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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Ginting, Patana dan Purwoko bahwa “ Indonesia sebagai negara 

megabiodiversity dikenal memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang sangat 

tinggi. Potensi yang dimiliki tersebut memberi peluang untuk pengembangan 

ekowisata, namun sangat disayangkan kerusakan hutan semakin meningkat telah 

mengakibatkan potensi wisata tersebut terdegradasi. Oleh karena itu, beberapa 

pengelolah wisata mencoba mengembangkan ekowisata yang lebih ramah lingkungan 

dibandingkan jenis wisata lain. Isu lingkungan yang ada saat ini juga mempengaruhi 

trend pariwisata di Indonesia yang mengarah pada wisata kembali kea alam (back to 

nature)” (Ginting, Patana, & Purwoko, 2015) 

Menurut Kementerian Budaya dan Pariwisata Indonesia bahwa “Ekowisata mulai 

mengarah pada pelestarian lingkungan dan ekologis yang sering disebut dengan 

ekowisata di era globalisasi ini. sehingga perlu digali dan dikembangkan guna 

menjadikan wisatawan sadar dan peduli akan lingkungan. Ekowisata di suatu daerah 

memiliki banyak manfaat, baik dalam segi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya” 

(Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, 2002) 

Wana wisata Coban Rondo merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang 

memiliki potensi flora, fauna dan ekosistem serta gejala dan keunikan alam yang 

dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA). Wana 
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wisata Coban Rondo secara admistratif berada di Desa Pandesari. Dari hasil 

wawancara dengan tokoh masyarakat sekitar wana wisata bahwa selama 5 tahun 

terakhir tidak ada masalah ekonomi yang luar biasa hanya tergantung pada musim 

saja dan didalam Coban Rondo sendiri tidak ada masalah ekonomi karna tergantung 

pada penataan kios pedagang dan parkir, Sedangkan dari hasil wawancara dengan 

marketing Coban Rondo bahwa beberapa bulan terakhir frekuensi pengunjung padat, 

akan tetapi masih jauh dari target yang sudah di tergetkan sehingga dapat 

disimpulkan jumlah pengunjung masih kurang atau terjadi penurunan pengunjung.  

Menurut Damanik dan Weber bahwa “Masyarakat lokal, terutama penduduk asli 

yang bermukiman di sekitar kawasan wisata menjadi salah satu pemain kunci dalam 

pariwisata, karena sesungguhnya merkalah yang akan menyediakan sebagian besar 

atraksi sekaligus menetukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal 

merupakan “pemilik” langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi 

wisatawan. Hampir sepenuhnya kesenian yang menjadi daya tarik wisata yang ada 

adalah milik masyarakat. Oleh sebab itu terjadinya perubahan-perubahan di kawasan 

wisata akan sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat ” (Damanik 

dan Weber, 2006). 

Mengingat pengelolaan wana wisata di Coban Rondo yang semakin 

dikembangkan, maka perlu diketahui dampak apa saja yang akan terjadi akibat 

pengelolaan wana wisata. Selain itu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat sekitar wana wisata Coban Rondo. Besarnya 

pengembangan wana wisata akan menimbulkan terjadinya penurunan kualitas 
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lingkungan ataupun kerusakan kawasan hutan karena besarnya volume pengunjung 

sehigga mengakibatkan besarnya tekanan terhadap lingkungan dan peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan yanag ada di latar belakang maka yang akan ditekankan 

dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimanakah karakteristik masyarakt di sekitar wana wisata Coban Rondo dan 

bagaimanakah dampak pendapatan masyarakat di sekitar wana wisata setelah adanya 

wana wisata Coban Rondo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan guna 

mencapai beberapa tujuan  

1. Mengetahui karakteristik masyarakat di sekitar kawasan wana wisata Coban 

Rondo.  

2. Mengetahui dampak pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wana wisata 

setelah adanya wana wisata Coban Rondo.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Dengan adanyan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

akademis atau praktis, serta memberikan informasi kepada pihak pengelolah atau 
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masyarakat bahwa dengan adanya wana wisata tersebut berdampak pada sosial 

ekonomi masyarakat sekitar Coban Rondo. 

2. Bagi pengelola wana wisata, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait 

bagaimana karakteristik masyarakat sekitar wana wisata. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

kajian untuk penelitian selanjutnya terkait perubahan sosial, dan ekonomi di 

kawasan ekowisata. 


