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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Indroyono dalam Siswantoro menyatakan bahwa “Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan hutan sebagai modal pembangunan nasional yang 

memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat 

ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hutan merupakan suatu 

ekosistem karena adanya hubungan antara vegetasi tumbuhan pembentuk hutan dengan satwa 

liar dan alam lingkungannya yang erat. Besarnya manfaat hutan sebagai sumber kehidupan 

mendorong upaya konservasi terus dilakukan agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara 

berkelanjutan. Ekowisata merupakan salah satu konsep yang berwawasan konservasi dimana 

kegiatannya menonjolkan keindahan alam sebagai produk utama yang ditonjolkan dan 

melibatkan masyarakat sekitar hutan” (Indroyono, 2006 dalam Siswantoro, 2012). 

Suprayitno menyatakan bahwa “ekowisata adalah suatu model pengembangan wisata 

alam yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami 

dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahan alam juga melibatkan unsur pendidikan dan 

dukungan terhadap usaha konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat” 

(Suprayitno, 2008). Lebih lanjut Latupapua menyatakan „ekowisata merupakan konsep dan 

istilah yang menghubungkan pariwisata dengan konservasi, ekowisata sering dipahami sebagai 

pariwisata berwawasan lingkungan, jenis wisata ini merupakan salah satu bentuk pariwisata 

alternatif yang menonjolkan tangung jawab terhadap lingkungan” (Latupapua, 2007). 

Menurut Pickering dan Hill “kegiatan ekowisata sangat berpotensi dikembangkan pada 

kawasan hutan karena hutan memiliki keunikan baik dari segi lanskap maupun kekayaan 

keanekaragaman hayatinya. Dewasa ini, aktivitas pariwisata di kawasan lindung cenderung 

meningkat bersamaan dengan peningkatan kesadaran tentang konservasi alam. Peningkatan 

wisata ini sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas wisata alam bebas antara lain berupa 

jalan santai di alam bebas/hiking, lintas alam/tracking ataupun kegiatan perkemahan, secara 

keseluruhan kegiatan ini dilakukan untuk menikmati keindahan alam dan atraksi wisata pada 

daerah pengembangan ekowisata yang dituju” (Pickering dan Hill, 2007).  
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Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, memiliki potensi alam yang 

sangat bagus. Berada di lereng Gunung Kawi, daerah ini memiliki banyak kawasan perbukitan 

dan hutan belantara yang masih alami. Potensi ini dijadikan wisata untuk mengangkat ekonomi 

kerakyatan. Selain memiliki potensi Hutan Pinus Gogoniti, warganya juga kompak menjaga 

kebersihan desa. Disamping itu, di desa banyak terdapat sentra UMKM. Kombinasi ketiga ini 

dipadukan dan sukses mengangkat ekonomi warga desa. Gogoniti ini mempunyai luas 4,5 hektar 

hutan pinus dan merupakan lahan milik Perhutani. Hutan Pinus Gogoniti inilah yang sekarang 

dikembangkan masyarakat sebagai tempat wisata berbasis ekowisata dengan menawarkan 

keindahan landscape Hutan Pinus belum dikelola dengan baik. Untuk dapat mengembangkan 

potensi wisata yang ada di Hutan Pinus Gogoniti, sehingga dapat memiliki manajemen 

pengelolaan wisata yang baik, diperlukan sebuah strategi pengelolaan wisata. Dilakukan 

penelitian mengenai strategi pengembangan wisata di Hutan Pinus Gogoniti agar dapat 

menentukan strategi pengembangan yang tepat dalam pengembangan Hutan Pinus Gogoniti 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa identifikasi masalah 

dalam penelitian ini, diantaranya:  

1. Letak Hutan Pinus Gogoniti yang berada di lereng gunung memberikan iklim sejuk yang 

dapat menjadi pendukung banyaknya pengunjung jika wisata dikembangkan. 

2. Pengembangan wisata Hutan Pinus Gogoniti belum dikelola dengan baik oleh warga. 

3. Pemanfaatan Kawasan Wisata sebagai penunjang penjualan produk UMKM belum 

dimanfaatkan dengan baik. 

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana strategi pengembangan wisata Hutan Pinus Gogoniti? 

2. Bagaimana strategi pengelolahan wisata Hutan Pinus Gogoniti agar lebih banyak 

mendatangkan pengunjung? 

3. Bagaimana strategi pemanfaatan wisata Hutan Pinus Gogoniti sebagai penunjang penjualan 

produk UMKM? 



 

3 
 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan strategi pengembangan wisata Hutan Pinus Gogoniti 

2. Menentukan strategi pengelolahan wisata Hutan Pinus Gogoniti agar lebih banyak 

mendatangkan pengunjung 

3. Menentukan strategi pemanfaatan wisata Hutan Pinus Gogoniti sebagai penunjang 

penjualan produk UMKM 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi pembanding 

(selain evaluasi internal yang dilakukan pengelola) serta sebagai pertimbangan dalam 

menentukkan strategi pengembangan yang sesuai bagi pengembangan wisata yang telah 

dilakukan sehingga pihak pengelola dapat terus untuk melakukan inovasi dalam 

mengembangkan wisata Hutan Pinus Gogoniti. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi bagi masyarakat dengan memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih jelas . 

 


