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ABSTRAK 

 

Strategi Pengembangan Kawasan Objek   Wisata Danau Maninjau 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. 

Oleh: Junaidi Purwanto, 2006 – 73523. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui strategi 
apa saja yang bisa dilakukan dalam pengembangan kawasan objek wisata Danau 
Maninjau dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 
dimilki kawasan objek wisata Danau Maninjau. Jenis Penelitian ini digolongkan 
pada penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan metode analisis 
SWOT. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
 Hasil penelitian ini menemukan bahwa; (1) Kekuatan dari kawasan objek 
wisata Danau Maninjau adalah Memiliki daya tarik keindahan alamnya, danau, 
pemandangan panorama yang menakjubkan, memiliki beragam objek wisata, dan 
mempunyai kisah ”Legenda Bujang Sembilan”. (2) Kelemahan dari kawasan 
objek wisata Danau Maninjau adalah Sarana dan prasarana yang kurang memadai, 
dan penurunan kualitas air danau yang disebabkan oleh keberadaan Keramba Jala 
Apung (KJA) yang terlalu padat sehingga mengancam keindahan, kebersihan, dan 
kelestarian Danau Maninjau. (3) Peluang yang dimiliki kawasan objek wisata 
Danau Maninjau adalah dapat dijadikan objek wisata yang potensial dan go 
international seperti Bali, dan adanya investasi dari wisatawan Mancanegara dan 
swasta untuk pengembangan kawasan objek wisata Danau Maninjau. (4) 
Ancaman yang ada dalam pengembangan kawasan objek wisata Danau Maninjau 
adalah tingginya tingkat bahaya longsor yang terjadi di daerah rawan bencana 
longsor (zona merah) pada kawasan objek wisata Danau Maninjau, dan gejala 
gempa bumi yang sering terjadi di Sumatera Barat. (5) Jika kekuatan dan peluang 
dikembangkan secara terpadu dan intensif maka, pengembangan kawasan objek 
wisata Danau Maninjau akan potensial dan go international. (6) Strategi 
pengembangan kawasan objek wisata Danau Maninjau adalah Menggelar dan 
merealisasikan kembali Gebyar Festival Danau Maninjau, Meningkatkan dan 
melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pariwisata di beberapa kawasan objek 
wisata Danau Maninjau, Meningkatkan, mengembangkan, serta mempromosikan 
beberapa Atraksi Wisata dan Wisata Kuliner yang ada di Danau Maninjau, 
Berharap kepada DPRD Agam untuk segera mengesahkan UU (PERDA) Tentang 
peraturan penyelamatan dan konservasi Danau Maninjau. 
 

 

 

 

  


