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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah salah satu industri terbesar dan konsisten perkembangannya dari 

tahun ke tahun, hal ini dikarenakan terdapat salah satu penunjang yaitu globlalisasi, 

sehingga pertumbuhan industri pariwisata menjadi salah satu sektor penghubung 

antar bidang, antar negara hingga antar individu. Menurut Yoeti (dalam Isa 

Wahyudi, 2017) pariwisata memiliki tiga syarat agar dapat dijadikan perjalanan 

beriwisata jika: (1) kegiatan perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat 

yang lainnya (2) tujuannya suatu perjalanan apabila dilakukan untuk rekreasi dan 

tidak dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan (3) sebagai bentuk 

pengunjung atau konsumen di tempat yang dikunjungi. Dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata dari sudut pandang pengunjung adalah tempat untuk berekreasi, melepas 

penat dan sebagai tempat hiburan untuk individu atau kelompok dengan syarat tidak 

dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Undang-undang No. 10 tahun 2009 

tentang Kepariwisataan telah mendifinisikan bahwa pariwisata adalah kegiatan 

rekreasi yang didukung oleh sarana prasarana penunjang dan pelayanannya yang 

disediakan oleh pelaku pariwisata baik itu masyarakat, pemerintah dan berbagai 

stakeholder’s yang terlibat di dalamnya. 

 

Agar terjaganya potensi dari suatu destinasi, baik itu dari sisi daya tarik, 

aksesbilitas, fasilitas, pengelola, pengunjung, ekonomi lokal maupun menjaga 

potensi alam dari destinasi pariwisata itu sendiri perlu adanya konsep 

pengembangan yang dapat diterapkan terhadap destinasi wisata itu sendiri, salah 

satunya yaitu ekowisata. Ekowisata didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang 

bertanggung jawab pada kelestarian alam, memberi manfaat ekonomi, edukasi dan 

partisipasi. 
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Maka ekowisata sangat tepat dan berguna untuk mempertahankan keaslian 

ekosistem di areanya yang masih alami, bahkan dengan adanya penerapan konsep 

ekowisata, kelestarian alam dapat dioptimalkan kualitasnya. Dalam penerapan 

konsep ekowisata, perlu adanya langkah awal untuk mengetahui potensi kondisi 

eksisting suatu kawan dengan mengidentifikasi pontensi Obyek Daya Tarik Wisata 

Alam (ODTWA). Kosmaryandi dan Avenzora (dalam Siam Romani, 2006) 

berpendapat bahwa pengembangan potensi ODTWA dalam kegiatan wisata alam 

sebisa mungkin harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab serta benar-

benar memperhatikan kelestarian yang bersifat konservatif. Maka, pentingnya 

perencanaan dalam pengembangan konsep pariwisata sebagai salah satu industri 

yang sangat berpotensi di Indonesia tidak lain yaitu agar pengembangan industri 

pariwisata tersebut sejalan terhadap prinsip dasar wisata alam yaitu ekonomi, sosial, 

budaya dan lingkungan.  

 

Konsep ekowisata sudah diterapkan di berbagai destinasi wisata di Indonesia, 

beberapa contoh destinasi wisata yang terkenal karena menerapkan konsep 

ekowisata adalah Tangkahan Eco Tourism di Sumatera Utara, Kawah Ijen yang 

berada di Jawa Timur dan Taman Nasional Komodo yang berlokasi di Nusa 

Tenggara Timur. Destinasi tersebut telah menerapkan konsep ekowisata dengan 

tujuan untuk mempertahankan potensi sumber daya alam, budaya dan bersifat 

konservatif. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah salah satu negara yang 

memiliki potensi sumber daya alam hayati yang tersebar secara geografis, maka 

sektor pariwisata dengan daya tarik wisata alam dapat menunjang pertumbuhan 

ekonomi khususnya industri pariwisata. Dilihat dari potensi tersebut, Indonesia 

mempunyai tantangan untuk dapat mengembangkan potensi idustri pariwisata di 

setiap daerah agar Indonesia di lirik dunia karena pariwisatanya.  

 

Salah satunya adalah Kabupaten Kuningan yang terkenal karena adanya berbagai 

destinasi wisatanya baik itu wisata alam, wisata budaya dan sejarah. Maka, 

Kabupaten Kuningan harus dapat mempertahankan dan memprioritaskan 

perkembangan pariwisata khususnya pariwisata alam dataran tinggi, hal ini 
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dikarenakan Kabupaten Kuningan berlokasi dekat dengan Gunung Ciremai. 

