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Bledug Kuwu merupakan wisata alam yang unik yang terletak di Desa 

Kuwu, Kabupaten Grobogan yang tidak dijumpai di daerah lain. Potensi wisata itu 

bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, hanya saja belum 

maksimal dalam melakukan pengembangan serta pengelolaan, sehingga belum 

memberikan kepuasan pelayanan publik secara maksimal. 

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah, 

Swasta, dan Masyarakat dalam melakukan pengembangan wisata “Bledug 

Kuwu”; Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi 

yang seharusnya digunakan Pemerintah Daerah sebagai usaha pengembangan 

wisata “Bledug Kuwu”. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti akan menggambarkan 

tentang keadaan di lapangan dan mengajukan sebuah strategi pengembangan yang 

seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk sebuah wisata alam yang 

tidak dimiliki oleh daerah lain. Lokasi penelitian berada di Desa Kuwu, 

Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Teknik yang diambil dalam 

metodologi penelitian ini adalah teknik purposif yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan cara mengambil subyek didasarkan atas tujuan tertentu, sehingga peneliti 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan dengan memasukkan unsur-unsur 

tertentu yang dianggap bahwa dengan cara demikian dapat memperoleh informasi 

yang benar dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 

Wawancara dan Dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan rendahnya peran Pemerintah Daerah, 

Swasta, dan Masyarakat dalam mengembangkan wisata “Bledug Kuwu”;  

Dianalisis SWOT; Ditawarkan sebuah strategi pengembangan yang seharusnya 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Sehubungan dengan hal 

ini, Pemerintah Daerah mengefektifkan kerja sama dengan swasta dan masyarakat 

setempat dalam hal mengelola “Bledug Kuwu”, sebagai wisata alam yang tidak 

dimiliki oleh daerah lain dengan menyusun sebuah pembagian kerja yang 

berkompeten termasuk perbaikan  dalam infrastruktur.  Untuk  penelitian  kedepan  



difokuskan pada evaluasi sebuah strategi yang ada dengan yang sebelumnya, 

sehingga penelitian ini menjadi lengkap, yakni dari sisi pemerintahan (Kabupaten) 

maupun dari sisi publiknya (masyarakat). 
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