
BAB V 

PENGEMBANGAN TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN BERBASIS 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif mengenai 

pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) berbasis sustainable 

development. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga aspek menurut 

Asdak yang digunakan untuk melakukan pengembangan pada ekowisata berbasis 

lingkungan. Aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek 

lingkungan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian mengenai faktor 

pendukung serta penghambat dalam pengembangan TWSL berbasis sustainable 

development.  

5.1 Pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

Pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan secara optimal akan 

memberikan manfaat bagi objek wisata serta daerah sekitarnya. Begitu juga 

dengan pengoptimalan daya tarik wisata juga perlu dilakukan mengingat dampak 

positif yang akan ditimbulkan. Dampak tersebut antara lain daerah wisata akan 

lebih banyak dikenal orang, mengurangi angka pengangguran, menjalankan 

perekonomian penduduk sekitar daerah wisata yang membuka usaha kerajinan 

khas daerah wisata, serta adanya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

diberikan dari sektor pariwisata tersebut. Dalam pengembangan pariwisata tentu 

dilakukan beberapa strategi yang diterapkan untuk menarik para pengunjung 

untuk datang berwisata serta dapat meningkatkan pendapatan. Dengan begitu para 



pengelola pariwisata berlomba-lomba dalam memilih strategi mengingat 

persaingan pariwisata saat ini semakin ketat.  

Begitu juga dengan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang 

memiliki beberapa strategi pengembangan yang dilakukan dalam menarik minat 

pengunjung. Pengelola TWSL memiliki strategi tersendiri dalam pengembangan 

pariwisata yang dilakukan baik untuk pengembangan jangka pendek maupun 

pengembangan jangka panjang. Pemilihan strategi dilakukan dengan sebaik-

baiknya dalam menarik minat pengunjung agar tertarik mengunjungi TWSL 

tersebut.  

5.1.1 Strategi Pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) memiliki strategi jangka pendek 

dan strategi jangka panjang dalam pengembangan pariwisata. Strategi 

pengembangan TWSL jangka pendek sebagai berikut: 

a. Mengadakan Event 

Pada pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) dilakukan 

peningkatkan daya tarik wisata. Strategi yang dilakukan TWSL dalam 

meningkatkan daya tarik wisata yaitu dengan mengadakan event-event yang 

terkait dengan lembaga konservasi maupun terkait dengan lingkungan hidup. Hal 

itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala UPT. Informasi Pendidikan 

Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL. 

 



“Khususnya kita juga melakukan event event karena kita terkait 

lembaga konservasi harus terkait dengan satwa-satwa atau dengan 

study lingkungan. Kalau eventnya dengan satwa kita seperti 

menggandeng komunitas-komunitas musang kemarin kita mengadakan 

kontes musang disini dengan Kompas jadi Komunitas musang Kota 

Probolinggo mengadakan kontes musang itu mendatangkan kontes 

musang tapal kuda itu mendatangkang dari Surabaya, Malang, Jember, 

Lumajang, Situbondo otomatis pengunjung sini lebih meningkat. Trus 

yang terkait studi lingkungan kita pernah mengadakan band akustik 

lingkungan untuk tingkat SMA kita mengadakan band akustik 

lingkungan pernah bekerjasama dengan pihak lain juga”.
1
 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan 

pengadakaan event-event, TWSL melakukan kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait dengan tema dalam event yang akan diadakan. Salah satu event yang sudah 

dilakukan yaitu Kontes Musang yang bekerjasama dengan Komunitas Musang 

Kota Probolinggo. Dalam kontes tersebut pengunjung dapat ikut bersosialisasi 

langsung dengan mengenai perawatan Musang serta juga dapat berfoto dengan 

Musang yang ada. Selain itu event band akustik yang mengusung tema lingkungan 

hidup juga pernah dilakukan dengan Sekolah Menengah Atas di Kota 

Probolinggo.  

Adanya strategi pengembangan dengan mengadakan event-event akan 

menarik pengunjung untuk datang berwisata. Hal itu dikarenakan setiap event 

yang diadakan mengusung tentang satwa yang membuat pengunjung yang datang 

bersama keluarga tertarik untuk berwisata. Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Ibu Yayuk selaku pengunjung TWSL. 

 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan Bapak Hanan selaku Kepala UPT. Informasi Pendidikan Lingkungan 

Hidup pengelola TWSL pada tanggal 7 November 2017 pukul 09.00 WIB. 



“yang menarik itu ya karena ini seperti kebun binatang mini yaa 

dari hewan-hewannya, kemudian kadang ada acara yang diakan 

seperti tahun baru gitu mbak. Kemarin ada kontes hewan musang 

kalo ga salah jadi itu menarik untuk saya dan juga keluarga 

terutama anak saya”
2
 

 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengunjung dapat tertarik 

dalam mengunjungi TWSL pada saat pelaksanaan setiap event yang 

diselenggarakan. Hal itu dapat dikatakan strategi pengembangan yang dilakukan 

berhasil karena sudah menarik pengunjung. Selain itu, pengunjung juga tertarik 

untuk berwisata karena terdapat berbagai jenis hewan di dalamnya. Hal itu akan 

membuat pengunjung khususnya anak-anak dapat mengenali berbagai macam 

hewan.  

 Adanya event yang diselenggarakan oleh Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) akan membawa dampak bagi masyarakat yang memiliki usaha. Event 

tersebut akan meningkatkan pendapatan para pedagang tersebut. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Ibu Endang dan Tri selaku pedagang di sekitar 

TWSL.  

“wahh, senang mbak. Kalo ada acara gitu rame yang datang. 

Bahkan pedagang sampe memenuhi jalan, jadi ada standnya jadi 

pendapatan saya meningkat mbak. Apalagi kalau acara tahun 

baruan, itu rame disini.”
3
 

 Dari pernyataan diatas strategi pengembangan dalam penyelenggaraan 

event akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki usaha. Hal 

itu memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan 

                                                           
2
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pendapatannya. Dengan begitu strategi pengembangan yang dilakukan dapat 

memberikan manfaat bagi TWSL dan para pedagang.  

b.  Perawatan, Peningkatan, Penambahan Sarana Dan Prasarana 

Pada pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) dilakukan 

peningkatkan sarana dan prasarana wisata sebagai penunjang kegiatan wisata. 

TWSL melakukan perawatan, peningkatan, dan penambahan mengingat sarana 

dan prasarana yang ada selama ini perlu adanya penggantian untuk permainan 

anak. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala UPT. Informasi 

Pendidikan Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL.  

