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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Wana Wisata 

Peraturan tempat wisata, dijelaskan bahwa wana wisata merupakan kawasan 

hutan yang diperuntukkan secara khusus, dibina, dan dipelihara untuk kepentingan 

pariwisata. Menurut Keputusan Mentri Kehutanan RI No;687/Kpts II/ 1989  Bab I 

ketentuan umum, pasal  1 ayat 1 Tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata : bahwa hutan wisata adalah 

kawasan hutan diperuntukan secara khusus, dibina dan dipelihara guna kepentingan 

pariwisata dan wisata buru, yaitu hutan wisata yang memiliki keindahan alam dan ciri 

khas tersendiri sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan budaya 

disebut Taman Wisata ( Republik, 1989). 

Hutan Wisata is responsible travel to natural areas that conserves the 

environment and improved the well being of local people” (Hadi, 2007). Dinyatakan 

juga bahwa “ Prinsip-prinsip wana wisata adalah meminimalkan dampak, 

menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif 

baik kepada turis (visitors) maupun penerima (host) dan memberikan manfaat dan 

keberdayaan masyarakat lokal’’ (Hadi, 2007). 

Menurut Damanik dan Weber bahwa “Potensi kawasan Wana wisata di 

Indonesia sangat besar. Obyek tersebut tersebar di darat (dalam kawasan hutan 

konservasi) maupun di laut (dalam bentuk taman nasional laut). Potensi Wana wisata 

terdiri dari beberapa elemen penawaran wisata yang sering disebut sebagai triple A`s 
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yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Atraksi terbagi menjadi beberapa 

yaitu buatan, alam dan budaya. Atraksi wisata terdiri dari potensi flora, fauna, 

bentang alam dan atraksi buatan berupa seni dan budaya masyarakat. Atraksi alam 

meliputi pemandangan alam seperti danau Kelimutu atau Gunung Bromo. Atraksi 

budaya meliputi peninggalan sejarah seperti candi Prambanan, adat istiadat 

masyarakat seperti Pasar Terapung di Kalimantan. Aksesibilitas mencakup 

infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan “dari”,  “ke” dan “selama 

di” daerah tujuan wisata. Amenitas adalah infrastruktur yang sebenarnya tidak 

langsung terkait dengan pariwisata tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan 

wisatawan seperti bank, telekomunikasi, buku panduan wisata dan seni pertunjukan” 

(Damanik dan Weber, 2006). 

Menurut Susanto mengatakan bahwa “Pengembangan Wana wisata dalam 

perspektif alternative  tourism pada kawasan hutan pada tahap awal seolah-olah  

mengurangi kendali pemerintah terhadap kawasan hutan. Besarnya partisipasi 

masyarakat justru dapat mengurangi beban pemerintah yang ada dalam pelestarian 

serta pembinaan. Untuk waktu yang panjang pemerintah memiliki peran yang lebih 

besar pada fungsi koordinasi yang ada serta pembinaan yang ada. Kawasan waduk 

Sumber Bening mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu 

tujuan wana wisata. Pada dasarnya wana wisata dapat dikembangkan dalam berbagai 

kawasan hutan seperti hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Hutan produksi 

merupakan kawasan yang mendominasi daerah tangkapan air (catchment area) 

waduk Sumber bening. Wana wisata pada prinsipnya bukan menjual destinasi tetapi 
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menjual ilmu pengetahuan dan filsafat lokal atau filsafat ekosistem dan sosiosistem” 

(Susanto, 2012). 

Menurut UU No.10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pengertian wisata 

diberikan batasan sebagai: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekresai, 

pengembangan 7 pribadi, atau Kegiatan mempelajari keunikan yang ada pada daya 

tarik wisata yang dikunjungi pada jangka waktu yang sementara. Selanjutnya menurut 

Suyitno bahwa “ Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang bersifat sementara serta untuk menikmati objek dan atraksi di 

tempat tujuan ’’ (Suyitno, 2006). 