Terdapat berbagai macam wisata alam dataran tinggi yang berlokasi di kawasan 

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Salah satunya yaitu Bumi Perkemahan 

Ipukan yang berlokasi pada dataran tinggi di Dusun Palutungan, Desa Cisantana, 

Kecamatan Cigugur. Pariwisata Bumi Perkemahan Ipukan (Buper Ipukan) 

merupakan destinasi wisata yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional 

Gunung Ciremai (TNGC). Tidak hanya sebagai tempat berkemah, Buper Ipukan 

memiliki daya tarik wisata yang lengkap seperti terdapatnya dua air terjun yang 

dinamakan “Curug Cisurian” dan “Curug Cipayung”, perkemahan dan potensi 

sumber daya alam unggulan diantaranya yaitu berbagai macam spesies tumbuhan 

yang memberi kesan sejuk, dan berbagai jenis hewan liar hutan tropis. Daya tarik 

tersebut mampu memikat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata ini, bahkan 

dari tahun ke tahun pengunjung Buper Ipukan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Peningkatan jumlah pengunjung di kawasan taman nasional ini 

seringkali tidak seimbang dengan pengelolaan potensi daya tarik wisatanya. Hal ini 

menjadi tantangan untuk pengelola Buper Ipukan dalam mempertahankan aspek 

lingkungan serta hal-hal yang menjadi kriteria sebagai kawasan taman nasional. 

Menurut Fandeli (200) daya tarik akan terganggu bahkan berkurang apabila tidak 

diperhatikannya mutu lingkungan sebagai salah satu unsur daya tarik itu sendiri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan (RTRW 2011-

2026), salah satu prioritas pengembangannya adalah pariwisata alam. Buper Ipukan 

merupakan salah satu destinasi wisata kawasan hutan dan air terjun yang terletak di 

kaki gunung Ciremai lebih tepatnya berlokasi di Desa Cisantana, Kecamatan 

Cigugur berjarak ±10km dari pusat Kabupaten Kuningan. Buper Ipukan termasuk 

dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Buper Ipukan memiliki 

berbagai daya tarik wisata yang cukup lengkap seperti terdapatnya dua air terjun 

yang dinamakan “Curug Cisurian” dan “Curug Cipayung”, perkemahan dan potensi 

sumber daya alam unggulan diantaranya yaitu berbagai macam spesies tumbuhan 

yang memberi kesan sejuk, dan berbagai jenis hewan liar hutan tropis.  
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Dari segi aksesbilitas, Buper Ipukan secara umum memiliki akses yang baik terlihat 

dari akses jalan yang mudah karena jarak dari pusat perkotaan hingga menuju tujuan 

cukup dekat dan kondisi/kualitas perkerasan jalan cukup baik. Dari segi amenities 

atau fasilitas penunjang, Buper Ipukan cukup jauh dari sarana penginapan. Dalam 

upaya mendukung pengembangannya, Buper Ipukan harus mempunyai 

pengelolaan berdasarkan keterkaitan dari aspek dasar pariwisata. Buper Ipukan 

belum sepenuhnya merencanakan konsep pengembangan ekowisata di mana upaya-

upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut masih belum optimal. Hal ini 

dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pemanfaatan potensi obyek daya 

tarik wisata alam yang belum optimal, masih menerapkannya kebijakan 

masstourism dimana tidak ada limitasi terhadap pengunjung terutama pada hari 

raya serta belum terdapatnya edukasi kepada pengunjung yang bertujuan menjaga 

kekayaan alam yang ada di sekitar Buper Ipukan.  

 

Sehingga perlu dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap potensi obyek wisata 

alamnya untuk mengetahui sejauh mana pengembangannya. Selain hal tersebut, 

penilaian obyek wisata alam juga bertujuan untuk mengetahui kekurangan dari 

obyek wisata dan mengkaji lebih banyak potensi obyek wisata alamnya yang dapat 

diterapkan untuk pengembangan di Buper Ipukan. Berdasarkan kondisi tersebut, 

maka perlu dilakukan analisis penilaian wisata pada Wisata Alam Buper Ipukan. 

Data hasil nilai kelayakan tersebut diperlukan sebagai upaya dasar pengembangan 

kawasan Wisata Alam Buper Ipukan. 

 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka terdapat pertanyaan yaitu “Apa 

saja potensi wisata alam yang layak sebagai acuan pengembangan wisata alam 

di Bumi Perkemahan Ipukan?” 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan diperoleh dalam penelitian. 

Dalam mewujudkan tujuan penelitian, maka dibutuhkan sasaran penelitian yang 

akan dilakukan. 

 

1.3.1 Tujuan 

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah bahwa tujuan penelitian ini 

dibuat adalah bertujuan untuk melakukan penilaian potensi daya tarik wisata yang 

layak sebagai acuan pengembangan wisata alam di Bumi Perkemahan Ipukan. 

