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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi dan jasa yang memliki 

prospek yang cukup menjanjikan, namun dalam proses pembangunannya belum 

memperlihatkan peranan yang sesuai. Sejauh ini, pariwisata mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan. Menurut World Tourism Organization (WTO), di tahun 1990, 

muncul minat masyarakat untuk kembali ke alam sehingga muncul rasa ingin untuk 

mengunjungi tempat wisata yang masih alami. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor 

yang mendorong untuk dikembangkannya pariwisata khusus yang berorientasi pada 

lingkungan alam yang disebut ekowiata. 

Kemunculan ekowisata justru mendapat perhatian dari kalangan aktivis Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), pengelola wisata, dan perencanaan dalam mengembangkan 

wisata dalam beberapa tahun terakhir ini. Ekowisata muncul karena adanya 

ketidakpuasan terhadap wisata alam dan wisata terbuka karena telah mengundang banyak 

pengunjung, hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap ekosistem dan juga 

kerusakan terhadap pendapatan potensial. 

Sejak tahun 1987, rumusan ekowisata telah dikemukakan oleh Hector Ceballos-

Lascurain, yaitu: 

“Nature or ecotourism can be defined as tourism in travelling to relatively 

undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of 

studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as 

well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the 

areas” (Ceballos-Lascurain, 1996). 

Di tahun 1990, rumusan ekowisata disempurnakan oleh The International Ecotourism 

Society (TIES), yaitu: 
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“Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the 

environment and improves the welfare of local people.” (The International 

Ecotourism Society (TIES), 2019). 

Ekowsiata berdasarkan definisi dari Hector Ceballos-Lascurain merupakan kegiatan 

wisata yang bepergian ke alam yang masih alami yang realtif tidak terkontaminasi dengan 

tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan serta tanaman dan 

hewan liar yang ada, juga manifestasi budaya yang ada baik dimasa lalu maupun di masa 

sekarang. Kemudia ekowisata menurut TIES adalah kegiatan wisata ke alam yang 

melestarikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Definisi dan TIES 

memiliki kesamaan, yaitu menggambarkan ekowisata sebagai kegiatan wisata di alam 

terbuka. TIES menambahkan bahwa kegiatan ekowisata mengandung unsur-unsur 

kepedulian, rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. 

Melihat dari perkembangan ekowisata di dunia tampaknya cukup menjajikan apabila 

ekowisata diterapkan di Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara 

megaboidiversity yang dikenal memiliki kekayaan akan alam yang sangat tinggi yang 

didalamnya terdapat banyak jenis flora dan fauna. Indonesia dapat menggunakan 

ekowisata sebagai sektor alternatif untuk pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan 

kewajiban untuk segera melaksanakan konservasi dengan keikut sertaan masyarakat 

dalam upaya melertarikan alam. Kegiatan ekowisata nantinya akan berdampak pada 

pembangunan Indonesia di masing-masing wilayah objek wisata yang kemudian 

mempengaruhi pembangunan secara multisektoral. 

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Bab IV Pasal 10 ayat 1 menyatakan 

bahwa “Daerah berwenang untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di 

wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan yang sesuai 

dengan peraturan perunang-undangan”. Berdasarkan Undang-undang tersebut setiap 

daerah dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang di miliki untuk di kelola dengan tetap 

memperatikan kelestarian lingkungan sehingga dari pengelolaan sumberdaya tersebut 

dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.  
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Nyatanya dalam upaya pengembangan suatu daerah untuk dijadikan kawasan wisata 

akan berdampak postif dan juga berdapak negatif. Dampak positif bagi daerah tersebut 

yaitu kedatangan investor untuk menanamkan modal yang akan dimanfaatkan dalam 

membangun fasilitas sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Selain itu, masyarakat dapat 

diberdayakan untuk ikut serta dalam upaya pengembangan wisata. Kemudian, dampak 

negatif yang kemungkinan akan muncul yaitu adanya kerusakan lingkungan yang 

tentunya mengancam keanekaragaman hayati di daerah tersebut. 