2.2 Wana Wisata Coban Rondo  

Wana wisata Coban Rondo secara administrative berada di Desa Pandesari, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Letaknya berada di tengah hutan pinus yang 

dikelola oleh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pujon, Perum Perhutani Malang dan 

Resort Hutan Pujon Selatan Petak 89G. Coban Rondo memiliki ketinggian 1.135 

meter pada lereng utara yang ada pada gunung kawi. Debit air terjun yang ada pada 

musim hujan bisa mencapai 150 liter per detik  dan 90 liter per detik pada saat musim 

kemarau. Air mengalir terus, sehingga air dari Coban Rondo dimanfaatkan untuk 

irigasi pertanian masyarakat sekitar. Air Coban Rondo berasal dari mata air yang ada 

di Sumber Cemoro Dudo di Lereng Gunung Kawi. Debit airnya 150 liter per detik 

pada musim hujan dan 90 liter per detik di musim kemarau. Curah hujan rata-rata 
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1.721 mm/th, dengan bulan basah pada bulan November sampai bulan Maret dan 

bulan kering pada bulan April sampai dengan Oktober dengan suhu rata-rata 22°C. 

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 

Wisata Coban Rondo dikelola oleh PT. Perhutani Alam Wisata atau di sebut PT. 

Palawi (anak perusahaan Perum Perhutani). Perum perhutani memiliki 99% 

komposisi saham PT. Palawi dengan sebesar 1% yang dimiliki oleh Yayasan Jati 

Sejahtera. PT. Palawi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Pariwisata hanya 

dalam hal promosi melalui brosur-brosur untuk memperkenalkan Wana Wisata 

Coban Rondo ke masyarakat luar agar Coban Rondo lebih di kenal sebagai obyek 

wisata yang unggul.  

Coban Rondo memiliki lengenda, dimana legenda leluhur mengisahkan bahwa 

asal-usul Coban Rondo berasal dari kata kisah asmara sepasang pengantin yang baru 

saja melangsungkan pernikahan. Mempelai bernama Dewi Anjarwati dari Gunung 

Kawi yang menikah dengan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro. Setelah 

usia pernikahan mereka mencapai 36 hari (selapan:bahasa jawa), Dewi Anjarwati 

mengajak suaminya berkunjung kerumah mertuanya di Gunung Anjasmoro. Namun 

orang tua Dewi Anjarwati melarang kedua mempelai pergi karena menurut tradisi 

jawa, pasangan yang baru menikah di larang pergi jauh apabila usia pernikahannya 

baru selapan. Tetapi dengan segala resiko kedua mempelai bersikeras untuk pergi, 

walau apa pun yang akan terjadi di perjalanan. Ketika di tengah perjalanan keduannya 
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dikejutkan dengan hadirnya Joko Lelono, yang tidak jelas asal-usulnya. Joko Lelono 

nampaknya terpikat pada kecantikan yang dimiliki Dewi Anjarwati, sehinnga 

berusaha merebut Dewi Anjarwati. Akibat perkelahian antara Joko Lelono dengan 

Raden Baron Kusumo tidak terhindarkan kepada para pembantunnya atau juga 

disebut punokawan yang menyertai kedua mempelai tersebut, Raden Baron Kusumo 

berpesan agar menyembunyikan dewi anjarwati pada suatu tempat yang terletak pada 

air terjun atau yang disebut coban. Terjadinya perkelahian antara Joko Lelono dengan 

Raden Baron Kusumo berlangsung seru dan menyebabkan keduannya gugur. 

Sehingga menyebabkan Dewi Anjarwati menjadi janda atau rondo dalam arti bahasa 

jawa.   

2.3 Pengelolaan  

Pengelolaan berasal dari kata manajamen atau administrasi. Hal tersebut seperti 

yang dikemukakan oleh Husaini bahwa “Management diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia menjadi manajamen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya 

mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control  yang artinya 

mengatur dan mengurus ’’(Husaini, 2004), sedangkan Manullang berpendapat bahwa 

“manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan (Manullang, 2006). 

Fattah mengemukakan bahwa “Dalam proses manajemen terlihat fungsi -fungsi 

pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanan 
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(Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan 

(Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan dari organisasi tercapai secara efektif dan efesien” (Fattah, 

2004) 

Menurut Hasibuan bahwa “(manajemen adalah suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menetukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya’’ (Hasibuan, 2009) 

Menurut Safroni bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasisaan, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainnya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan” (Safroni, 2012). 

2.4 Kawasan Hutan  

Kawasan hutan di Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehutanan sampai bulan 

Juli 2011 berjumlah 130.786.014.98 Ha. Sedangkan data dari RPKK (Revitalisasi 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) tahun 2005 bahwa  pencapaian pembangunan 

dari sektor kehutanan telah mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal tersebut 

tercermin dari penurunan jumlah unit HPH. Selain itu data pemerintah Indonesia dari 

Kementrian Kehutanan dan data industri resmi dalam detik News 07 November 2013 
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diperoleh angka bahwa kerugian Negara karena korupsi disektor kehutanan tiap 

tahunnya mencapai USD 2 miliar atau senilai Rp 22 triliun. Hal itu berdasarkan 

jumlah kerugian Negara dari hasil pembalakan liar yang begitu besar. Sistem 

pengelolaan hutan yang sebelumnya memisahkan masyarakat sekitar hutan dengan 

hutan diubah menjadi sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. 