“sarana dan prasarana ini memang kondisinya sebelum ini karna 

memang sudah lama ya perlu perawatan perawatan perlu 

peningkatan-peningkatan serta penambahan. Playground yang ada 

uda waktunya diganti sama penambahan gazebo yang otomatis 

ditambah selama ini ada sekitar 20 macam lebih. Namun, dalam hal 

ini kami sudah melaksanakan untuk tahun ini garap seluruhnya  tapi 

mungkin ada spot spot khusus yang tetap harus kita perhatikan kita 

kan sebagai pihak wisata kita akan menambah pojok-pojok selfie...”.
4
 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengelola TWSL sadar akan 

kekurangan sarana dan prasarana sebagai penunjang pariwisata. Sehingga akan 

dilakukan penggantian serta penambahan sarana dan prasarana seperti halnya 

penambahan gazebo. Penambahan gazebo atau tempat istirahat juga disarankan 

oleh pengunjung yang lumayan sering mengunjungi TWSL ini. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku pengunjung TWSL. 

“Kondisinya sudah baik namun kurang dalam tempat istirahat. Jadi 

kalo disini gak semua main ada yang duduk-duduk nunggu anak-anak 
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main. Kemudian untuk kantin dan toilet yang masih kurang 

jumlahnya...”.
5
 

Dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengunjung masih peduli 

dengan pengembangan TWSL ini. Hal itu dibuktikan dengan pemberian masukan 

mengenai kekurangan yang ada untuk dilakukannya penambahan. Dengan begitu 

pengembangan yang dilakukakan kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. 

c. Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) merupakan salah satu program 

pelayanan yang ada di Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) bagi pengunjung 

maupun sekolah-sekolah yang ingin mengetahui lebih jauh pentingnya menjaga 

lingkungan hidup. Dengan begitu akan dilakukan pengoptimalan PLH pada setiap 

tahunnya mengingat TWSL merupakan ekowisata berbasis pendidikan lingkungan 

hidup. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yuda selaku 

Kasubag. Tata Usaha tahun 2017.  

“kita juga ada PLH Pendidikan Lingkungan Hidup dan outbond. Jadi 

setiap tahun dilakukan evaluasi apa saja yang akan ditambain dalam 

program yang sudah ada dan mungkin ada yang mau ditambah. Jadi 

biar optimal gitu  programnya”.
6
 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa adanya pengoptimalan PLH 

penting untuk dilakukan mengingat pentingnya menjaga lingkungan yang akan 

berdampak hingga masa yang akan datang nanti. Pada kegiatan PLH terdapat 

beberapa kegiatan yang ada antara lain pengenalan satwa dan tanaman, 

                                                           
5
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pengenalan lingkungan hidup, nonton film lingkungan, pengolahan sampah, dan 

outbond lingkungan. Selain itu, juga terdapat penanaman Tanaman Obat Keluarga 

(TOGA) yang pernah dilakukan dengan melibatkan sekolah-sekolah di Kota 

Probolinggo pada saat awal berdirinya TWSL. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Hanan Selaku Kepala UPT. Informasi Pendidikan 

Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL. 

“...awalnya mulanya kita buat ruang terbuka hijau itu melibatkan 

sekolah-sekolah di Kota Probolinggo SMA, SMP jadi melakukan 

penanaman disini jadi bibitnya dari beberapa Informal meeting forum 

jadi perusahaan yang tergabung didalam sana yang peduli 

lingkungan , dia memberikan bibit , sekolah-sekolah itu menananm 

juga jadi ditanamlah di TWSL ini jadi ruang terbuka hijau...”.
7
 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam awal pengembangan 

TWSL melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Dengan begitu akan 

menciptakan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta akan menjadikan TWSL 

sebagai sarana untuk pembelajaran mengenai lingkungan. Maka dari itu dalam 

penanamanan TOGA ini melibatkan sekolah-sekolah termasuk sekolah yang 

sudah memiliki standart Sekolah Adiwiyata.  

d. Promosi Pariwisata 

Pada pengembangan pariwisata tentu mempunyai keterkaitan dengan 

promosi pariwisata. Begitu juga dengan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

yang memiliki strategi promosi. TWSL melakukan promosi setiap event dengan 

menggunakan media banner yang dipasang di pinggir jalan Kota Probolinggo. 

Kemudian dengan melalui Radio Suara Kota yang merupakan radio milik Kota 

                                                           
7
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Probolinggo. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hanan Selaku 

Kepala UPT. Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL.  

“promosi kita setiap event setiap kegiatan kita pasang suatu informasi 

ke masyarakat baik melalui radio milik pemerintah kota sini maupun 

juga melalui banner banner di pinggir jalan seperti itu...”
8
.  

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan promosi yang 

dilakukan TWSL sangat kurang. Hal itu karena promosi yang dilakukan hanya 

untuk promosi event saja bukan promosi objek wisatanya. Kemudian kegiatan 

promosi tersebut hanya untuk masyarakat lokal mengingat ruang lingkup promosi 

hanya ada di dalam Kota Probolinggo. Selain itu, promosi TWSL dilakukan 

dengan menggunakan Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling) 

yang mengunjungi setiap sekolah dengan membawa buku-buku untuk 

dipinjamkan ke anak-anak sekolah. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Yuda selaku Kasubag. Tata Usaha tahun 2017. 

“kita ada mobil diklingling ini juga untuk mempromosikan mobil 

diklingling ini adalah mobil pedidikan lingkungan hidup keliling ke 

sekolah-sekolah dia datang memberikan pendidikan lingkungan hidup 

sekaligus mempromosikan TWSL dan  mendatangi sekolah-sekolah 

untuk bisa datang ke TWSL”.
9
 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua kegiatan yaitu 

disamping melakukan pendidikan lingkungan hidup juga dilakukan kegiatan 

promosi adanya ekowisata TWSL. Dengan begitu sekolah tersebut dapat 

berkunjung ke TWSL serta juga akan diberikan pelayanan PLH. Sehingga anak-

anak dapat mempraktikkan langsung ilmu yang selama sudah didapat di sekolah.  
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e. Penambahan Jenis Satwa dan Tanaman 

Penambahan jenis satwa dan tanaman merupakan strategi yang selama ini 

sudah dijalankan. Dalam penambahan atau pertukaran satwa maupun tanaman 

harus melalui ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Bapak Hanan Selaku Kepala UPT. Informasi 

Pendidikan Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL.  

“upaya yang dilakukan dari internal antara lain penambahan satwa 

penambahan koleksi tanaman, ini sudah pertukaran satwa di Bali jadi 

kasuari sudah sampah dibali nanti wallabinya akan dibawa”.
10

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya penambahan 

jenis satwa baru akan menarik pengunjung untung datang. Hal itu karena selama 

ini pengunjung merasa bosan dengan jenis satwa yang ada tanpa ada jenis satwa 

baru. Maka dengan adanya strategi ini diharapkan jumlah pengunjung akan 

meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wartini selaku 

pengunjung TWSL. 

