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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini Pemerintah gencar mencanangkan kebijaksanaan di bidang 

Konservasi Sumber daya alam melalui konservasi jenis maupun konservasi 

pemanfaatan dalam rangka mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan 

hidup demi pembangunan berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan semakin 

menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut. Sejalan dengan 

strategi konservasi sumber daya alam, pemerintah telah menetapkan 

kebijaksanaan pembangunan dalam kawasan pelestarian alam dalam bentuk 

Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Taman Hutan Raya. 

Sesuai UU No. 5 Tahun 1990 Taman Wisata Alam adalah kawasan 

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau 

buatan jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya 

pariwisata dan rekreasi. Pemanfaatan Hutan Raya secara optimal akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap perlindungan plasma nutfah, 

pengembangan ekonomi masyarakat disekitar kawasan. 

Air Terjun Kakek Bodo berada di ketinggian 850 m dpl dan memiliki terjunan 

air sekitar 40 m.  Air terjun ini berada di kawasan wisata Tretes di lereng Gunung 

Welirang di pegunungan Prigen, Jawa Timur, tepatnya dalam kawasan hutan lindung di 

RPH Prigen, BKPH Lawang Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan. 
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Di kawasan ini, keberadaan air terjun Kakek Bodo tidak sendirian. Ada 

tiga air terjun lainnya yang bisa ditemui dalam perjalanan lintas hutan di kawasan 

wisata andalan Jawa Timur itu, masing-masing adalah Air Terjun Alap-Alap 

dengan ketinggian 40 meter, Putuk Truno  dengan ketinggian 45 meter, dan 

Sengguruh dengan ketinggian 30 meter. 

Kawasan Air Terjun Kakek Bodo memiliki potensi sumber daya alam 

yang cukup tinggi, baik berupa flora, fauna keunikan alam, keindahan alam 

maupun peninggalan budaya dari masa lampau dan di harapkan keamanan 

kawasan terjaga disamping itu mampu meningkatkan fungsi hutan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar hutan. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk mengadakan penelitian tentang 

Kajian Dampak Ekologi di Kawasan Air Terjun Kakek Bodo di Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.  

Dengan adanya kegitan pariwisata di kawasan Air Terjun Kakek Bodo ini 

tentu saja akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Dampak yang 

ditimbulkan antara lain gangguan terhadap ODTWA (erosi dan vandalisme) dan 

munculnya kesenjangan sosial. Dampak negatif ini perlu mendapatkan perhatian 

dan ditanggulangi secara bersama antara pihak terkait.  

Kawasan Air Terjun Kakek Bodo merupakan Kawasan yang menyajikan 

keindahan alam yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun kenyataanya banyak di 

temukan Vandalisme (kerusakan). Interaksi yang dinamis namun harmonis antara 

makhluk hidup dan lingkungannya akan membentuk suatu tatanan ekosistem yang 

seimbang. Kondisi ini akan berujung pada kelestarian hidup semua orgamisme di 
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bumi. Komponen biotik dan abiotik yang menjadi dua unsur penting dalam 

tatanan ekosistem saling terkait satu sama lainnya. Keterkaitan ini menjadikan 

interaksi di antara mereka tak bisa dipisahkan. Namun keseimbangan tersebut 

akan bermuara pada kerusakan ekosistem dimana lingkungan bukan lagi menjadi 

tempat yang nyaman bagi organisme tersebut untuk tinggal dan hidup. 

Namun dari kegiatan pariwisata ini tidak serta merta berdampak negatif, 

ada pula manfaat yang dapat di rasa terutama masyarakat sekitar untuk menambah 

penghasilan dan devisa negara, menyediakan kesempatan kerja dan usaha, 

mendorong perkembangan usaha-usaha baru dan diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran masyarakat/wisatawan tentang konservasi tentang 

sumberdaya alam. Dampak positif ini perlu ditingkatkan.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat potensi  suatu Kawasan 

Wisata Alam Air Tejun Kakek Bodo dengan melibatkan wisatawan. Oleh karena 

itu penelitian ini memiliki beberapa tujuan seperti : 

1) Mengetahui potensi Objek Daya Tarik Wisata di Air Terjun Kake Bobo 

2) Mengetahui karakteristik masyarakat dan pengunjung di Air Terjun Kakek 

Bodo. 

3) Mengetahui strategi pengembangan wana wisata alam Air Terjun Kakek 

Bodo. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan pada pihak pengelola memberikan 

informasi tentagpotensi sumberdaya perairan Air Terjun Kakek Bodo serta dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengembangan dan 

pengelolaan sumber daya perairan Air Terjun Kakek Bodo di Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur  


