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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan sektor industri di mana tempat wisatawan dan pelaku usaha 

di daerah tempat wisatawan berada karena tuntutan masyarakat akan hiburan, 

mencari pekerjaan dan peningkatan pendapatan, sehingga pariwisata saat ini 

berkembang dengan pesat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Industri Pariwisata, pariwisata diartikan sebagai ragam kegiatan pariwisata yang 

didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

 

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal akan 

pariwisatanya, baik itu pariwisata yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bentuk pariwisatanya berupa 

pariwisata alam, budaya dan laut. Aksesibiltas menuju Kabupaten Subang dapat 

terbilang mudah karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung 

Barat di bagian selatan, Kabupaten Purwakarta di bagian barat, Kabupaten 

Sumedang di bagian timur dan Kabupaten Indramayu di bagian utara, sehingga 

dapat memudahkan wisatawan dari luar Kabupaten Subang untuk mengunjungi 

pariwisata di Kabupaten Subang. 

 

Saat ini Kabupaten Subang memiliki tiga kawasan yang dapat diunggulkan di setiap 

wilayahnya, pada bagian utara yaitu sebagai kawasan pertanian, permukiman dan 

perikanan, bagian tengah sebagai kawasan industri dan perkebunan, dan bagian 

selatan sebagai kawasan perkebunan, pariwisata dan kawasan lindung. Menurut 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Subang, saat ini terdapat 29 destinasi 

wisata yang berada di Kabupaten Subang, dan 11 diantaranya berada di wilayah 

Subang Selatan yang meliputi kecamatan Ciater, Jalancagak, Kasomalang, 

Sagalaherang, Cisalak dan Serang panjang. Salah satu daya tarik dari pariwisata 

Subang adalah “Capolaga Adventure Camp”, kawasan ekowisata ini menyuguhkan 
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daya tarik sungai, air terjun yang dikelola sebaik mungkin sehingga tetap 

mempertahankan nilai alam. 

 

Penelitian yang dilakukan ini akan lebih memfokuskan terhadap ekowisata yang 

berprinsip pada partisipasi masyarakat, karena pada penelitan sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dewi (2008), pada kawasan studi peran masyarakat dirasa masih 

kurang. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi 

masyarakat, dan melihat bagaimana partisipasi yang telah dilakukan untuk 

kemajuan ekowisata ini, dan bagaimana masyarakat ikut andil dalam 

pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan studi perencanaan wilayah dan kota 

yang mana pada penelitian ini lebih memperhatikan aspek ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat setempat serta untuk melihat apakah terdapat andil masyarakat 

dalam pengembangan ekowisata Capolaga ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam mengelola suatu kawasan ekowisata, diperlukan penataan dan atau 

peninjauan terhadap kawasan ekowisata itu sendiri, terdapat beberapa 

permasalahan yang berada di kawasan ekowisata Capolaga ini, diantaranya pada 

indikator partisipasi masyarakat, dimana hanya beberapa bagian masyarakat desa 

Cicadas yang ikut berpartisipasi di kawasan ekowisata Capolaga ini. Dalam 

pengelolaan sebuah kawasan ekowisata, keterlibatan masyarakat harus diperhatikan 

untuk melihat bagaimana masyarakat ikut andil dalam pemberdayaan lingkungan 

yang berada di kawasan ekowisata, bagaimana kelembagaan masyarakat seperti 

pemerhati lingkungan, pihak desa dan karang taruna mewadahi segala partisipasi 

masyarakat yang ingin ikut andil dalam pengembangan ekowisata. Selain itu 

sumber daya dari masyarakat pun kurang terlatih, sehingga masyarakat kurang 

dapat memanfaatkan keberadaan ekowisata ini di desa nya. 

 

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2009, 

dimana untuk pengembangan sebuah ekowisata terdapat beberapa komponen yang 

harus ada di dalamnya, salah satunya yaitu partisipasi dari masyarakat. Partisipasi 
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ini penting karena dalam pengembangan suatu tempat wisata harus memperhatikan 

nilai sosial budaya dan keagamaan yang berada pada daerah tersebut sehingga dapat 

menguntungkan masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan ekowisata. 

 

Berdasarkan paparan pada latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan 

penelitian pada penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat 

terhadap pengembangan ekowisata di ekowisata Capolaga, Desa Cicadas, 

Kabupaten Subang?” 

 

1.3 Tujuan 

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mengidentifikasi bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

ekowisata di kawasan ekowisata Capolaga Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, 

Kabupaten Subang. 

 

1.4 Sasaran 

Adapun sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut yaitu: 

1. Teridentifikasinya karakteristik masyarakat yang berada di lingkungan 

kawasan ekowisata; 

2. Teridentifikasinya bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat terhadap 

kawasan ekowisata; 

3. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

terhadap pengembangan kawasan ekowisata.  

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya ruang 

lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi 

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari penelitian, diperlukan pembatasan terhadap 

materi yang akan dikaji, pembatasan materi tersebut mengenai identifikasi 
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partisipasi masyarakat terhadap pengembangan ekowisata. Adapun ruang lingkup 

substansi dari penyusunan penelitian ini diantaranya: 

 

1. Karakteristik masyarakat 

Untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat desa ditentukan atas berbagai pola 

kehidupan yang terjadi di desa. Karakteristik masyarakat dapat dilihat dari jumlah 

penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, dan 

lamanya tinggal masyarakat di desa tersebut.  

 

2. Keterlibatan masyarakat  

Upaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan 

kawasan ekowisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

sekitar kawasan ekowisata. Partisipasi masyarakat terhadap kawasan ekowisata 

pada penelitian ini dapat dilihat pada empat tahap partisipasi yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. 

