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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekowisata

kawasan hutan tropika yang tersebar di kepulauan yang sangat menjanjikan untuk

ekowisata dan wisata khusus. Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan

wisata yang berbasis lingkungan adalah kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional,

Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan suaka Alam (Suaka Margasatwa)

dan Hutan Lindung melalui kegiatan wisata alam terbatas, serta Hutan Produksi yang

berfungsi sebagai Wana Wisata.

Kawasan konservasi baik kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka

alam atau kawasan hutan lindung, merupakan destinasi yang diminati oleh wisatawan

ekotour, karena memiliki keanekaragaman flora dan fauna, fenomena alam yang

indah,seperti objek budaya dan sejarah serta kehidupan masyarakat lokal yang unik.

Keseluruhan objek daya tarik wisata ini merupakan sumberdaya yang memiliki nilai

ekonomi yang tinggi sekaligus sebagai sarana pendidikan dan pelestarian lingkungan.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungannya serta kepedulian pada masyarakat

sekitar pada kawasan-kawasan konservasi sejalan dengan visi pengembangan

ekowisata yaitu konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta

pemberdayaan masyarakat lokal (Fandelli, 2000).



2

Guna mencegah kerusakan hutan agar tidak semakin parah, banyak cara

dilakukan berbagai negara yang sudah menyadari hutan mereka sudah hampir

musnah. Salah satu upayanya adalah mengembangkan ekowisata (ecotourism)

sebagai sumber mata pencaharian untuk mengurangi tekanan terhadap hutan.

Kawasan di Danau Pulau Satonda merupakan kawasan konservasi yang telah

ditunjuk sebagai taman wisata alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-

VI/1998 tanggal 7 Januari 1998 seluas 2600 Ha yang terdiri dari daratan (453,70 Ha)

dan luas perairan (2146,3 Ha). Berdasarkan letak astronominya, TWA Danau Pulau

Satonda berada pada 8o05’53” – 8o07’15” LS dan 117o43’59”–117o45’27” BT.

Secara administratif berada diwilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten

Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Taman wisata alam Danau Pulau Satonda merupakan salah satu objek wisata

yang paling banyak diminati wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara.

Taman Wisata Alam Danau Pulau Satonda, selain mempunyai keindahan danaunya.

Danu Pulau Satonda merupakan danau dengan luas 2.600 ha dengan ketinggian muka

air 1-2 m di atas permukaan laut, mempunyai panjang sekitar 1,2 km dan lebar 0,9

km, dengan luas permukaan 0, 77 km
2
. Kedalaman maksimumnya adalah 69,5 m

dengan rerata 44 m, dan dengan volume 0, 034 km
3
. Derajat keasamannya (pH)

berkisar 7, 08–8, 27, dan suhu berkisar 28, 3–39, 0
o
C. Danau ini merupakan danau

asin dengan salinitas sekitar 29,4 – 37, 2 %.
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Ekosistemnya atau jenis flora daratan yang menjadi kekayaan pulau ini antara

lain Ketapang (Terminalia catappa), Pandan Laut (Pandanus tectorius), Beringin

(Ficus sp), Waru Laut (Hibiscus tiliaceus), Nyamplung (Calophyllum inophyllum),

Mentigi (Pemphis acidula) dan Asam (Tamarindus indica). Jenis faunanya antara lain

Monyet Ekor Panjang, Ayam Hutan, Pergam Hijau, Kepodang, Tekukur, Burung

Puyuh (Anonim, 2016).

Taman Wisata Alam Danau Pulau Satonda merupakan tempat objek wisata

untuk mengamati keanekaragaman flora dan fauna, untuk itu perlu dilakukan

pengamatan terhadap keberadaan flora dan fauna yang ada. Berdasarkan uarian di

atas maka perlu untuk mengadakan penelitian tentang Studi Potensi Ekowisata di

Danau Pulau Satonda Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Propinsi

Nusa Tenggara Barat.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk membuat suatu Potensi Ekowisata di Taman

Wisata Alam, khususnya di kabupaten Dompu Danau Pualu Satonda dengan

melibatkan peran Wisatawan. Untuk itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan

antara lain, yaitu:

1) Mengetahui potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di pulau Satonda,

meliputi bentang alam (topografi), keanekaragaman hayati (keunikan/kekhasan

flora dan fauna) dan adat istiadat/budaya masyarakat di danau Satonda sebagai

daya tarik wisata dan wisatawan.
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2) Mengetahui karakteristik pengunjung dan masyarakat Nangamiro di sekitar Danau

Pulau Satonda.

3) Mengetahui strategi pengembangan ekowisata di Danau Pulau Satonda.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak

pengelola untuk dijadikan acuan sebagai proses dalam pengembangan ekowisata di

Taman Wisata Alam khususnya Danau Satonda di Danau Pulau Satonda. Selain itu

juga diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat meningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar Danau Satonda khususnya di Desa Nangamiro dengan melibatkan

peran masyarakat dalam setiap kegiatan ekowisata di Danau Satonda.




