, serta 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan (Sapta Pesona Pariwisata).  

Atas dasar itu lah maka seluruh potensi alam di kecamatan Cariu dicoba untuk 

dibangkitkan, salah satunya adalah dengan membuat lokasi wisata air Green Canyon Mini di 

sekitar Curug Ciomas. Beberapa fasilitas di curug ini sudah cukup menunjang kenyamanan. 

Ada tempat parkir yang luas di bagian depan pintu masuk Curug Ciomas, toilet, musholla, 

beberapa saung untuk beristirahat dan menikmati pemandangan, serta sejumlah warung 

makan. 

Curug Ciomas merupakan bendungan irigasi yang dibangun tahun 70-an dengan 

fungsi mengairi sawah-sawah di daerah Karawang. Curug ini terletak di kaki Gunung 

Sanggabuana yang menjadi tempat latihan TNI Kostrad. Gunung Sanggabuana sering 

dijuluki sebagai kuburan di atas awan mengingat banyaknya makam di puncak gunung yang 



selalu didatangi para peziarah. Status hutan Gunung Sanggabuana adalah hutan produksi dan 

saat ini sedang dalam proses menjadi hutan lindung untuk mencegah meluasnya kerusakan. 

Curug Ciomas yang menjadi buruan para wisatawan dengan panjang aliran sungai 

sekitar 200 meter dan ketinggian 12 meter. Bagi para wisatawan yang ingin menguji 

adrenalin, boleh melompat dari atas bukit batu atau berenang diantara bebatuan menuju air 

terjun. Bagi yang tidak bisa berenang jangan khawatir, sebab di sana ada beberapa kolam 

dengan ketinggian rendah. 

 

C. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud 

Mengangkat dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kecamatan Cariu. 

 

2. Tujuan  

a. Memperkenalkan destinasi wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Cariu. 

b. Meningkatkan pendapatan para Pelaku Usaha Wisata, Pelaku UMKM dan 

masyarakat Kecamatan Cariu. 

 

D. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Bentuk Kegiatan 

Memperkenalkan destinasi wisata dan keindahan alam curug ciomas yang ada di wilayah 

Kecamatan Cariu. 

 

2. Rincian Kegiatan 

a. Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Green Canyon Mini Tingkat Kecamatan Cariu 

Tahun 2020; 

b. Melaksanakan Sosialisasi Program Inovasi Green Canyon Mini Kepada Para Pelaku 

Usaha Wisata dan Para Pelaku UMKM. 

c. Melakukan Penataan Destinasi Wisata Green Canyon Mini. 

d. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pemberian Pemahaman Terkait Program 

Inovasi Green Canyon Mini kepada Para Pelaku Usaha Wisata dan Pelaku UMKM. 

e. Melakukan Publikasi dan Promosi melalui Media Cetak maupun Media social untuk 

menarik minat Wisatawan. 

f. Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program Inovasi Green 

Canyon Mini. 

g. Menyampaikan Pelaporan Progress Pelaksanaan Program Inovasi Green Canyon 

Mini. 

 

E. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Kegiatan diawali dengan Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Green Canyon Mini 

Tingkat Kecamatan Cariu Tahun 2020; 

2. Melaksanakan Sosialisasi Program Inovasi Green Canyon Mini Kepada Para Pelaku 

Usaha Wisata dan Para Pelaku UMKM. 

3. Melakukan Penataan Destinasi Wisata Green Canyon Mini. 

4. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pemberian Pemahaman Terkait Program Inovasi 

Green Canyon Mini kepada Para Pelaku Usaha Wisata dan Pelaku UMKM. 

5. Melakukan Publikasi dan Promosi melalui Media Cetak maupun Media social untuk 

menarik minat Wisatawan. 

6. Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program Inovasi Green 

Canyon Mini. 

7. Menyampaikan Pelaporan Progress Pelaksanaan Program Inovasi Green Canyon Mini. 

 



 

F. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelaku Usaha Wisata, pelaku UMKM dan seluruh 

masyarakat baik di Kabupaten Bogor maupun diluar Kabupaten Bogor. 

 

G. Tahapan Inovasi  

Tahapan Inovasi Green Canyon Cariu 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Maret 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide April 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

SKPD terkait 

3. Perancangan April 2020 Membentuk tim pengelola 

4. Implementasi Mei 2020 Pelaksanaan  

 

 

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

a. Tim Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Tim Pengelola melakukan pencatatan perkembangan selama kegiatan berlangsung 

sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 

I. Penutup 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inovasi Green Canyon Mini Curug Ciomas 

ini disusun. Atas nama Pemerintah Kecamatan Cariu kami mengucapkan terima kasih dan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam 

mensukseskan kegiatan ini baik dari unsur pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. 

Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat nilai ibadah dari Allah SWT dan 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten 

Bogor. Aamiin. 

 

 Cariu, April 2020 

 Mengetahui 
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