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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor 

migas yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun 

perekonomian yang saat ini pertumbuhannya masih sangat lambat. Sektor 

pariwisata dapat dikatakan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian 

nasional karena diperoleh dampak positif antara lain menghasilkan devisa 

negara, menumbuhkan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat, melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan 

ketahanan budaya serta mempererat persahabatan antar bangsa. Sektor 

pariwisata di Indonesia masih bisa untuk dikembangkan dengan lebih maksimal 

lagi. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik akan mampu 

menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan 

membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisata. Dari transaksi itulah 

masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan 

mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya 

dengan rupiah.  

Pariwisata Indonesia apabila mampu dikemas dan dikelola dengan baik 

akan menjadi aset Negara Indonesia. Keberagaman objek wisata dari wisata 

alam, budaya dan kesenian serta objek wisata buatan seperti taman wisata 

sebenarnya dapat dijadikan salah satu penopang perekonomian negara dan juga 

dapat banyak menyerap tenaga kerja sehingga sumber daya manusia dan sumber 

daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa pariwisata saat ini menjadi 

semangkin kompleks, banyaknya sektor pariwisata yang berperan aktif dalam 
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peningkatan ekonomi disuatu negara di dunia ini menjadikan pariwisata sebagai 

sektor yang berperan penting dalam pembagunan. Bahkan perntingnya peranan 

pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak 

diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap 

pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan di 

dalam perolehan devisa , penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan 

kemiskinan.  

Sebagai suatu aktivitas yang mempunyai peran dan pengaruh besar 

terhadap kehidupan manusia , pariwisata telah menarik minat banyak akademis 

dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya serta mengusulkannya 

pengembangan ilmu pariwisata yang sejajar dengan ilmu-ilmu lain. Karena 

pariwisata merupakan suatu fenomena yang kompleks dan multidimensional 

maka pemahaman secara komprehensif tidak bisa dilakukan dengan 

menggunakan berbagai perspektif disiplin keilmuan yang ada sebelumnya. 

Hingga saat ini pariwisata di Indonesia belum berjalan optimal, padahal 

aspek ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 

terutama pendapatan asli daerah. Indonesia sebagai negara yang memiliki 

kekayaan alam mempergunakan kekayaannya sebagai objek untuk 

mendatangkan devisa melalui pariwisata alam. Dari segi ekonomi, pariwisata 

alam akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah terpencil. Akan 

tetapi pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif cukup besar untuk 

pembangunan sarana dan prasarananya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi yang 

teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut.  

Wonosobo merupakan kabupaten di Jawa Tenggah yang memiliki 

potensi wisata yang patut di perhitungkan dan di kembangkan mulai dari wisata 

alam, budaya dan juga wisata kulinernya. Wisata alam di kabupaten wonosobo 

sendiri sudah menjadi wisata unggulan yang sudah terbukti keindahanya oleh 

para wisatawan, tapi sayangnya hanya beberapa objek wisata alam saja yang 

menjadi pusat perhatian wisatawan, padahal wonosobo memiliki banyak wisata 

alam yang bisa di unggulkan salah satunya adalah hutan pinus ropoh. 
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Hutan pinus ropoh terletak di desa Ropoh, kecamatan Kepil, kabupaten 

Wonosobo, merupakan salah satu objek wisata alam yang patut di perhitungkan 

sebagai wisata alam unggulan di wonosobo, keindahan hutan pinus ropoh juga 

didukung dengan letaknya yang ada di lereng Gunung Sumbing yang 

menyuguhkan pemandangan alam yang begitu asri, sehingga hutan pinus ropoh 

patut kembangkan menjadi salah satu wisata alam unggulan di kabupaten 

Wonosobo. 

Dari latar belakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengembangan Hutan Pinus Ropoh Sebagai Objek Wisata Alam 

Di Wonosobo Jawa Tengah” karena penulis ingin mengembangkan potensi-

potensi yang sudah ada di Hutan Pinus Ropoh sehingga dapat menjadi wista 

alam unggulan di kabupaten Wonosobo yang berkelanjutan. 

 

B. Rumusah Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan 

permasalahan dalam Artikel Ilmiah "PENGEMBANGAN HUTAN PINUS 

ROPOH SEBAGAI OBJEK WISATA ALAM DI WONOSOBO JAWA 

TENGAH" yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan Hutan Pinus Ropoh 

sebagai destinasi wisata? 

2. Bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan Hutan Pinus Ropoh 

sebagai destinasi wisata? 

3. Bagaimana upaya untuk mengembangkan Hutan Pinus Ropoh sebagai 

destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk mempermudah penulis agar fokus pada 

penelitian yang akan dilakukan dalam pengembangan potensi wisata alam, peran 

pemerintah, lembaga serta masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi 

Hutan Pinus Ropoh sebagai objek wisata alam di Kabupaten Wonosobo. 
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D. Tujuan Peneltian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui peran pemerintah dalam upaya pengembangan Hutan Pinus 

Ropoh agar menjadi wisata alam unggulan. 

2. Mengetahui strategi pengembangan Hutan Pinus Ropoh. 

3. Mendeskripsikan daya tarik yang di miliki Hutan Pinus Ropoh. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan suatu tempat wisata, dan membuat peniliti berfikir lebih 

kritis tentang strategi terbaik untuk mengembangkan suatu tempat wisata. 

Menambah wawasan peneliti khususnya dalam sektor pengembangan 

pariwisata baik dalam pengembangan destinasi pariwisata maupun wilayah 

dan daya tariknya. Penulis juga berkesempatan menerapkan teori yang 

didapat selama kuliah. 

2. Bagi Akademis 

Dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepariwisataan khususnya 

mengenai potensi, perencanaan pengembangan dan perencanaan pengelolaan 

Hutan Pinus Ropoh, dapat memberikan gambaran tentang objek wisata alam 

dan dapat menumbuh kembangkan minat dan aspirasi generasi muda 

terhadap pariwisata. serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memberikan penilaian akhir dari pembelajaran yang telah dilakukan dalam 

bidang kepariwisataan. 

 

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat mampu mengenali potensi alam yang dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dalam kehidupan di masa depan, serta 

masyarakat dapat menjaga dan melestarikan alam sekitar dan masyarakat 
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mengetahui apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan teori pariwisata 

yang ada. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pengembangan Hutan 

Pinus Ropoh.  

 

4. Bagi Lembaga 

Diharapkan menjadi bahan masukan dalam kegiatan kepariwisataan 

yang berkaitan tentang pengembangan destinasi wisata khususnya 

pengembangan taman hutan. Dapat membentuk mahasiswa yang 

profe.sional dalam mengelola pariwisata dan menerjunkan langsung ke 

dalam sebuah penelitian. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah 

literatur bagi perpustakaan STIPRAM Yogyakarta. 

 

  


