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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini ditunjang oleh beberapa aspek salah 

satunya yaitu dengan memanfaatkan potensi alam sebagai sumber pemasukan 

negara. Untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada saat dikelola maka 

menurut WECD  (World Comission on Environment and Development) 1987, 

pembuat kebijakan telah dikendalikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan 

yang tentu saja berguna untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap 

mempertimbangkan kondisi ekologi dan keberlanjutan kondisi ekologi akan 

terpelihara sehingga akan mampu menopang kehidupan dalam waktu yang sangat 

lama. Perlindungan lingkungan adalah konsep yang digunakan dalam 

pembangunan berkelanjutan yang lebih terdokus pada sumber-sumber 

permasalahan lingkungan daripada gejala-gejala kerusakan yang muncul (WECD, 

1987). 

 Pemanfaatan potensi yang di miliki seperti sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia dengan baik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Salah satu potensi yang di miliki setiap daerah di Indonesia 

adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk ekowisata. Sejak tahun 2002 

pemerintah Indonesia  telah mencanangkan konsep ekowisata dalam pembangunan 

pariwisata berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan bagian dari pengembangan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati non-ekstraktif, non-konsumtif dan 

berkelanjutan (Muttaqin, 2012). 
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Pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus dalam kawasan hutan 

akan dapat menjamin tetap terpeliharanya hutan disamping pendapat secara 

ekonomi sangat penting dalam pemulihan krisis ekonomi. Pariwisata berbasis alam 

yaitu ekowisata dari aspek konservasi flora dan fauna serta lingkungan 

pengembangan ekowisata ini sangat menguntungkan. Pengembangan kebijakan 

untuk pengembangan ekowisata sangat dibutuhkan untuk terciptanya kelestarian 

ekosistem hutan, flora dan fauna juga akan mengembangkan sosial budaya 

masyarakat lokal dan membantu dari segi ekonomi (Fandeli, 2000). 

Masyarakat lokal yang tinggal di kawasan wisata menjadi salah satu 

pemegang kunci dalam pariwisata, hal ini disebabkan karena masyarakatlah yang 

akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk 

wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan “Pemilik” langsung atraksi wisata 

yang dikunjungi sekaligus menjadi konsumsi bagi wisatawan yang ada. Oleh sebab 

itu perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan 

kepentingan mereka (Damanik dan Weber, 2006). 

Adanya daya tarik yang ada dalam pengembangan ekowisata dari sektor 

pariwisata tentunya akan menimbulkan tren kunjungan wisatawan yang akan 

mengambarkan seberapa banyak jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. 

Pegembangan ekowisata didasarkan pada sebuah perencanaan yang baik. 

Perencanaan ekowisata memiliki hirarki ataupun tingkatan-tingkatan. Secara 

nasional dibuat perencanaan pengembangan dengan sifat luas dan tercantum visi-

misi nasional didalamnya. Kemudian pada pengembangan pariwisata di daerah 

provinsi ataupun kabupaten didasarkan pada pengembangan yang tetap 
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berpedoman pada pengembangan kebijakan nasional. Untuk pengembangan sendiri 

perlu ada strategi-strategi yang baik dalam pengembangan ekowisata sebuah 

daerah.  

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 

sektor pariwisata yang melimpah, letak provinsi yang dikelilingi lautan dan daratan 

menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potret pariwisata yang 

beragam baik dari segi pantai ataupun daratannya. Berbagai jenis pariwisata baik 

darat ataupun laut dapat ditemui di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan daya tarik 

luar biasa bagi wisatawan. Provinsi Nusat Tenggara Barat terus melakukan 

pembangunan di segala sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah. 

Pembangunan tersebut bersifat memperbaiki ataupun memperbaharui daerah 

wisata guna meningkatkan daya tarik daerah wisata tersebut. Misalnya saja Pulau 

Kenawa, pulau ini adalah salah satu pulau yang menjadi sektor pariwisata di Nusa 

Tenggara Barat dan terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau Kenawa menjadi 

pariwisata yang saat ini tidak hanya dikenal dalam wilayah domestik atau sekitar 

Provinsi Nusa Tenggara Barat saja, namun saat ini Pulau Kenawa sudah mulai 

terkenal di Indonesia maupun dunia Internasional. Letak strategis yang dimiliki 

pulau kenawa sama seperti letak Provinsi NTB dimana disekeliling pulau ini dapat 

terlihat pemandangan lautan luas juga pemandangan alam yang indah dapat 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata ini. Kawasan wisata 

yang kaya dengan pesona alam dan juga pemandangan padang savana dapat 

menjadi potensi menarik bagi para pengunjung wisata Pulau Kenawa. Maka dari 

itu dalam pengembangannya Pulau Kenawa perlu memiliki strategi pengembangan 
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ekowisata yang dapat membangun juga menjaga kelestarian lingkungan yang ada 

di Pulau Kenawa menjadi lebih baik. 

Pengambangan strategi tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk 

lebih mengembangkan ekowisata Pulau Kenawa dengan tetap menjaga kelestarian 

itu juga dapat berdampak pada pendapatan masyarakat ataupun daerah tersebut. 

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti terkait pengembangan 

strategi yang baik untuk digunakan di Pulau Kenawa dengan judul penelitian 

“KAJIAN POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI 

PULAU KENAWA KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT” 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran potensi ekowisata yang ada di Pulau Kenawa 

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB? 

2. Bagaimana strategi yang akan digunakan dalam pengembangan 

ekowisata di Pulau Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB? 

1.3 Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai potensi-potensi 

ekowisata dan penentuan strategi yang akan dikembangkan dalam pengembangan 

ekowisata di Pulau Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dikarenakan agar 

nantinya dalam pembahasan tidak melebar dari tujuan yang diinginkan. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Penitilian ini memiliki tujuan - tujuan yang ingin dicapai, adapaun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tentang potensi ekowisata yang dimiliki oleh Pulau 

Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan ekowisata yang baik dalam 

pengembangan ekowisata di Pulau Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat 

Provinsi NTB. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pemerintah: 

1. Menjadi salah satu sumber informasi dan referensi yang dapat digunakan 

untuk mengetahui tentang pengembangan strategi ekowisata yang ada di 

Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah 

dalam pengambilan kebijakan untuk ekowisata yang ada di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi 

yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya dalam pengembangan 

teori yang ada tentang pengembangan strategi ekowisata yang ada di 

Indonesia khususnya Pulau Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi 

NTB. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang keadaan 

potensi yang dimiliki oleh kawasan ekowisata yang ada di Indonesia 

khususnya yang ada di Pulau Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat 

Provinsi NTB. 