Maka dari itu, konsep pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan sangat 

diperlukan. Dengan begitu terdapat kegiatan wisata yang dapat melestarikan alam dan 

juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Dan konsep yang tentunya dapat 

dikembangkan adalah ekowisata. Pengembangan ekowisata dapat dilakukan apabila 

terdapat pembagian wilayah yang jelas, sehingga tidak hanya kegiatan wisata alam yang 

dapat dilakukan, akan tetapi terdapat pula kegiatan pelestarian lingkungan, dan ekowisata 

tidak hanya berperan sebagai kegiatan pariwisata tetapi berperan pula dalam kegiatan 

Pendidikan, perlindungan, penelitianm dan konservasi (Yoeti, 2004). 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat saat ini sedang 

mengembangkan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Sebelum dijadikan sebagai Taman 

Wista Alam yang dikelola oleh BKSDA NTB, Gunung Tunak merupakan hutan adat yang 

di anggap keramat oleh masyarakat setempat. Masyarakat memanfaatkan segala sumber 

daya yang berasal dari hutan. Mulai dari mengambil madu hutan dan berburu hewan 

seperti babi hutan dan rusa.  Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.2899/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014, Taman Wisata Alam Gunung 

Tunak ditetapkan sebagai Taman wisata Alam yang dikelola oleh Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA). Kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai kawasan 

wisata berbasis lingkungan, yaitu kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan suaka alam (Suaka Margasatwa), dan Hutan 

Lindung melalui kegiatan wisata alam terbatas serta hutan produksi yang berfungsi 

sebagai wana wisata (Fandeli, 2000). 
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Setelah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam, pengembangan objek wisata dari 

Taman Wisata Alam Gunung Tunak belum optimal. Kondisi sarana dan prasarana yang 

ada belum cukup memadai serta lokasinya yang sulit di jangkau. Infrastruktur dan 

aksebilitas menjadi faktor penentu bagi perkembangan suatu objek wisata. Tidak adaknya 

infrasturktur yang memadai akan mempengaruhi minat wisatawan. Berdasarkan penilaian 

dari WEF faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing kepariwisataan Indonesia 

karena aspek kesehatan, kebersihan, dan infrastruktur yang buruk (Direktorat Jenderal 

Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2012, p. 53). 

Sumber daya manusia di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak juga masih 

sangat kurang. Hal ini akan mempengaruhi dalam meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas dari objek wisata Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Masyarakat memiliki pola 

pikir tersendiri dengan adanya proyek kerjasama pengembangan Taman Wisata Alam 

Gunung Tunak ini. Dimana terdapat pemikiran bahwa Kawasan Gunung Tunak akan di 

ambil oleh investor Korea. Pengetahuan yang terbatas berdampak pada kurangnya 

kontribusi masyarakat sehingga dengan mudahnya mereka dapat dibodohi oleh pihak-

pihak tertentu. Adapun terbatasnya kesadaran akan menjaga sumber daya alam untuk 

dimasa yang akan datang menjadikan masyarakat terus melakukan eksplorasi terhadap 

sumber daya yang berasal dari Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Oleh karena itu, 

masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan Taman Wisata Alam Gunung 

Tunak perlu diberikan pengetahuan terkait dengan potensi yang ada di Taman Wisata 

Alam Gunung Tunak dan cara mengelola kawasan wisata. Sehingga dapat dilibatkan 

dalam mengembangkan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 

Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang terletak di Lombok Tengah, Pantai Selatan 