“...kalau ditambah ya hewannya biar anak-anak bisa mengetahui 

macam-macam binatang dan pengunjung itu tidak bosan dengan 

hewan yang itu itu saja”.
11

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengunjung selama ini 

merasa bosan dengan satwa yang ada tanpa ada tambahan jenis baru. Hal itu 

sangat mempengaruhi jumlah pengunjung. Dengan adanya hal itu perlu adanya 

penambahan-penambahan satwa yang harus terus dilakukan.  
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Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) memiliki rencana 

pengembangan jangka panjang yaitu melakukan perluasahan wilayah sebesar 4 

(empat) hektar ke arah utara. Pengembangan jangka panjang tersebut akan dibuat 

menjadi antara lain pembuatan arena servis, arena waterboom, arena satwa, arena 

edukasi, arena wahana wisata, dan arena taman mangrove.
12

 Setiap zona terbagi 

lagi menjadi ruang lagi. Arena servis merupakan ruang dimana awal pengunjung 

datang yang terdiri dari ruang parkir, pembelian tiket, pengelola, dan arena 

pembelian cinderamata. Kemudian untuk arena waterboom terletak di dekat arena 

servis karena agar mudah dijangkau pengunjung serta dapat terlihat dari luar dan 

menjadi daya tarik pengunjung.  

Arena satwa yaitu ruang khusus konservasi satwa dan tanaman. 

Penempatan satwa disesuaikan dengan tingkat kebisingan, maksudnya adalah 

untuk hewan yang tidak mudah terganggu dengan kebisingan seperti unggas dan 

ikan maka akan diletakkan di dekat parkir. Sementara untuk hewan yang mudah 

terganggu dengan kebisingan akan ditempatkan di arena tengah belakang agar 

tidak mudah stres seperti amfibi dan mamalia. Kemudian untuk arena edukasi 

yaitu area konservasi yang didalamnya terdapat penyuluhan edukasi.  

Arena wahana wisata yaitu tempat untuk bermain bagi para pengunjung 

baik anak-anak maupun dewasa seperti flying fox, playground, dan bianglala. 

Arena ini dibutuhkan akses yang sangat mudah dan dapat dijadikan pemandangan 

yang dapat menarik minat pengunjung. Kemudian arena taman mangrove yaitu 
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 Masterplan Pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo. 

Halaman 69-71. 



arena pendidikan, konservasi, dan wisata. Arena ini dijadikan sebagai wisata alam 

karena berhubungan langsung dengan lingkungan. Selain itu juga dapat sebagai 

sarana pembelajaran dalam penanaman hingga pembibitan mangrove. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

Gambar 5.1 Zona Pemanfaatan Lahan Kawasan Taman Wisata Studi 

Lingkungan  

 

Sumber: Masterplan Pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) Kota 

Probolinggo. 



5.1.2 Analisis Pengembangan Taman Studi Lingkungan Berbasis 

Sustainable Development 

 5.1.2.1 Aspek Sosial 

Aspek sosial merupakan pemerataan dan keadilan sosial bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang lebih menekankan pada peningkatan 

segi kualitas daripada aspek tumbuh yang bersifat kuantitas. Hal itu dapat dicapai 

bilamana terdapat partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara 

sistematis. Kombinasi dari kohesi sosial, identitas budaya, pengembangan 

kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, dan moralitas akan menentukan dan 

menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk 

dikuantifikasi, tapi penting untuk diperhatikan. 

Pada awal mula ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

merupakan tempat prostitusi. Kemudian tempat tersebut ditutup oleh Pemerintah 

Kota Probolinggo kemudian dirubah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Perubahan tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar khususnya 

masyarakat yang tergabung dengan IMF (Informal Meeting Forum). Dukungan 

tersebut dikarenakan banyaknya manfaat yang dihasilkan dengan adanya RTH 

tersebut.  

Manfaat adanya RTH antara lain RTH sebagai penghasil oksigen serta 

dapat menjadi paru-paru kota yang dapat menyerap karbon dioksida yang berasal 

dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dll. RTH juga dapat dimanfaatkan 

untuk olahraga seperti lari pagi, senam irama, dan bersepeda. Kemudian dapat 

juga menjadi arena rekreasi bersama keluarga karena disana dapat bersantai 



menikmati rindangnya pohon-pohon yang ada. Adanya RTH juga dapat menjadi 

tempat usaha bagi para pedagang yang berjualan disekitarnya. Selain itu, RTH 

juga dapat menjadi tempat berinteraksi antar pengunjung.   

Setelah dilakukannya perubahan menjadi RTH, satu persatu satwa 

dipelihara disana. Satwa pertama yang ada disana yaitu Burung Dara. Dengan 

adanya Burung Dara tersebut pengunjung mulai berdatangan kesana. Melihat 

antusias pengunjung yang ada Pemerintah Kota Probolinggo melakukan 

penambahan satwa beserta kandang-kandangnya. Pada tahun 2007 mulai adanya 

perganti nama RTH menjadi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). TWSL 

ini merupakan ekowisata yang mengusung Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 

yang didalamnya terdapat program menonton film tentang lingkungan serta 

pengenalan satwa dan pohon-pohon yang ada, rekreasi, dan sarana konservasi.  

Adanya perubahan tempat prostitusi menjadi RTH lalu berganti menjadi 

TWSL memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar terutama pada anak-

anak. Hal itu dikarenakan anak-anak sudah tidak bisa lagi melihat praktik 

prostitusi yang tentunya akan menciptakan rasa penasaran dan ingin mencoba 

pada anak tersebut. Dengan adanya hal tersebut secara tidak langsung juga 

berdampak pada moral anak-anak juga. Setelah dilakukan penutupan lahan tempat 

prostitusi maka secara langsung praktik tersebut hilang.  

Kemudian untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) dilakukan pembinaan 

oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Pembinaan tersebut 

berupa pelatihan keterampilan yang dilakukan agar mereka dapat membuka usaha. 



Pelatihan keterampilan tersebut dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK). Bagi 

mereka yang membuka usaha, diberikan bantuan berupa peralatan kerja oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo. Hal 

itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala UPT. Informasi Pendidikan 

Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL. 

