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ABSTRAKSI 


Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya 
alam, baik itu yang berupa hutan alam ataupun keanekaragaman bentuk lain. 
Seperti missal gejala - gejala alam diantaranya munculnya Api alam perut bumi, 
lembah, air terjun, gua, danau dan pantai. Kesemuaannya merupakan sumber daya 
alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Potensi kepariwisataan 
alam dalam suatu daerah seringkali belum dimanfaatkan dengan maksimal. 
Padahal wisata im dapat menghasilkan .pendapatan yangcukup besartermasuk.di . 
propinsi Jawa Timur yang memiliki aneka ragam sumber daya alam yang tersebar 
di kabupaten - kabupatennya dan salah satunya adalah Kabupaten B.ojonegoro 
yang memiliki obyek wisata yang menjadi andalannya ialah Kayangan Api. 

Penelitian im mengambil permasalahan tentang upaya perencanaan 
promosi wisata alam dengan mengambil penelitian di Wana Wisata Kayangan Api 
yang terletak di Desa Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sedangkan metode 
penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang 
memberikan gambaran lengkap tentang perencanaan promosi Wana Wisata 
Kayangan Api. Karena itu hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini adalah 
bentuk - bentuk perencanaan promosi yang telah dilakukan oleh pihak 
Disparsenibud antara lain dengan menetapkan sasaran calon wisatawan 
berdasarkan sisi psikologis karena dengan diketahuinya motif kedatangan dari sisi 
ini diharapkan nantinya dapat ditentukan tema publisitas yang tepat untuk 
pengadaan Promotion material yang tepat untuk pasar yang akan dituju. 

Penyediaan promotion material dengan menyediakan brosur, leaflet atau 
booklet dan pembuatan Travel Decomentary. Penyebar luasan promotion material 
ini dirasa sangat efektif dengan melalui media informasi baik cetak ataupun 
elektronik dan juga melalui media distribusi yang ada di daerah Bojonegoro tidak 
menutup kemungkinan melalui media distribusi yang berasai dari daerah lain. 
Untuk perencanaan promosi ini dana yang digunakan tergolong besar tidak cukup 
kiranya kalau hanya diambilkan dari dana PAD ataupun APBD, karena itu mereka 
mencoba untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung 
sektor pariwisata ini sebagai solusinya dengan perjanjian saUng pengertian. Usaha 
perencanaan ini perlu sekali untuk menentukan kebijakan yang musti diambil 
untuk jangka panjang. 
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