Lombok ini merupakan Kawasan hutan sekunder yang berfungsi sebagaimana hutan pada 

umumnya. Kawasan ini memiliki geologi yang unik dimana terdapat burung langka, 

seperti Burung Gosong Kaki Merah (Megapodius Reinwartdt) yang merupakan burung 

yang dilindungi, Cikukua Tanduk (Pilemon Buceroides), Kecial Cumbuk (Lichmera 

Lombokia), Raja Udang Biru (Halcyon Chloris), Raja Udang Merah (Halycon Sp), dan 

masih banyak yang lainnya serta terdapat rusa timor (Wahyuni & Mildranaya, 2010, p. 
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20). Selain itu, terdapat pantai berpasir putih yang relatif belum terjamah. Biasanya pantai 

tersebut digunakan sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Hal ini lah yang menjadi 

penarik minat bagi wisatawan domestic maupun wisatawan internasional untuk 

berkunjung ke Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 

Pada Oktober 2013, Indonesia dan Korea Selatan melakukakan kunjungan 

kenegaraan dalam memperingati 40 tahun hubungan diplomatik. Dalam kesempatan ini 

telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Rekreasi 

Hutan dan Ekowisata di Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia (English Forest, 2016). 

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada tahun 2013 tercatat kerjasama dalam 

pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest, pada tahun 2018 tercatat kerjasama dalam 

membangun Tunak Recreation Center di Taman Wisata Alam Gunung Tunak, dan 

membangun Rumah Korea di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Biro Humas 

KLHK, 2018). 

Dilakukan kerjasama dengan Indonesia terkait dengan proram-program untuk 

mewujudkan rekreasi hutan. Dipilihnya Indonesia karena merupakan salah satu negara di 

dunia yang kaya akan sumber daya alamnya. Menurut Shin Won-sop, Menteri Kehutanan 

Korea, Indonesia merupakan salah satu mitra terbesar bagi Korea dalam sumber daya 

hutan termasuk didalamnya investasi perkebunan, konservasi hutan tropis dan biomassa 

hutan (Kwon-hyung, 2013). Dengan kerjasama program-program terkait hutan ini 

diharapkan rekreasi hutan ala Korea Selatan dapat diperkenalkan di kawasan pelestarian 

hutan yang ada di Indonesia. Terdapat tiga komponen kegiatan utama dalam proyek 

kerjasama pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yaitu pembuatan 

rancangan pengembangan area publik, pembangunan fasilitas wisata alam, dan 

pengembangan sumber daya manusia (KSDAE MenLHK, 2018). Sejak Juni 2015, telah 

dilaksanakan pengembangan kapasitas terhadap sumber daya manusia yang ada di sekitar 

kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Pengembangan kapasitas sumber daya 

manusia dilaksanakan di Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, materi yang 

diberikan dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia ditekankan pada hal 

yang dapat memberikan bekal untuk masyarakat setempat agar secara aktif dapat terlibat 
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dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, seperti interpretasi objek 

wisata, pemandu wisata, kerajinan tangan, dan kuliner. Sementara di Korea Selatan, 

ditekankan pada pengelolaan wisata alam. 

Nyatanya masih banyak masyarakat yang diam-diam tetap melakukan perburuan babi 

hutan dan rusa yang ada di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Padahal Taman 

Wisata Alam Gunung Tunak sudah menjadi Kawasan konservasi alam. Berdasrkan 

pengalaman dari Bapak Supardani yang berkunjung ke Taman Wisata alam Gunung 

Tunak di tahun 2018, masih terdapat pungutan liar dari orang sekitar yang mengatakan 

bahwa wisatawan telah melewati halaman rumahnya (Supardani, 2018). Wisatawan 

dihalangi penghalang yang terbuat dari bambu. Untuk bisa melewati penghalang tersebut 

wisatawan diharuskan membayar tiket masuk dengan tarif Rp. 5.000 per-orangnya. Akes 

jalan menuju Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak juga masih merupakan aspa 

yang keadaanya hancur dengan bahan material berupa kerikil. Selain itu, akses jalan 

menuju pantainya pun tergenang air sehingga beberapa pengunjung memilih untuk putar 

balik karena kesulitan untuk melintasinya. 