“Yang jelas waktu itu ada langkah-langkah untuk dibina oleh Dinas 

Sosial trus Dinas Tenaga Kerja memberi pelatihan-pelatihan di Balai 

Latihan Kerja dibawah Dinas Tenaga Kerja supaya dia punya bekal 

untuk mengembangkan. Trus koprindak juga ada yang memberikan 

bantuan untuk peralatan kerjanya. Sekitar tahun dibawah 2002 karna 

ditutupnya 2002 berarti tahun 90 an berlangsung sekitar 10 

tahunan”.
13

 

Pengembangan ekowisata TWSL memberikan dampak berupa pemberian 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi para pengunjung dan juga masyarakat 

sekitar terutama anak-anak yang dulunya berada di sekitar tempat prostitusi. PLH 

sendiri terdiri dari menonton film bertema lingkungan, pengenalan satwa dan 

tanaman yang ada disana, dan pengenalan cara memanfaatkan sampah yang dapat 

digunakan menjadi kompos dan gas metan. Biasanya pemberian PLH ini 

dilakukan kepada anak-anak sekolah yang melakukan kunjungan ke TWSL 

tersebut. Namun, pengunjung lain juga bisa mendapatkan PLH juga. Mengingat 

pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 5.2: 
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Gambar 5.2 Kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2018 

Adanya Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) menciptakan budaya 

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar terciptanya lingkungan yang 

bersih dan bebas dari penyakit. Lingkungan hidup tidak hanya dibutuhkan pada 

waktu sekarang saja, melainkan juga dibutuhkan pada masa generasi esok. 

Sehingga sangat penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan mengingat 

generasi yang akan datang juga membutuhkan lingkungan yang bersih dan asri.  

Pada sebuah pengembangan juga terdapat peran serta masyarakat sekitar. 

Peran serta masyarakat tersebut sangatlah dibutuhkan. Begitu juga pengembangan 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang tidak lepas dari peran serta 

masyarakat Kota Probolinggo. Hal itu terlihat dari awal mula TWSL berdiri yang 

melibatkan para pelaku perusahaan di Kota Probolinggo yang tergabung dalam 

IMF (Informal Meeting Forum). Para pelaku perusahaan tersebut merupakan 

masyarakat lokal yang ikut dalam pengembangan TWSL tersebut.  



Peran masyarakat juga terlihat saat awal berdirinya TWSL yang 

melibatkan sekolah-sekolah di Kota Probolinggo untuk melakukan penanaman 

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di sana. Penanaman TOGA tersebut bertujuan 

untuk mewujudkan TWSL sebagai wadah untuk sekolah yang sudah menjadi 

Sekolah Adiwiyata agar dapat melaksanakan pelestarian lingkungan hidup serta 

dapat mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan. Dalam proses 

penanaman tersebut tidak hanya dilakukan proses penanamannya saja, melainkan 

juga dilakukan perawatan serta memanen hasilnya. Setelah memanen, sekolah 

tersebut mempraktikkan proses penamaman hingga memanen hasilnya kepada 

masyarakat umum serta kepada pengunjung TWSL. Dalam penanaman TOGA 

tersebut akan diberi identitas sekolah yang menanam disana sehingga tidak akan 

tertukar dengan sekolah lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Hanan selaku Kepala UPT.IPLH pengelola TWSL.  

“kalau dalam pengembangan yang saat ini belum tapi kalau waktu 

itu waktu titik awal itu sudah masyarakat ikut karena seperti 

informal meeting forum itu kan gabungan dari perusahaan-

perusahaan se kota probolinggo itu kan termasuk masyarakat Kota 

Probolinggo yang bergerak. Kemudian sekolah-sekolah yang 

menanam pohon-pohonnya disini itu kan pihak masyarakat juga ikut 

turut serta disana.”
14

 

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa dalam peran serta masyarakat sekitar 

terlihat hanya saat awal berdirinya TWSL saja. Namun, peran serta masyarakat 

sekitar untuk saat ini masih belum ada yang terlibat.  

Pengembangan ekowisata TWSL tidak lepas dari kerjasama dengan 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 
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melakukan kerjasama dengan para pelaku pariwisata dalam melakukan 

pengembangan. Kerjasama dilakukan dengan pihak pemerintah, pihak swasta 

maupun dengan masyarakat sekitar. Kerjasama dengan pihak pemerintah antara 

lain dengan seluruh sekolah di Kota Probolinggo, dan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Probolinggo. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan seluruh 

sekolah di Kota Probolinggo yaitu dengan melibatkan sekolah-sekolah tersebut 

dalam penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) yang sudah dilakukan saat 

pertama didirikannya TWSL tersebut.  

Bentuk kerjasama yang lain yaitu sekolah-sekolah tersebut melakukan 

pembelajaraan mengenai Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) seperti menonton 

film tentang lingkungan hidup, pengenalan satwa dan tanaman yang terletak di 

TWSL, edukasi pengelolaan lingkungan, serta outbond lingkungan. Bentuk 

kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 

Probolinggo yaitu dengan melakukan pergantian buku baru pada buku yang 

terletak di perpustakaan TWSL maupun pada buku yang terletak di Mobil 

Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling). Sehingga dengan adanya 

bentuk kerjasama tersebut pengunjung tidak bosen membaca buku yang sama 

setiap datang berwisata.  

Selain itu, bentuk kerjasama dengan pihak swasta antara lain dengan Bali 

Zoo, Taman Safari 2 Prigen, Jatim Park 2, Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) dan pihak sponsor seperti Pop Mie, Telkomsel, Indomaret. Kemudian 

kerjasama dengan lembaga konservasi yaitu dengan melakukan pertukaran dan 

pemberian satwa kepada TWSL. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar satwa yang 



dilindungi akan tetap terjaga dengan baik serta satwa dapat tersebar diseluruh 

daerah. 

Pemberian satwa hanya dilakukan ketika salah satu lembaga konservasi 

mengalamikelebihanpopulasi saja. Setelah lembaga konservasi tersebut 

mengalami hal tersebut kemudian pihak TWSL mengajukan surat ijin perihal 

permintaan penjagaan satwa yang populasinya berlebihan tersebut. Bentuk 

kerjasama lain dengan pihak sponsor yaitu pada saat TWSL mengadakan event 

pihak sponsor tersebut mendukung dan membantu dengan bantuan dana yang 

diperlukan untuk event tersebut. Mengingat TWSL mengalami kurang 

maksimalnya pada persoalan dana. 

Kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat seperti komunitas hewan 

antara lain komunitas musang, komunitas reptil, dan komunitas iguana. Bentuk 

kerjasama tersebut adalah dengan mengadakan event yang bernuansa satwa. 

Kemudian didalam event tersebut juga terdapat sosialisasi konservasi mengenai 

pemeliharaan satwa dengan baik. Selain itu, pengunjung dapat melakukan 

interaksi langsung dengan hewan tersebut hingga berfoto bersama.  

Kemudian kerjasama dengan masyarakat sekitar yang membuka usaha 

disekitar ekowisata TWSL. Bentuk kerjasamanya yaitu masyarakat sekitar 

membuka usaha yang nantinya juga akan memberikan peningkatan perekonomian 

bagi para pedagangnya. Selain itu kerjasama juga dilakukan ketika ada event 

besar, para pedagang di tata dalam penempatannya dengan catatan sampah-



sampah yang dihasilkan harus dibuang ke tempat sampah. Sehingga ketika acara 

selesai sampah tidak berserakan disekitar TWSL.  