 

1.3.2 Sasaran 

Merujuk pada tujuan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa sasaran penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Terindentifikasinya nilai kelayakan potensi dan kondisi daya tarik wisata 

alam di Buper Ipukan; 

2. Terindentifikasinya nilai kelayakan potensi dan kondisi aksesibilitas wisata 

alam di Buper Ipukan; 

3. Terindentifikasinya nilai kelayakan potensi dan kondisi amenitas wisata 

alam di Buper Ipukan. 

1.4 Ruang Lingkup 

Tedapat 2 (dua) ruang lingkup dalam penelitian yaitu ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup substansi. Lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Bumi Perkemahan Ipukan di Dusun Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan 

Cigugur, Kabupaten Kuningan. Buper Ipukan memiliki luas sekitar 2 ha yang 

terletak pada ketinggian 1.200 mdpl dan teramasuk dalam kawasan Taman Nasional 

Gunung Ciremai.  
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Buper Ipukan berlokasi di Desa Cisantana yang memiliki batas administrasi sebagai 

berikut: 

• Sebelah Utara : Desa Sukamukti, Desa Pajambon dan Desa Ragawacana 

• Sebelah Barat : Desa Sukamukti dan Desa Puncak  

• Sebelah Selatan : Desa Puncak dan Desa Babakanmulya 

• Sebelah Timur : Kelurahan Cigugur dan Desa Gunungkeling 

 

Buper Ipukan terletak pada titik koordinat 6°56’16,958” Lintang Selatan dan 

108°25’55,297” Bujur Timur. Dilihat dari keadaan topografinya, Buper Ipukan 

yang memiliki ketinggian 1.200 mdpl dan memiliki dataran serta pegunungan 

dengan kelerangan lahan dari landai hingga curam. 
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Gambar 1. 1 Peta Administrasi 

Desa Cisantana 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup susbtansi pada penelitian ini mencakup konsep ekowisata sebagai 

salah satu konsep pengembangan untuk Buper Ipukan. Dalam penelitian ini, ruang 

lingkup substansi yang mengacu pada sasaran studi dan membatasi pembahasan 

penelitian sehingga dapat mengetahui potensi wisata alam alam yang dapat 

dilakukan pengembangannya. Dalam pedoman Analisis Daerah Operasi – Obyek 

Daya Tarik Wisata Alam yang ditetapkan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan 

dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Tahun 2003 dijelaskan bahwa terdapat 

beberapa kriteria dasar dalam penilaian, yaitu:  

1. Penilaian potensi dan kondisi daya tarik wisata alam Buper Ipukan. 

Tahap-tahap penilaian potensi dan kondisi daya tarik wisata alam dapat ditinjau 

melalui kekunikan sumber daya alam, kepekaan sumber daya alam, variasi 

kegiatan, sumber daya alam yang menarik, kebersihan lokasi, keamanan dan 

kenyamanan. 

2. Penilaian potensi dan kondisi aksesibilitas wisata alam Buper Ipukan. 

Tahap-tahap penilaian potensi dan kondisi akesisbilitas wisata alam dapat 

ditinjau melalui kondisi dan jarak jalan darat, kondisi jalan dan waktu tempuh. 

3. Penilaian potensi dan kondisi amenitas wisata alam Buper Ipukan. 

Tahap-tahap penilaian potensi dan kondisi sarana prasarana wisata alam dapat 

ditinjau melalui kondisi dan jumlah penginapan (akomodasi), sarana prasarana 

penunjang serta ketersediaan air bersih. 
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1.5 Sitematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah berisi tentang penjelasan sistematis mengenai 

laporan penelitian. Sistematika pembahasan terbagi dalam 6 (enam) bab sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, ruang lingkup wilayah dan substansi penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB ini berisikan tentang tinjauan teori-teori yang relevan sebagai 

bahan dasar penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

BAB ini memuat secara rinci langkah-langkah dalam proses penelitian 

yang digunakan peneliti untuk pengumpulan informasi serta 

pengolahannya. 

BAB IV DESA CISANTANA DAN TAMAN NASIONAL GUNUNG 

CIREMAI 

Pada BAB ini berisikan tentang gambaran umum wilayah studi Bumi 

Perkemahan Ipukan yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional 

Gunung Ciremai serta serta komponen kepariwisataan terkait. 

BAB V PENILAIAN POTENSI WISATA ALAM BUPER IPUKAN 

BAB ini memuat hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan untuk 

menemukan jawaban dalam tujuan penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada BAB ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. 


