
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pariwisata saat  ini menjadi sektor yang penting dalam

perolehan devisa negara.  Kondisi tersebut terjadi karena sumber daya alam

yang selama ini menjadi andalan bagi pemasukan devisa negara telah meng-

alami pergeseran akibat pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan

akibat yang ditimbulkan.  Perolehan devisa dari sektor pariwisata akan mampu

bersaing dengan sektor lain seperti minyak dan gas bumi, tekstil, kayu dan

hasil hutan bukan kayu lainnya. Pariwisata khususnya wisata alam harus

didukung dengan keindahan dan kelestarian sumber daya alam.

Pariwisata mengalami pergeseran kearah wisata alam yang lebih dikenal

dengan ekoturisme. Pergeseran tersebut akibat kejenuhan wisatawan terhadap

wisata massal dan keinginan wisatawan untuk kembali ke alam (back to

nature). Wisata alam merupakan salah satu konsep pengelolaan pariwisata

yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologis, konsep

pengelolaan ini diharapkan mampu memperbaiki kerusakan lingkungan akibat

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mampu meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan (Marpaung, 2002)
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Wisata alam akhir-akhir ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman

hayati terbesar di dunia serta ditunjang dengan keindahan alam yang indah.

Wisata alam yang dimaksud merupakan kegiatan wisata yang

bertanggungjawab di tempat-tempat alami dan atau daerah yang dibuat

berdasarkan kaidah-kaidah alami yang mendukung upaya pelestarian

lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat (Indecon, 1996 dalam Winarno, 2004).

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) merupakan salah

satu kawasan pelestarian alam yang ada di Provinsi Lampung, memiliki

potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Tahura WAR seluas

22.249,31 hektar, memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan karena

memiliki objek dan daya tarik nya seperti hutan hujan tropis dengan

keanekaragaman flora dan faunanya, gejala keunikan alam (air terjun, batu

berlapis, batu keramat, sumber air panas, gua), bentang alam yang sangat

indah serta budaya masyarakat sekitar (UPTD Tahura WAR, 2000).

Salah satu potensi wisata alam di Tahura WAR adalah Air Terjun Wiyono

yang menjadi alternatif wisatawan terutama dari kalangan pelajar (tingkat

SLTP sampai Perguran Tinggi) untuk berkemah atau menikmati suasana alam.

Seiring dengan semakin memasyarakatnya kegiatan pecinta alam dan

kecendrungan wisatawan untuk melakukan aktifitas di alam terbuka maka

perlu upaya pengembangan yang lebih baik. Air Terjun Wiyono biasanya

dimanfaatkan oleh pelajar dan mahasiswa sebagai tempat rekreasi dan dari

survei awal diketahui bahwa pengelolaannya belum berjalan baik, hal ini
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terlihat dari kondisi Air Terjun Wiyono yang tidak terawat yang terdapatnya

sampah dari para pengunjung, akses jalan yang sulit ditempuh pengunjung

saat musim hujan dan fasilitas MCK dan Mushola yang sudah tidak terpakai.

Oleh karena itu perlu dibuat strategi pengelolaan yang lebih baik sehingga

dalam pemanfaatannya dapat lebih lestari dan optimal.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui potensi Wisata Air Terjun Wiyono.

2. Merumuskan strategi pengelolaan Air Terjun Wiyono untuk lebih lestari.

C.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Sebagai informasi bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas

Kehutanan Kabupaten Pesawaran dan masyarakat tentang potensi dari  Air

Terjun Wiyono.

2. Sebagai dasar-dasar strategi pengelolaan potensi ekowisata yang akan

datang.

D. Kerangka Pemikiran

Kehidupan alam bebas menawarkan banyak keindahan yang dapat dinikmati

oleh masyarakat luas.  Alam menawarkan bentuk rekreasi yang dapat

diandalkan sebagai salah satu obat penyegar dan penyejuk jiwa manusia.

masyarakat saat ini memiliki kecendrungan untuk kembali ke alam, ini

memberikan prospek cerah bagi wisata alam yang memiliki keindahan
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panorama alam sehingga dapat menarik pengunjung untuk menikmati

keindahannya.

Potensi sumber daya alam yang ada pada suatu kawasan dapat dikembangkan

potensi wisata Alamnya.  Peluang akan dikembangkan potensi wisata alamnya

terutama pada lokasi-lokasi kawasan yang memiliki nilai alami yang sangat

tinggi, menjadi daya tarik tersendiri agar dapat menarik pengunjung.  Propinsi

Lampung memang memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk

dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya

atau wisata lainnya.

Salah satu tempat wisata alam di Tahura WAR adalah Air Terjun Wiyono yang

berlokasi di kabupaten Pesawaran yang merupakan sebagai salah satu tempat

wisata alam yang sangat potensial. Upaya pengembangan Air Terjun Wiyono

kearah wisata alam belum banyak dilakukan.  Salah satu penentu sukses apa

tidaknya pengembangan wisata Alamn didaerah ini adalah dalam strategi

pengelolaannya.

Air Terjun Wiyono saat ini dikelola oleh Swarna Dwipa atau PAC (Pesawaran

Adventure Community) yang merupakan satu-satunya LSM yang mengelola

Air Terjun Wiyono, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk merumuskan

strategi pengelolaan Air Terjun Wiyono di Kabupaten Pesawaran  agar dapat

dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan

pariwisata yang ada.