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) memiliki rencana program 

pengembangan yang dijelaskan pada masterplan pengembangan yang masih 

berjalan hingga saat ini. Program pengembangan tersebut terdiri dari atas program 

fisik dan nonfisik. Program pengembangan fisik merupakan program yang 

merujuk pada pengecatan, perawatan, dan pembersihan sarana dan prasarana 

TWSL. Kemudian untuk program pengembangan non fisik merupakan program 

yang merujuk pada kegiatan Mobil Pendidikan Keliling (Diklingling) yang 

melakukan kunjungan ke seluruh sekolah yang ada di kota Probolinggo. 

Selain itu, ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) telah 

melakukan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Pengolahan 

sampah tersebut dapat dijadikan kompos, gas metan serta spot foto. Adanya hal 

tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adanya 

rencana program pengembangan TWSL akan dianalisis dengan menggunakan 

teori sustainable development. Menurut Asdak terdapat tiga aspek antara lain 

aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. 

Adanya program pengembangan dalam kegiatan Mobil Pendidikan 

Keliling (Diklingling) yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di 

Kota Probolinggo memberikan dampak sosial. Dibalik kegiatan kunjungan 

tersebut terdapat Pendidikan Lingkungan Hidup yang ada didalamnya. Terbukti 

dengan hadirnya diklingling yang merupakan perpustakaan keliling dengan 



membawa buku-buku tentang lingkungan hidup kemudian murid-murid membaca 

buku-buku tersebut. Hal itu akan memberikan pengetahuan kepada murid 

mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk masa sekarang dan masa 

yang akan datang. 

Selain itu, kunjungan Mobil Pendidikan Keliling (Diklingling) mengajak 

sekolah-sekolah yang sudah memiliki predikat sekolah adiwiyata untuk dapat 

mengaplikasikannya di dalam ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL). Bentuk pengaplikasian tersebut seperti dengan cara penanaman dan 

perawatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) hingga proses memanen tanaman 

tersebut. Kemudian setelah proses panen maka akan dilakukan proses 

pemanfaatan atau pengolahan pada hasil panen tersebut. Adanya kegiatan tersebut 

nantinya akan ditampilkan didepan pengunjung TWSL dalam rangga kegiatan 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).  

Bentuk pengaplikasian lainnya yaitu dengan proses mendaur ulang 

sampah. Proses tersebut juga dapat dilakukan oleh sekolah-sekolah yang telah 

berpredikat sekolah adiwayata tersebut. Kemudian prosesnya dan hasilnya akan 

ditampilkan dalam kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Dengan 

adanya kegiatan tersebut dapat juga menjadi penyemangat sekolah-sekolah yang 

masih belum menjadi sekolah yang berpredikat sekolah adiwiyata. 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) memiliki rencana 

pengembangan jangka panjang yaitu akan melakukan perluasan lahan kurang 



lebih 4 hektar ke utara TWSL.
15

Perluasan lahan tersebut rencananya akan 

dibangun waterboom. Kemudian rencana selanjutnya yaitu akan dibangun arena 

khusus untuk pembelajaran jenis-jenis tanaman magrove, penambahan arena 

permainan anak, serta akan melakukan penambahan satwa dan tanaman.  

Selain itu, pengembangan jangka panjang juga akan melakukan penataan 

kembali jalan untuk dapat menikmati satwa dan tanaman yang ada. Selama ini 

penataan jalan masih belum tertata dengan rapi. Terbukti ketika pengunjung telah 

memasuki TWSL terdapat tiga jalan yang mengarah ke barat, timur, dan selatan. 

Hal itu mengakibatkan pengunjung yang datang secara rombongan mengalami 

perpecahan dan akhirnya mengalami kebingungan. Sehingga dengan adanya 

kejadian tersebut akan dilakukannya jalur satu arah. 

Bilamana rencana tersebut terealisasikan maka akan membawa dampak 

bagi sekitarnya. Dampak tersebut bisa bersifat positif dan negatif. Adanya rencana 

pengembangan jangka panjang TWSL akan dianalisis dengan menggunakan teori 

sustainable development. Menurut Asdak terdapat tiga aspek antara lain aspek 

ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.  

Rencana jangka panjang Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yaitu 

dengan dibangunnya arena khusus untuk pembelajaran jenis-jenis tanaman 

magrove, penambahan arena permainan anak, serta akan melakukan penambahan 

satwa dan tanaman. Terealisasinya rencana jangka panjang tersebut akan lebih 

mengoptimalkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Hal itu didukung dengan 
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Masterplan Pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo. 

Halaman 40. 



adanya penambahan jenis satwa dan jenis tanaman yang dilakukan. Mengingat 

anak-anak akan lebih mudah menyerap ilmu dengan cara melihat dan 

mempraktikkan secara langsung.  

Terealisasinya rencana jangka panjang Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) akan memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Dampak 

tersebut adalah masuknya budaya luar. Para wisatawan yang datang berlibur tidak 

hanya masyarakat sekitar saja tetapi juga berasal dari luar daerah juga yang tentu 

memiliki budaya daerah masing-masing yang melekat pada dirinya. Dengan 

begitu masyarakat sekitar juga dapat meniru budaya mereka serta 

mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara tidak sadar akan 

ada percamburan budaya antara budaya lokal dan budaya luar. 

5.1.2.2 Aspek Lingkungan 

 Aspek lingkungan merupakan keberlanjutan ekologis yang sangat 

diperlukan oleh manusia karena keberlanjutan kehidupan manusia di bumi 

ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Dengan begitu dalam 

melakukan berbagai aktivitas mengharuskan untuk tetap menjaga agar 

pemanfaatan sumber daya alam masih pada tahap daya dukung lingkungan. Hal 

itu seperti halnya tidak melakukan pengundulan hutan secara besar-besaran. 

 Perubahan tempat prostitusi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

memberikan manfaatbagi lingkungan. Manfaat yang ditimbulkan antara lain 

sebagai paru-paru kota yang dapat menyerap karbon dioksida yang berasal dari 

asap kendaraan bermotor dan asap pabrik, sebagai sumber resapan air yang 



berasal dari hujan, sebagai tempat hidup hewan seperti burung dan serangga, dan 

dapat sebagai pengatur suhu perkotaan. Adanya berbagai manfaat yang dihasilkan 

tersebut maka RTH sendiri harus tetap dijaga dengan baik. Hal itu dikarenakan 

lingkungan tidak hanya dinikmati untuk generasi sekarang melainkan bentuk 

investasi untuk generasi yang akan datang nanti. Dengan adanya hal tersebut 

dapat dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan.  