Dipilihnya Taman Wisata Alam Gunung Tunak sebagai lokasi kerjasama karena 

memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tujuan ekowisata. Dilihat dari lokasi yang 

stretegis sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung Kawasan Ekonomi Khusus 

Mandalika (Kabar NTB, 2018). Selain memiliki potensi tersebut, Taman Wisata Alam 

Gunung Tunak dapat memenuhi kriteria tujuan dari ekowisata, yaitu untuk kelestarian 

alam berupa perlindungan ekologi, kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan wisata 

hutan atau wisata alam. Dengan mengembangkan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, 

membuka peluang bagi Provinsi NTB dalam meningkatkan ekonomi lokal, khususnya di 

daerah Lombok.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan membahas terkait dengan 

kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam penguatan rekreasi hutan dan ekowisata 

dengan fokus pembahasan pada bagaimana implementasi kerjasama khususnya dalam 
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pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dengan periode tahun 2015-2018. 

Hal ini berkaitan dengan kerjasama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia 

terus dilakukan sejak tahun 2015 melalui kegiatan workshop dan lainnya, namun 

permasalahan dalam mengembangkan TWA Gunung masih ditemukan. Masih ditemukan 

masyarakat melakukan perburan liar di Kawasan taman wisata alam. Masyarakat di 

sekitar taman wisata alam juga berpikir bahwa akses menuju lokasi wisata yang melewati 

rumahnya harus membayar tiket masuk. Selain itu, akses jalan menuju taman wisata 

masih dalam keadaan yang rusak. Maka dari itu, penulis menetapkan rumusan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut “Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dengan 

Korea Selatan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Tahun 2015-

2018?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dengan ditulisnya penilitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi dari kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam dalam 

penguatan rekreasi hutan dan ekowisata melalui pengembangan Taman Wisata Alam 

Gunung Tunak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademik, penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan terkait kerjasama bilateral diantara Indonesia dengan Korea Selatan 

dalam penguatan rekreasi hutan dan ekowisata melalui pengembangan Taman 

Wisata Alam Gunung Tunak. 

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi referensi 

khususnya bagi mahasiswa, dan masyarakat umum terkait dengan kerjasama 

bilateral diantara Indonesia dengan Korea Selatan dalam penguatan rekreasi hutan 

dan ekowisata melalui pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan dalam penelitian yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis akan membahas literature review yang merupakan karya 

tulis ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian. Selain itu 

terdapat kerangka konseptual yang terdiri dari teori dan konsep yang akan digunakan 

dalam menganalisa topik permasalahan penelitian, serta terdapat alur pemikiran dan 

asumsi dasar. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas metode penelitian yang digunakan. Metode 

penelitian digunakan untuk memaksimalkan peneliti dalam memperoleh data dan 

memaksimalkan hasil akhir dari penelitian. Metode penelitian tersebut terdiri dari, 

jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV DINAMIKA REKREASI HUTAN DAN EKOWISATA DI 

INDONESIA DAN KOREA SELATAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kondisi rekreasi hutan dan 

ekowisata Indonesia dan Korea Selatan. Terutama potensi yang dimiliki TWA 

Gunung Tunak. Sertanakan dibahas hubungan bilateral Indonesia dengan Korea 

Selatan terutama dalam penguatan rekreasi hutan dan ekowisata, serta alasan Korea 

Selatan tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia begitupula sebaliknya. 

BAB V IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN KOREA 

SELATAN DALAM PENGEMBANGAN TAMAN WISATA ALAM 

GUNUNG TUNAK TAHUN 2015-2018 

Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah. Dengan analisis 

dinaminka kerjasama dalam penguatan rekreasi hutan dan ekowisata terutama dalam 
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pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak periode 2015-2018 untuk 

melihat apakah implementasinya sudah sesuai dan tepat sasaran.  

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, 

penulis memberikan saran yang berkaitan dengan topik dalam penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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