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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup 

harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup 

itu justru di manfaatkan dalam kerangka pembangunan, hal ini berarti bahwa 

lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini 

perlu di jaga agar ligkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang 

normal. 

Perkembangan dalam sektor kepariwisataan pada saat ini melahirkan 

konsep pengembangan pariwisata alternatif yang tepat dan secara aktif 

membantu menjaga keberlangsungan pemanfaatan budaya dan alam secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek dari pariwisata 

berkelanjutan yaitu; ekonomi masyarakat, lingkungan, dan sosial-budaya. 

Pengembangan pariwisata alternatif berkelanjutan khususnya ekowisata 

merupakan pembangunan yang mendukung pelestarian ekologi dan pemberian 

manfaat yang layak secara ekonomi dan adil secara etika dan sosial terhadap 

masyarakat. 

Pariwisata minat khusus (ekowisata) merupakan pergeseran dari arah 

konsep kepariwisataan, menjadikan negara dengan potensi alamnya luar biasa 

memiliki peluang yang besar. Ini terjadi karena kecenderungan wisatawan 

yang mengunjungi tempat wisata yang berbasis alam dan budaya penduduk 

lokalnya. Ekowisata itu sendiri yaitu wisata yang menyuguhkan segala sumber 
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daya wilayah yang masih alami, yang tidak hanya mengembangkan aspek 

lingkungan dalam hal konservasi saja, namun juga memberikan keuntungan 

bagi masyarakat sekitar, sebagai salah satu upaya pengembangan pedesaan 

untuk meningkatkan perekonomian lokal, dimana masyarakat di kawasan 

tersebut merupakan pemegang kendali utama. Ekowisata bisa dikatakan juga 

perjalanan wisata menuju suatu lingkungan (baik yang alami maupun buatan), 

juga termasuk budaya yang bersifat informatif dan partisipatif bertujuan untuk 

menjamin kelestarian alam maupun sosial budaya. Sehingga ekowisata  sendiri 

berfokus pada tiga hal mendasar yaitu : bisa memberikan manfaat ekonomi, 

keberlanjutan ekologi atau alam, serta secara psikologi bisa diterima dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata dengan secara langsung 

akan memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati, 

mengetahui, dan melihat pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat 

lokal (Oktaviana, 2016). 

Perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi 

maupun investasi yang menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, 

sehingga langsung memunculkan permintaan (Tourism Final Demand) pasar 

barang dan jasa. Sehingga Final Demand wisatawan secara tidak langsung 

menimbulkan permintaan barang modal dan bahan baku (Investment Derived 

Demand) untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan 

jasa tersebut. Dalam memenuhi permintaan wisatawan di perlukan investasi di 

beberapa bidang, seperti : transportasi dan komunikasi, perhotelan dan 
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akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, 

rumah makan restoran dan lain-lain (Huda, 2014). 

Dengan perkembangan kepariwisataan secara umum, muncul istilah 

sustainable tourism atau “wisata berkelanjutan”. Wisata berkelanjutan 

dipandang sebagai suatu langkah untuk mengelola semua sumber daya yang 

secara sosial dan ekonomi dapat dipenuhi dengan memelihara integritas 

budaya, proses-proses ekologi yang mendasar, keragaman hayati, dan unsur-

unsur pendukung kehidupan lainnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka 

pariwisata dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

pendapatan daerah. Apalagi pengoptimalan potensi ini didasari bahwa 

pariwisata merupakan sektor yang lebih menekankan pada penyediaan jasa dan 

mengoptimalkan potensi wisata (Satria, 2009). 

Pariwisata Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari, oleh dan untuk 

rakyat, untuk itu dalam perencanaan pengembangan pariwisata harus 

melibatkan masyarakat setempat (lokal) khususnya yang berada di sekitar 

destinasi wisata, karena masyarakat setempat merupakan pemilik dan lebih 

mengetahui destinasi tersebut menurut Ridwan dalam Haryanto (2014). 

Penerapan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism 

(CBT) merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata dengan 

perencanaan yang partisipatif. Defnisi CBT yaitu: model pariwisata yang 

melibatkan masyarakat lokal dengan memberi kesempatan dalam mengelola 

dan membangun pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

memiliki keterkaitan dengan industri atau usaha pariwisata, sehingga distribusi 
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keuntungan merata kepada komunitas di pedesaan/pesisir dan pulau-pulau 

kecil menurut Putra dalam Nurdin (2016). Dengan demikian CBT merupakan 

suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada peran aktif 

masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata 

maupun tidak). Pelibatan tersebut dalam bentuk memberikan kesempatan 

(akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada 

pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pembagian keuntungan dari 

kegiatan pariwisata menurut Putra dalam Nurdin (2016). Bentuk perhatian 

yang kritis tersebut adalah gagasan terhadap pembangunan pariwisata yang 

seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata menurut 

Hadiwijoyo dalam Nurdin (2016). 

Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja 

bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan  

ekowisata adalah dari jasa -jasa wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos 

transportasi; homestay; menjual kerajinan, dll. Ekowisata membawa dampak 

positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada 

akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar 

penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata. 

Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa 

masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri. Tataran implementasi 

ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan 

terpadu yang dilakukan disuatu daerah. Untuk itu, pelibatan para pihak terkait 

mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan 
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organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan 

menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing -

masing. 

Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Kediri disebelah 

utara. Samudera Hindia disebelah selatan. Kabupaten Blitar disebelah timur. 

Kabupaten Trenggalek disebelah barat. Di wilayah Kabupaten Tulungagung 

tersimpan keaneka ragaman wisata yang sangat menarik, salah satunya ada 

wisata di daerah Kecamatan Sendang, yaitu Bumi Perkemahan (BUPER). 

Kecamatan Sendang berada di bagian barat Kabupaten Tulungagung, dengan 

berbatasan yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Ponorogo. Sebelah timur 

adalah Kabupaten Kediri. Sebelah selatan adalah Kecamatan Karangrejo. Dan 

sebelah barat adalah Kecamatan Pagerwojo. 

Bumi Perkemahan (BUPER) berada di Kecamatan Sendang, tepatnya di 

desa Nglurup, konsep wisata yang ditawarkan di Bumi Perkemahan (BUPER) 

adalah konsep Ekowisata, dimana pengembangan wisata yang ada diseleraskan 

dengan isu-isu konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. 

Pengembangan wisata ini mampu memberikan nilai lebih tidak hanya pada 

lingkungan dan ekonomi, namun juga terhadap social walfare masyarakat 

secara umum. 

Ekowisata tersebut berada di dataran tinggi dan di pedesaaan yang 

dimana masyarakat sekitarnya masih sederhana atau tradisional, bisa dijadikan 

daya tarik tersendiri. Tetapi lokasi tersebut hanya memiliki satu akses jalan 

untuk menuju ke Bumi Perkemahan, dan juga tidak semua jalannya sudah di 
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aspal serta banyak jalan yang rusak, namun dapat dilalui kendaran pribadi 

seperti motor maupun mobil. Lokasi BUPER berada di lahan milik 

PERHUTANI yang dimana untuk keasriannya terjaga, untuk jaringan listrik 

sudah tersedia, begitu juga dengan jaringan seluler sudah tersedia, namun tidak 

semua jaringan seluler tersedia. Walaupun berada di lahan PERHUTANI, 

karena gagasan membuat ekowisata ini dari masyarakat sendiri, sehingga 

mebutuhkan dana yang tidak kecil, bahkan penunjang seperti penginapan 

belum tersedia dan untuk tempat makan atau kios makanan masih dibilang 

hanya asal-asalan. Bumi Perkemahan dapat dikembangkan karena kondisinya 

yang masih alami dan masih bericirikan pedesaan, serta memiliki potesi wisata 

yang dapat dikembangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, potensi yang sudah ada di ekowisata tersebut 

seharusnya bisa menjadikan Bumi Perkemahan dapat dikembangkan yang 

membuat penulis tertarik untuk menyusun strategi pengembangannya dengan 

melibatkan langsung masyarakat sekitar lokasi ekowisata. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi ekowisata (Bumi Perkemahan) ? 

2. Bagaimana strategi pengembangan ekowisata (Bumi Perkemahan) berbasis 

ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung ? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan bertujuan untuk mempermudah dan menjelaskan penilitian yang 

dilakukan agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang 

ada. 

1. Dalam penelitian ini dibatasi mendiskripsikan potensi dan menyusun 

strategi yang dapat mendorong pengembangan ekowisata Bumi 

Perkemahan (BUPER) berbasis ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap pengembangan BUPER. 

2. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2018. 

D. Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui potensi ekowisata (Bumi Perkemahan). 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan ekowisata (Bumi Perkemahan) 

berbasis ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung. 

E. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah di daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah 

Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

2. Bagi masyarakat 

Peneilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi gambaran 

mengenai strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam 
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rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten 

Tulungagung. 

3. Bagi akademis

Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian

selanjutnya.


