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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gunung tambora terletak di pulau sumbawa dikenal secara nasional dan 

internasional karena kedasyatan dan efek letusnya yang terjadi sekitar 200 tahun 

lalu. Tambora telah menyapa dunia melalui aktifitas alaminya itu, dan duniapun 

merinding, takjub sekaligus manaruh hormat padanya. Tahun 2015 ini, kawasan 

hutan gunung tambora ditetapkan menjadi taman nasional yang dimaksudklan 

untuk melindungi ekosistem gunung berapi aktif ini. Kawasan yang terletak di 

bio-region wallacea ini memiliki endemisitas flora dan fauna yang sangat tinggi 

telah menjadi asset bangsa Indonesia bahkan asset dunia, karena itu 

keberadaannya mutlak dilindungi agar keindahan dan fungsi ekosistem alaminya 

berjalan sebagai mana mestinya.  

1.1.1 Berbagai Peraturan untuk mendukung Perkembangan Ekowiata  

Taman Nasional Tambora 

Sumber daya alam terutama flora, fauna dan ekosistemnya serta kejala dan             

keunikan yang sangat tinggi memiliki kawasan-kawasan  konservasi di indonesia 

misalnya Marga Satwa,Cagar Alam, Taman Nasioanal dan masih banyak lagi 

kawasan-kawasan lain dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tari alam. 

Perkembangan sebuah produk ekowisata di Taman Nasional Tambora. 

Perkembangan sebuah produk ekowisata di Taman Nasional Tambora, merupakan 

tentang tersendiri, mengingat persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan Taman 



2 
 

Nasional Tambora yang berkembang selama ini tidak mendukung adanya 

pemanfaatan kawasa, selain untuk kegiatan penelitian. Masyarakat secara umum 

menerjamahkan peraturan perundangan yang berlaku sekarang menutup sama 

sekali kegiatan pemanfaatan Taman Nasional Tambora, selain untuk penelitian. 

 Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa, ternyata 

regulasi yang berlaku mendukung adanya pemanfaatan Taman Nasional Tambora, 

di luar kegiatan penelitian meskipun hanya kegiatan wisata terbatas. Disinilah 

perlu disamakan persepsi tentang pengertian wisata terbatas dikawasan konservasi 

karena dimana yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah ekowisata itu 

sendiri. Ekowisata merupakan model wisata yang didalamanya memuat konsep 

perkembangan dan penelitian, pengembangan dan pendidikan (dalam bentuk 

pengenalan dan peragaan ekosistem Taman Nasional Tambora) dan kegiatan  

pengambilan plasma nutfa untuk mendukung kegiatan budi daya.  

 Regulasi pengembangan wisata terbatas di Taman Nasional Tambora 

merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan potensi Taman Nasional 

Tambora kepada masyarakat melalui aktivitas wisata yang terbatas pada 

penelitian, pemahaman atau kesadartahuna konsevasi seperi penjelasan tentang 

pengertian wisata terbatas dalam UU No 5 tahun 1990  adalah suatu kegiatan 

untuk mengunjungi, melihat dan menelitia keindahan alam dengan persyaratan 

tertentu. 

 Seperti Tanaman Nasional Tambora lainnya di indonesia, ekowisata 

Taman Nasional Tambora merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang 
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memiliki flora, fauna dan ekosisitem serta gejala dan keunikan alam yang khas 

yang membedakan dengan Taman Nasional Tambora lain adalah Taman Nasional 

Tambora yang kaya dengan potensin wisata dan dapat dikembangkan sebagai 

obyek dan daya tarik wisata alam. 

 Masyarakat lokal, yang bemungkin di sekitar kawasan wisata, menjadi 

salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang 

akan menyediakan sebagai besar atraksi, sekaligus menentukan kualitas produk 

wisata. Terhadap hubungan yang kuat antara masyarakat sekitar kawasan dengan 

Taman Tansional Tambora, yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap 

sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, karena mata 

pencaharian sebagai besar masyarakat sekitarnya adalah petani. Hubungan yang 

lain adalah sebagai penyedia layanan wisata misalnya warung makan, panjat 

tebing off road, paralayang.  

 Secara garis besar kondisi dilapangan menunjukan tren kunjungan wisata 

kedalam kawasan sangat besar yang semakin meningkatkan setiap tahunnya 

sebagai Taman Nasional Tambora beberapa kemungkinan pengelolaan yang bisa 

dilaksanakan dan dampak yang paling mungkin terjadi berdasarkan perepsi 

tsakeholder, masyarakat, wisatawan antara lain: 

1. Memperketat aturan terhadap kawasan berdasarkan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku sebagai berikut: 

 Kerusakan kawasan akibat illegal logging karena masyarakat 

kembali kedalam kawasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 



4 
 

karena kehilangan lapangan pekerjaan sebagai penyedia jasat 

wisata. 

 Konflik sosial antara masyarakat dengan pengelola kawasan 

 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan masyarakat sekitar 

kawasan. 

2. Membiarkan realitas yang terjadi saat ini berjalan terus. 

Dampak yang terjadi: 

 Kerusak kawasan akibat aktivitas wisata illegal dan tidak terarah 

karena tidak dikelolah secara profisional. 

 Kesenjangan sosial sebagai pemicu konflik sosial antara 

masyarakat sekitar kawasan dengan pendatang yang menawarkan 

jasa wisata akibat tidak ada manajemen pengeloaan yang baik. 

3. Pengembangkan ekowisata. 

Dampak yang terjadi: 

 Meminimalkan kerusakan kawasa akibat aktivitas wisata dengan 

pengelolaan yang terarah dan profisioanal. 

 Peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejateraan masyarakat 

sebagai penyedia jasa wisata. 

 Terbentuk wadah atau forum resmi masyarakat wisata yang 

memfasilatasi kepentingan stakeholder, masyarakat dan 

wisatawan. 

Melihat gambaran kondisi dilapanga tersebut dirasa perlu 

dikembangkan suatu model  pengelolaan kawasan yang bisa 
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memberikan manfaat bagi Taman Nasional Tambora dimana model 

yang tepat untuk pemanfaatan pengelolaannya adalah 

pengembangaan ekowisata. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian pengembangan ekowisata Taman Nasional Tambora. 

1.2. Rumusan Masalahan 

 Adapun rumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di Taman 

Nasional Gunung Tambora, meliputi bentang alam (topografi), keaneka 

ragaman hayati (keunikan/kekhasan flora dan fauna) dan adat 

istiada/budaya masyarakat di Taman Nasional Gunung Tambora sebagai 

daya tarik wisata dan wisatawan? 

2. Bagaimana karakteristik pengunjung dan masyarakat pancasila di sekitar 

Taman Nasional Gunung Tambora? 

3. Bagaiman strategi pengembangan ekowisata di Taman Nasional Gunung 

Tambora? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di Taman 

Nasional Gunung Tambora, meliputi bentang alam (topografi), keaneka 

ragaman hayati (keunikan/kekhasan flora dan fauna) dan adat 

istiada/budaya masyarakat di Taman Nasional Gunung Tambora sebagai 

daya tarik wisata dan wisatawan? 
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2. Mengetahui karakteristik pengunjung dan masyarakat pancasila di sekitar 

Taman Nasional Gunung Tambora 

3. Mengetahui strategi pengembangan ekowisata di Taman Nasional 

Gunung Tambora. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapakan menjadi masukan kepada Taman Nasional 

Tambora strategis pengelolaan Taman Nasional Tambora dalam merumuskan 

strategi pengelolaan wisata yang  bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan. 

 