Masyarakat sekitar hutan memiliki akses yang cukup untuk berinteraksi dengan hutan 

serta ditempatkan pada posisi sejajar dengan stakeholders lain dalam implementasi 

pengelolaan sumberdaya hutan (Rianto, Sugeng. Hal: 27). Dengan dikeluarkannya 

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemeritahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta telah 

diikuti dengan keluarnya PP No. 25 tahun 2000, maka pemerintah daerah terutama 

pemerintah kabupaten berusaha untuk menarik kewenangan pengurusan 

pemerintahan ke daerah terutama yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dengan cepat, seperti masalah keweangan pengurusan hutan.  

Menurut Mardiatmoko bahwa “Pengelolaan kawasan hutan perlu ditetapkan 

untuk menjamin keberlangsungan hutan dimasa yang akan datang. Adanya 

revitalisasi pembangunan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengembalikan vitalitas hutan yang rusak akibat kecerobohan pengelolaan hutan 

yang pernah dilakukan dimasa lalu. Upaya revitalisasi pembangunan hutan dilakukan 

sehingga produktivitas hutan dapat meningkat kembali sehingga dapat dikelola 

dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management) 

yang memperhatikan keserasian dan keselarasan nialai ekonomi, ekologi, dan sosial 
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budaya. Keadaan ini tercapai bila pengelolaan hutan telah memenuhi kriteria dan 

indikator yang ditetapkan dalam sertifikasi hutan, misalnya dari Forest Stewardship 

Council (FSC) dan produk bersertifikasi ekolabel’’ (Mardiatmoko, 2008). 

2.4.1 Pelestarian Hutan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Bagian 

Empat Pasal 40-45 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Upaya pelestarian 

hutan dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan. rehabilitasi 

dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan 

dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung 

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Upaya rehabilitasi hutan diselenggarakan 

melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau 

penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis 

dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi dilakukan disemua hutan dan kawasan 

hutan kecuali dengan cagar alam dan zona inti taman nasional dan dilaksanakan 

berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Sedangkan reklamasi merupakan usaha 

memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar 

dapat berfungsi secara optimal kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar 

dapat berfugsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Pada kegiatan reklamasi 

terdapat beberapa kegiatan seperti perencanaan, penetapan lokasi yang ada, kegiatan 

inventarisasi, dan kegiatan pelaksanaan reklamasi. 



 

13 
 

Menurut degroot, 1994; Uptonand Bass, 1995 dalam Lembaga Ekolabel 

Indonesia, 1998) Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinnya 

kelestarian tiga fungsi utama hutan, yaitu:  

a.  Fungsi Ekologi/Lingkungan: Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan 

organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, adaptabilitas dan 

kemampuannya untuk pulih kembali. 

b. Fungsi Sosial: Mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma 

sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas ikatan lestari secara sosial apabila 

bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas 

ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan.  

c. Fungsi Ekonomis: Menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang 

dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan 

dari satu generasi kegenerasi berikutnnya.  

Penelitian terkait strategi pengembagan wisata yang berdampak pada sosial 

ekonomi masyarakat telah bayak dilakukan oleh para peneliti. Menurut Irianto, 

Dalim, Khaidir dan Abror bahwa “Dampak pariwisata terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat sumatra barat (Kasus Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah 

Datar, Kabupaten Solok, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Padang Panjang). Kesamaan 

penelitian terletak pada tujuan penelititan yaitu bertujuan untuk melihat dampak 

objek wisata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan perbedaannya 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan dari bidang 

usaha kafe dan rumah makan berdasarkan pendapatan rata-rata perhari ternyata 
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sebagian besar menjawab antara 0-200 ribu perhari. Pendapatan yang dihasilkan 

berkisar antara 0 - 200 ribu yang rata-rata berasal dari wisatawan yang berkunjung. 

