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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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, menjadikannegara 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 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.  
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Perkembangan pariwisata dapat 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) di pasar barang dan 

jasa.  

Sehingga Final Demand wisatawan secara tidak langsung dapat menimbulkan 

adanya permintaan barang modal dan bahan baku (Investment Derived Demand) 

untuk dapat 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 akomodasi 

lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan 

restoran dan lain-lain Huda (2009). 

Daya tarik ekowisata hutan bambu bagi para wisatawan baik lokal maupun dari 

luar adalah sumber daya alam berupa tanaman bambu mampu dikemas oleh Desa 

Sumbermujur menjadi panorama yang alami dan indah. Hutan Bambu memiliki 

udara yang sangat sejuk. Lokasi hutan bambu yang sangat luas mampu 

menampung sebagian besar pengunjung ataupun wisatawan dari berbagai kota 

yang singgah ke sana. hutan bambu masih terjaga keaslian dan keasriannya. 

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 



3 
 

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 organisasi non pemerintah diharapkan 

membangun suatu jaringan danmenjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai 

peran dan keahlian masing -masing. 

Kabupaten Lumajang adalah salah satu tempat tujuan yang cocok bagi para  

wisatawan, karena terdapat banyak wisata alam yang masih terjaga kelestarian 

alamnya. Di samping itu kabupaten Lumajang juga menyuguhkan objek wisata 

yang menarik dan beragam. Salah satu destinasi pariwisata yang menyuguhkan 

keindahan alamnya adalah wisata hutan bambu, yang terletak di Desa Sumber 

Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang terletak di Provinsi 

Jawa Timur. Objek wisata ini sangat cocok untuk dikunjungi, wisata hutan bambu 

ini menyuguhkan pemandangan yang terlihat indah dengan kesejukan udara di 

sekitarnya.  

Objek wisata ini sangat cocok untuk dikunjungi, wisata Hutan Bambu ini 

menyuguhkan pemandangan yang terlihat indah dengan kesejukan udara 

disekitarnya. Karena didalamnya terdapat banyak bambu yang berbentuk seperti 

terowongan raksasa sehingga pengunjung tidak terkena sinar matahari apabila 

berkunjung disiang hari. Sepanjang hutan bambu juga terdapat fauna seperti kera-
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kera jinak, para wisatawan pun bisa berinteraksi langsung dengan kera-kera 

tersebut seperti memberikan makanan. Disisi lain, wisatawan dapat menyaksikan 

kelelawar yang jumlahnya banyak dan bergelantungan di pohon-pohon bambu 

maupun pohon-pohon yang ada disekitarnya. Lingkungan wisata Hutan Bambu 

yang masih sangat alami menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung atau para 

wisatawan, khususnya bagi para wisatawan yang menginginkan lingkungan yang 

alami tanpa polusi. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke wisata Hutan 

Bambu, maka semakin besar pula perubahan yang terjadi terhadap destinasi 

wisata tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dalam waktu beberapa 

tahun saja, lingkungan wisata Hutan Bambu akan berdampak negatif dengan 

seperti rusaknya lingkungan kawasan wisata Hutan Bambu karena ulah wisatawan 

atau manusia yang tidak bertanggung jawab dan yang kurang memperhatikan  

kelestarian lingkungan kawasan wisata tersebut.  

Konsep ekowisata juga sangat penting untuk di terapkan bagi kepentingan 

masyarakat sekitar wisata Hutan Bambu yaitu masyarakat Desa Sumber Mujur, 

karena dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan yang 

berkunjung dari tahun ke tahun, selain pemerintah masyarakat sekitar juga pasti 

ikut merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

suatu kegiatan yang terjadi di dalam destinasi wisata tersebut.  

Ekowisata tersebut berlokasi di dataran tinggi dan di pedesaaan yang dimana 

masyarakat sekitarnya masih sederhana atau tradisional, hal ini bisa dijadikan 

sebagai daya tarik tersendiri. Tetapi lokasi tersebut hanya memiliki satu akses 
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jalan yang cukup memadai untuk menuju ke Hutan Bambu. Untuk jaringan listrik 

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

semua jaringan seluler tersedia. 

Berdasarkan uraian diatas, potensi yang sudah ada di ekowisata tersebut 

seharusnya bisa menjadikan Hutan Bambu dapat dikembangkan yang membuat 

penulis tertarik untuk menyusun strategi pengembangannya dengan melibatkan 

langsung masyarakat sekitar lokasi ekowisata. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas yang tentang latar belakang, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: bagaimana strategi pengembangan ekowisata hutan bambu di 

Kabupaten Lumajang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan bertujuan untuk mempermudah dan menjelaskan topik permasalahan 

atau penelitian menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada. Penelitian ini dibatasi mendiskripsikan dan menyusun strategi yang 

dapat mendorong pengembangan ekowisata hutan bambu di Kabupaten Lumajang 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap pengembangan hutan bambu. 

 

D. Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : mengetahui strategi 

pengembangan ekowisata hutan bambu di Kabupaten Lumajang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan ssebagai panduan atau 

referensi tambahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah untuk 

hal pengelolaan sektor pariwisata dengan konsep ekowisata ini, khususnya untuk 

menciptakan strategi pengembangan ekowisata hutan bambu.  

2. Bagi Masyarakat 

Peneilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat memberikan informasi gambaran mengenai strategi 

pengembangan ekowisata hutan bambu di Kabupaten Lumajang. 

3. Bagi Pihak Lain atau Akademis 

Dapat digunakan sebagai pemahaman berupa informasi yang sangat bermanfaat 

untuk masyarakat sekitar kawasan wisata hutan bambu tersebut dan sebagai bahan 

referensi dan bacaan  