 Adanya perubahan menjadi RTH kemudian muncul satu persatu satwa 

yang dipelihara disana. Satwa pertama yang ada disana yaitu burung dara yang 

dapat menarik pengunjung untuk mulai berdatang kesana. Melihat antusias 

pengunjung yang ada Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penambahan 

satwa beserta kandang-kandangnya. Pada tahun 2007 mulai adanya perganti nama 

RTH menjadi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). TWSL ini merupakan 

tempat wisata yang didalamnya terdapat Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 

dengan program seperti menonton film tentang lingkungan serta pengenalan satwa 

dan tanaman yang ada, rekreasi, dan sarana konservasi.  

 Tahun berganti tahun berbagai satwa baik yang dilindungi maupun tidak 

dilindungi mulai melengkapi TWSL ini. Satwa-satwa tersebut berasal dari Balai 

Konservasi Sumberdaya Alam (BKSA) khususnya satwa-satwa yang dilindungi. 

Kemudian untuk satwa yang tidak dilindungi berasal dari masyarakat sekitar yang 

menyumbangkan satwa tersebut ke TWSL. Namun proses penyumbangan satwa 

tersebut tetap melalui BKSDA. Hal itu dikarenakan TWSL sudah menjadi 

lembaga konservasi diajukan ke Kementrian Lingkungan dan Kehutanan. 



 Adanya pengembangan TWSL memiliki dampak pada lingkungan. 

Dampak tersebut terletak pada pemanfaatan sampah menjadi kompos. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hanan Selaku Kepala UPT. 

Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup selaku pengelola TWSL. 

“kalo aspek lingkungan ya pengelolahan sampah organik sudah ada 

berupa rumah kompos dan food digester...”.
16

 

 Dari pernyataan diatas dapat diketahui pemanfaatan sampah yang nantinya 

dijadikan kompos dilakukan di rumah kompos yang telah disediakan disana. 

Sampah yang berada di TWSL tidak dibuang begitu saja melainkan dikumpulkan 

dan dirubah menjadi kompos. Kemudian kompos tersebut digunakan untuk 

pemupukan tanaman yang ada di TWSL tersebut. Untuk lebih jelasnya pada 

Gambar 5.3. 

Gambar 5.3 Rumah Kompos TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 10 Januari 2018 
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 Pemanfaatan sampah menjadi kompos merupakan wujud kepedulian 

TWSL kepada lingkungan. Hal itu dikarenakan sampah yang dihasilkan oleh 

ekowisata yang tentu menghasilkan jumlah yang besar tidak akan menambah 

jumlah sampah yang sudah ada sebelumnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Adanya pembuatan kompos secara mandiri juga akan menghemat pengeluaran 

dalam perawatan tanamanan. Mengingat bahwa TWSL memiliki berbagai 

tanaman yang harus dilakukan pemupukan. Dengan begitu biaya yang awalnya 

untuk pemupukan dapat digunakan untuk biaya lainnya.  

 Selain itu, pemanfaatan sampah juga dilakukan untuk pembuatan gas 

metan. Pembuatan gas metan ini tidak hanya memanfaatkan sampah saja, 

melainkan juga memanfaatkan kotoran hewan. Adanya gas metan tersebut dapat 

digunakan untuk memasak makanan satwa. Sehingga akan mengurangi 

pengeluaran untuk membeli gas elpiji dalam memasak makanan satwa. Selain itu, 

untuk kotoran hewan yang dihasilkan tidak dibuang begitu saja karena akan 

menambah jumlah sampah baru serta akan menciptakan polusi udara dari bau 

yang dihasilkan kotoran tersebut. Untuk lebih jelasnya pada Gambar 5.4. 

 

 

 

 

 



Gambar 5.4 Ruang Nutri dan Pembuatan Gas Metan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2018 

Rencana program pengembangan Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) dalam aspek lingkungan adalah pengolahan sampah. Program 

pengolahan sampah menjadi kompos, gas metan serta spot foto merupakan 

program yang bagus dalam aspek lingkungan. Hal itu dikarenakan agar tidak 

menambah jumlah sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Kompos sangat dibutuhkan dalam pemupukan berbagai jenis tanaman yang ada di 

ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Kemudian gas metan dapat 

digunakan untuk memasak makanan satwa. Dengan begitu tidak akan 

membutuhkan gas elpiji dalam proses memasak makanan. 

Selain itu pengolahan sampah menjadi spot foto merupakan ide bagus. 

Mengingat masih jarang ditemuinya spot foto yang memanfaatkan sampah atau 



barang bekas. Meskipun sampah yang dimanfaatkan tidak terlalu banyak namun 

hal itu sudah membantu mengurangi sampah yang ada. 

Rencana pengembangan jangka panjang Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) terealisasikan memiliki dampak bagi lingkungan yaitu perubahan 

manfaat dari RTH menjadi waterboom. Hal itu sangat disayangkan karena yang 

awalnya RTH menciptakan berbagai manfaat diantara menghasilkan oksigen dan 

menyerap karbon dioksida malah berubah menjadi waterboom yang merusak 

lingkungan. Meskipun dibidang ekonomi waterboom dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah namun bagi tetap memberikan dampak negatif bagi 

lingkungan. Selain itu, TWSL merupakan tempat konservasi yang melindung 

satwa yang hampir punah dengan adanya waterboom satwa tersebut akan 

mengalami pengurangan perhatian. Hal itu dikarenakan para pekerja akan 

berfokus pada waterboom tersebut dan akhirnya satwa tersebut menjadi kurus.   

Selain itu, dampak lingkungan yang diterima yaitu pembuangan limbah air 

kolam renang yang tidak terkontrol. Padahal didalam air kolam renang tersebut 

terdapat zat kimia kaporit yang digunakan untuk menjernihkan air dan membunuh 

bakteri yang ada. Dalam pembuangan air kolam tidak akan dilakukan sebelum air 

tersebut terlihat keruh atau sudah terlalu banyak kaporit yang digunakan. 

Pembuangan air kolam yang dapat mengenai tanah akan menurunkan tingkat 

kesuburan tanaman mengingat air tersebut sudah tercampur dengan kaporit yang 

terlalu banyak. Dengan begitu sebelum dilakukannya pembuangan air kolam 

harus melakukan pengolahan atau penyaringan terlebih dahulu mengingat TWSL 

terdapat berbagai jenis tanaman yang tumbuh disana.  



Kemudian dampak lingkungan lainnya adalah adanya alih fungsi lahan 

pertanian menjadi pembangunan waterboom, arena pembelajaran jenis tanaman 

magrove, dan arena bermain anak-anak. Dampak dari alih fungsi tersebut adalah 

membuat binatang yang hidup di lahan pertanian menjadi kehilangan tempat 

tinggalnya. Alhasil binatang tersebut mencari tempat tinggal baru hingga masuk 

ke pemukiman warga atau waterboom sendiri.  