Jumlah karyawan yang bekerja dalam usaha ini rata-rata antara 6-10 Orang. Terlihat 

dengan sangat jelas bahwa para pelaku usaha memang menggantungkan 

kehidupannya secara total kepada bidang ini. Jika dimaknai lebih lanjut akan berarti 

kehidupan pelaku usaha sangat ditentukan oleh fluktuasi tinggi rendahnya iklim dunia 

pariwisata yang ditandai dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

yang berada di sekitar wilayah usahanya. Penilaian responden tentang peran 

pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar rata-rata menyatakan 

sangat berperan dirnana dari keseluruhan responden 50% menjawab sangat berperan, 

37,5% menjawab cukup berperan dan yang menganggap kurang berperan  hanya 

12,5% ” (Irianto, Dalim, Khaidir, & Abror, 2003)  

Febrina, Suharyono, dan Endang mengatakan “Dampak pengembangan objek 

wisata Ndayung Rafting terhadap sosial budaya dan ekonomi masyarakat (Studi Pada 

Masyarakat Desa Gubugklakah Kec. Poncokusumo Kab. Malang). Kesamaan 

penelititan yaitu sama-sama membahas tentang dampak ekowisata terhadap sosial 

ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitian, dampak pengembangan objek wisata 

Ndayung Rafting terhadap keadaan ekonomi masyarakat Desa Gubugklakah antara 

lain adalah: Meningkatkan Kesempatan Kerja dimana Pengembangan objek wisata 

Ndayung Rafting dari segi dampak ekonomi juga berdampak terhadap ekonomi 

masyarakat Desa Gubugklakah. Salah satunya yaitu adanya penyerapan tenaga kerja 

dimana pihak pengelola Ndayung Rafting merekrut karyawan dari masyarakat sekitar 
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obyek wisata Ndayung Rafting. Selain penyerapan tenaga kerja oleh pengelola 

sebagai karyawan, adanya Ndayung Rafting juga dimanfaatkan oleh sebagian 

masyarakat untuk berjualan makanan disekitar objek wisata, serta berjualan souvenir 

dan juga bekerja sebagai tukang parkir. Menciptakan Kesempatan Berusaha dimana 

dengan adanya wisatawan yang datang ke objek wisata Ndayung Rafting memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang. 

Peluang tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berwirausaha dengan cara 

menjajahkan berbagai macam kebutuhan wisatawan baik berupa barang maupun jasa. 

Dari adanya masyarakat membuka usaha di sekitar Ndayung Rafting, masyarakat 

dapat meningkatkan pendapatannya, ditunjang dengan semakin banyaknya jumlah 

wisatawan maka secara otomatis permintaan wisatawan terhadap barang dan jasa 

semakin meningkat juga. Beberapa dampak positif berdampak pada kegiatan 

perekonomian masyarakat dengan ditandai munculnya beberapa warung makan di 

sekitar objek wisata Ndayung Rafting, dan adanya toko/kios penjual cideramata atau 

oleh-oleh khas. Adanya kegiatan dari para wisatawan yang secara ekonomis akan 

menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Gubukklakah” (Febrina, 

Suharyono, & Endang, 2017) 

Martina mengatakan bahwa ‘’ Dampak Pengelolaan Taman Wisata Alam 

Kawah Putih Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat. Kesamaan 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang dampak ekowisata terhadap sosial ekonomi 

masyarakat. hasil dari penelitiannya dampak positif pariwisata terhadap kehidupan 

sosial budaya taman wisata alam kawah putih di desa ciwidey pada awalnya bukan 
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tempat wisata melainkan pabrik kapur yang dikelola pada jaman penjajahan Belanda 

dan dilanjutkan oleh penjajah Jepang, namun seiring berjalannya waktu Taman 

Wisata Alam  Kawah Putih dikelola dan dikembangkan oleh Perum Perhutani 

menjadi objek wisata yang sampai saat ini, wisatawan manca negara maupun 

wistawan domestic mengenal Taman Wisata Alam Kawah Putih sebagai ikon kota 

Bandung. Dampak positif pariwisata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat 

ciwidey dampak positif yang biasanya langsung dan segera dapat dirasakan adalah 

dalam segi keuntungan ekonomi, sebagaimana yang telah di gariskan dalam Undang-

Undang Tentang Kepariwisataan. No.9 Tahun 1990 yaitu Salah satu tujuan 

penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, juga memperluas 

dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong 

pembangunan daerah. Untuk itu sudah selayaknya pariwisata dapat dijadikan 

alternatif penggerak perekonomian hingga sedemikian rupa menjadi sumber 

pendapatan bagi setiap daerah yang memiliki potensi untuk menyelenggarakannya, 

dalam upaya memperoleh atau meningkatkan pendapatan daerah’’ (Martina, 2014). 

 