 

Cohen dan Uphoff dalam Rosyida dan Fredian (2011), menjelaskan tahapan 

partisipasi masyarakat diantaranya yaitu tahap perencanaan, tahap ini ditandai 

dengan keterlibatan masyarakat pada awal kegiatan yang merencanakan kawasan 

ekowisata.Tahap pelaksanaan, tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah 

tahap perencanaan dilakukan. Tahap evaluasi, tahap ini merupakan tahap terakhir 

dari keterlibatan masyarakat, tahap ini dianggap sebagai tahap yang dapat memberi 

masukan demi memperbaiki perencanaan pelaksanaan program yang akan 

dilakukan selanjutnya.  

 

Sedangkan tahap pengawasan yang dijelaskan oleh Dewi (2013), menunjukkan 

bahwa pada tahap ini masyarakat memiliki peran yang penting dalam suatu 

kegiatan, karena pengawasan harus diserahkan kepada pihak yang nantinya akan 

menanggung konsekuensi pembangunan. 
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3. Bentuk partisipasi masyarakat 

Pada hal ini, pemberdayaan masyarakat  dilihat bagaimana masyarakat memberikan 

bentuk partisipasinya dalam pengembangan kawasan ekowisata. Bentuk-bentuk 

partisipasi sendiri dijelaskan Huraerah (dalam Laksana, 2008) diantaranya adalah: 

(a) Partisipasi buah pikiran, (b) Tenaga, (c) Harta benda, (d) Keterampilan dan 

kemahiran, dan (e) Partisipasi sosial. 

 

Berikut merupakan tabel variabel dan indikator yang akan dilakukan pada 

penelitian ini. 

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Sasaran Variabel Indikator  

Teridentifikasinya 

karakteristik 

masyarakat yang 

berada di 

lingkungan 

kawasan 

ekowisata; 

Karakteristik 

masyarakat  

Jumlah penduduk berdasarkan usia 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan  

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 

Jumlah penduduk berdasarkan lamanya 

tinggal 

Teridentifikasinya 

bentuk partisipasi 

yang dilakukan 

masyarakat 

terhadap kawasan 

ekowisata 

keterlibatan 

masyarakat 

Jumlah pertemuan masyarakat dengan pihak 

ekowisata dalam kurun waktu 1 bulan 

Jumlah pertemuan dalam kegiatan yang 

menggunakan tenaga seperti kerja bakti 

yang mempertemukan masyarakat dengan 

pihak ekowisata 

Jumlah harta yang dikeluarkan masyarakat 

untuk membantu kawasan ekowisata (Iuran 

warga) 

Jumlah kegiatan yang menampilkan 

kemahiran yang dimiliki masyarakat di 

kawasan ekowisata 
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Sasaran Variabel Indikator  

Jumlah kegiatan sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat, seperti kegiatan yang 

menjadikan warga sebagai penghubung 

antara pihak ekowisata dan masyarakat, 

kegiatan yang diberikan orang sebagai tanda 

keguyuban. 

Teridentifikasinya 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

pengembangan 

kawasan 

ekowisata 

Karakteristik 

dan bentuk 

partisipasi 

masyarakat  

Indikator pada sasaran pertama dan kedua 

Sumber: hasil analisis, 2020 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kawasan ekowisata 

yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Subang tepatnya di Dusun Panaruban, 

Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Desa Cicadas 

memiliki luas wilayah 775 Km2, dengan jumlah penduduk 3467 jiwa, serta 

memiliki kepadatan penduduk 4,650 jiwa/km2 (BPS Kab. Subang, 2019). Desa ini 

dapat dikatakan strategis mengingat wilayahnya yang berada di dekat pusat wisata 

Sari Ater, selain itu jalan menuju kawasan ekowisata merupakan jalur alternatif 

penghubung antara Bandung-Sagalaherang-Purwakarta. 

  

Kawasan ekowisata ini memiliki potensi wisata yang dapat menarik minat 

wisatawan karena keindahan alam nya, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan 

pengelola kawasan wisata. Keindahan alam yang diberikan diantaranya yaitu 
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terdapat tiga air terjun yang berada di kawasan ekowisata ini yang dimana 

pengunjung dapat berjalan kaki untuk mencapai ketiga air terjun tersebut. Fasilitas 

lainya yang diberikan oleh ekowisata ini agar pengunjung dapat menikmati 

keindahan alam dengan tenang adalah dengan adanya penyewaan villa dan camping 

ground. Berikut merupakan peta ruang lingkup wilayah pada penelitian yang 

dilakukan. 
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Gambar 1.0.1 Peta Ruang Lingkup Wilayah 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, 

ruang lingkup yang terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup substansi dan ruang 

lingkup wilayah, dan sistematika penulisan terkait penelitian yang dilakukan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori 

tentang ekowisata dan partisipasi masyarakat, selain itu bab ini menampilkan 

penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, sampling, cara 

mengumpulkan data, dan metode analisis yang akan dilakukan pada penelitian. 

Selain itu bab ini menampilkan kerangka pemikiran dan kerangka analisis yang 

akan dilakukan pada penelitian ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini membahas mengenai gambaran terhadap lokasi dan objek penelitian. 

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN 

EKOWISATA CAPOLAGA, DESA CICADAS, KECAMATAN 

SAGALAHERANG, KABUPATEN SUBANG 

Bab ini berisikan tentang hasil analisis berdasarkan pengumpulan data yang sudah 

dilakukan, baik pengumpulan data primer maupun sekunder. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan, rekomendasi 

berdasarkan hasil studi yang ditemukan, dan kelemahan studi yang dilakukan pada 

penelitian ini.  