Dampak lingkungan lainnya yaitu krisis air bersih untuk masyarakat 

sekitar. Hal itu dikarenakan semakin banyaknya air bersih yang dibutuhkan untuk 

mengisi kolam renang di waterboom serta untuk menunjang kebutuhan ekowisata 

tersebut. Semakin banyaknya air bersih yang digunakan maka akan berdampak 

pada berkurangnya air bersih untuk masyarakat sekitar. 

5.1.2.3 Aspek Ekonomi  

 Aspek ekonomi merupakan tindakan mempertahankan sumber daya alam 

agar selalu terjaga meski sedang dalam pemanfaatan. Berbagai sumber daya yang 

ada tetapi para pakar ekonomi memilih memperhatikan sumber daya alam seperti 

sumber daya hutan, air dan udara. Hal itu dikarenakan masih memadai 

keberadaannya. 

Pada aspek ekonomi memiliki peran penting dalam pengembangan 

pariwisata di Kota Probolinggo. Aspek tersebut berhubungan erat dengan 

peristiwa antara lain adanya pemasukan pendapatan yang berasal dari bidang 

pariwisata serta adanya penyerapan tenaga kerja. Dalam peristiwa tersebut bila 



berjalan secara seimbang maka akan menciptakan kestabilan ekonomi dalam 

pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo.  

Pengembangan dalam aspek ekonomi yaitu pengembangan objek dan daya 

tarik wisata. Adanya pengembangan objek dan daya tarik wisata yang dilakukan 

secara terus menerus akan memberikan dampak positif bagi seluruh aspek yang 

ada di dalam sektor pariwisata. Dampak tersebut antara lain daerah wisata akan 

lebih banyak dikenal masyarakat luas, mengurangi angka pengangguran, serta 

menjalankan perekonomian penduduk sekitar daerah wisata yang membuka usaha 

kerajinan khas daerah wisata. Selain itu juga ada pemasukan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diberikan dari sektor pariwisata tersebut. 

Tanpa adanya daya tarik wisata yang diketahui atau dikembangkan, maka 

masyarakat sekitar atau masyarakat luar daerah tidak akan datang mengunjungi 

ekowisata tersebut. Begitu juga sebaliknya, daya tarik wisata yang dikembangkan 

dengan baik maka para wisatawan akan datang berkunjung meskipun daerah 

tujuan wisata tersebut terletak pada lokasi terpencil. Hal itu karena para pecinta 

wisata akan membuktikan keunikan yang disuguhkan ditempat wisata tersebut 

kepada para penikmat pariwisata. 

Pada pengembangan objek dan daya tarik wisata, Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) mengadakan berbagai event yang berkaitan dengan satwa 

atau berkaitan dengan studi lingkungan. Hal itu dikarenakan TWSL merupakan 

salah satu tempat wisata yang berbasis pembelajaran seperti Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH) yang didalamnya terdapat program menonton film 



tentang lingkungan hidup, pengenalan satwa dan tanaman yang terletak di TWSL, 

edukasi pengelolaan lingkungan, serta outbond lingkungan. Event yang sudah 

dilakukan antara lain kontes musang, lomba band akustik lingkungan, dan lain 

lain. Adanya event tersebut tidak lepas dari kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

antara lain dengan komunitas musang, sekolah SMA di seluruh Kota Probolinggo, 

dan lain lain.  

Adanya event yang diadakan TWSL memiliki tujuan tersendiri 

didalamnya. Tujuannya adalah untuk menarik pengunjung Kota Probolinggo 

maupun pengunjung luar Kota Probolinggo agar datang ke TWSL. Dengan 

banyaknya pengunjung yang datang maka akan berdampak positif pada 

peningkatan pendapatan yang diterima.  

Selain itu, pengembangan dalam aspek ekonomi yaitu pengembanganyang 

dilakukan pada sarana dan prasarana.Sarana dan prasarana pariwisata merupakan 

komponen terbesar dan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pariwisata. 

Pada komponen ini terdapat subsistem yang perlu mendapatkan perhatian, 

penyediaan, dan pemeliharaan yang cukup seksama oleh pemerintah khususnya 

pemerintah Kota Probolinggo. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata harus 

dipenuhi dan disediakan di daerah tujuan wisata. Adanya sarana dan prasarana 

wisata yang memadai akan mempermudah para wisatawan dalam berwisata. 

Pengembangan sarana dan prasarana ekowisata TWSL selalu dilakukan 

setiap tahunnya. Pengembangan tersebut seperti halnya perbaikan dan juga 

penambahan sarana dan prasarana yang ada. Perbaikan yang dilakukan pada 



kandang-kandang satwa yaitu dengan melakukan pengecatan kandang serta 

memperbaiki kelayakan kandang. Ada juga penambahan sarana dan prasarana 

yaitu penambahan spot-spot foto yang telah dilakukan pada tahun ini.  

Adanya spot-spot foto tersebut memberikan dampak positif bagi TWSL 

sendiri yaitu semakin dikenalnya ekowisata tersebut. Hal itu dikarenakan setiap 

pengunjung yang mengambil foto di salah satu spot foto yang ada disana akan 

memposting di akun sosial medianya. Secara tidak langsung pengunjung tersebut 

telah melakukan promosi ekowisata tersebut kepada masyarakat luas. Saat ini spot 

foto yang tersedia masih ada satu spot saja yang terletak di depan bundaran 

TWSL. Spot foto tersebut memanfaatkan sampah-sampah yang didaur ulang 

seperti ban bekas yang dilapisi cat warna warni dan ditumbuhi tanaman. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.5 Spot Foto di TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2018 

Masyarakat yang tertarik dengan postingan foto yang di upload di media 

sosial, akan timbul rasa penasaran dan akan muncul keinginan untuk mengunjungi 

ekowisata tersebut. Dengan begitu maka akan berdampak pada peningkatan 

jumlah pengunjung serta pendapatan yang diterima oleh ekowisata tersebut. Oleh 

sebab itu, perlu adanya penambahan spot-spot foto lain yang lebih baguslagi agar 

masyarakat merasa tertarik untuk berkunjung di TWSL ini.  

Sarana dan prasarana yang selalu diperbaiki dan ditambah akan 

menimbulkan rasa nyaman bagi pengunjung yang datang. Sehingga pengunjung 



tidak ragu lagi untuk datang kembali ke ekowisata tersebut. Namun tidak hanya 

itu, pengunjung yang sudah pernah berkunjung juga akan mengajak pengunjung 

lain untuk datang menikmati ekowisata tersebut. Dengan banyaknya pengunjung 

yang datang, secara tidak langsung akan berdampak pada pemasukan pendapat 

masyarakat sekitar yang membuka usaha disekitar ekowisata tersebut.  

Kemudian pengembangan dalam aspek ekonomi lainnya yaitu kegiatan 

promosi. Pada kegiatan promosi, TWSL menggunakan media banner dan radio. 

Promosi dilakukan untuk menginformasikan ekowisata TWSL agar menarik 

pengunjung untuk berwisata disana. Selain itu, promosi juga dilakukan untuk 

event yang akan diselenggarakan di TWSL ini. Promosi juga dilakukan dengan 

menggunakan Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling). Mobil 

tersebut berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Probolinggo 

untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup sekaligus melakukan promosi 

mengenai ekowisata TWSL agar sekolah-sekolah tersebut dapat mengunjunginya. 

Adanya kegiatan promosi yang dilakukan berdampak pada perhitungan 

jumlah pengunjung. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yaitu 

pada tahun 2016 total pengunjung 97.857 atau 23,90% pengunjung yang terdiri 

dari 52.387 pengunjung dewasa dan 45.470 pengunjung anak-anak. Sedangkan 

pada tahun 2017 total pengunjung 98.014 atau 23,94% pengunjung terdiri dari 

51.668 dewasa dan 46.346 anak-anak. Namun terjadi penurunan pada tahun 2014 

hingga tahun 2016. Pada tahun 2014 total pengunjung 111.625 atau 27,26% 

pengunjung terdiri dari 65.488 dewasa dan 46.137 anak-anak. Tahun 2015 juga 

mengalami penurunan pengunjung yaitu total pengunjung 101.982 atau 24,90% 



pengunjung terdiri dari 57.522 pengunjung dewasa dan 44.460 pengunjung anak-

anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Data Pengunjung TWSL Tahun 2014-2017 

Tahun Dewasa Anak-Anak 
Total 

Pengunjung 
Persentase 

2014 65.488 46.137 111.625 27,26% 

2015 57.522 44.460 101.982 24,90% 

2016 52.387 45.470 97.857 23,90% 

2017 51.668 46.346 98.014 23,94% 

Jumlah  409.478 

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(UPT.IPLH) Kota Probolinggo 

Adanya penurunan jumlah pengunjung yang terjadi disebabkan oleh sudah 

tidak ada lagi arena permainan Bee Jay Fantasy Land. Hal itu karena kontrak 

arena permainan tersebut sudah habis dan tidak lagi diperpanjang mengingat 

permainan tersebut merupakan investasi dari swasta. Faktor tersebut yang menjadi 

jumlah pengunjung menurun. Namun sebagai pengganti permainan Bee Jay 

Fantasy Land akan dibauat bioskop 6 dimensi yang memutarkan film animasi 

lingkungan hidup. Dengan begitu akan mendongkrak jumlah pengunjung pada 

tahun 2018.  

Selain dapat meningkatkan jumlah pengunjung, pengembangan ekowisata 

TWSL juga dapat meningkatkan pendapatan. Hal itu dikarenakan pelaksanaan 

pengembangan yang dilakukan TWSL sendiri berjalan dengan optimal. 

Pendapatan yang diterima pada tahun 2014 sebesar Rp. 397.862.000 atau 23,16% 



dengan target Rp. 400.000.000. Pada tahun 2015 penerimaan pendapatan sebesar 

Rp. 430.560.000 atau 25,06% dengan target pencapaian Rp. 450.000.000. 

Kemudian pada tahun 2016 penerimaan pendapatan sebesar Rp. 452.597.000 atau 

26,34% dengan target pencapaian Rp. 500.000.000. Pada tahun 2017 pendapatan 

sebesar Rp. 463.962.000 atau 27% dengan target pencapaian Rp. 500.000.000. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 Pendapatan TWSL tahun 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 Total 

PAD 

Target  Rp. 

400.000.

000 

Rp. 

455.000.

000 

Rp. 

500.000.

000 

Rp. 

500.000.

000 RP. 

1.717.981.

000 

Jumlah PAD Rp. 

397.862.

000 

Rp. 

430.560.

000 

Rp. 

452.597.

000 

Rp. 

463.962.

000 

Persentase  23,16% 25,06% 26,34% 27% 

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(UPT.IPLH) Kota Probolinggo 

Bila dilihat pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun 

pada kenyataannya jumlah pengunjung mengalami penurunan pada tahun 2014 

hingga tahun 2016. Hal itu dikarenakan pada pertengahan tahun 2014 mengalami 

peningkatan harga tiket. Harga tiket untuk dewasa pada awal tahun 2014 untuk 

hari biasa sebesar Rp.3000 dan untuk hari libur atau tanggal merah sebesar 

Rp.3500, harga tiket untuk anak-anak pada hari biasa sebesar sebesar Rp.2000 dan 

pada hari libur atau tanggal merah sebesar Rp.2500, dan harga untuk permainan 



flying fox sebesar Rp.10.000. Kemudian terjadi peningkatan harga tiket sebesar 

Rp.5000 untuk dewasa dan sebesar Rp.3000 untuk anak-anak. Harga tiket tersebut 

berlaku hingga pada tahun 2017.  

Pada awal 2018 tiket mengalami kenaikan sebesar Rp.5000 untuk anak-

anak dan sebesar Rp.8000 untuk dewasa. Peningkatan harga tersebut sudah 

termasuk asuransi ketika terjadi kecelakaan saat berwisata di TWSL. Setiap tiga 

tahun sekali akan diakan peningkatan harga tiket mengingat pengembangan akan 

selalu dilakukan setiap tahunnya. Sehingga adanya peningkatan harga tiket 

merupakan hal yang wajar dilakukan.  

Berbagai dampak adanya pembangunan TWSL sendiri juga dirasakan oleh 

para pedagang yang membuka usahanya disekitar ekowisata tersebut. Pendapatan 

yang diterima tidak selalu besar setiap harinya. Hal itu tergantung dari banyaknya 

pengunjung yang datang ke TWSL. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu 

Setiyowati selaku pedagang sekitar TWSL. 

“pendapatannya itu gak tentu mbak, kalau senin sampai kamis 

kadang dapat 100 ribu kalau jum.at saya libur. Kalau sabtu minggu 

itu rame kadang dapat 300 ribu minim 200 ribu. Jadi ga tentu 

soalnya di dalam juga ada yang jualan juga mbak”
17

   

 Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diterima 

pedagang sekitar TWSL tidaklah menentu meskipun pada hari libur. Banyaknya 

pengunjung yang datang juga tidak menjamin besarnya pendapatan yang diterima. 

Hal itu dikarenakan didalam TWSL juga terdapat kantin yang menjual makanan. 

Selain itu, terdapat banyaknya pengunjung yang membawa masuk makanan dan 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Setiyowati selaku pedagang sekitar TWSL pada 2 April 

2018 pada 10.00 WIB. 



minuman dari luar. Hal itulah yang menjadi faktor pendapatan pedagang tidak 

meningkat secara drastis. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Endang dan Ibu 

Tri selaku pedagang di sekitar TWSL. 

“belum tentu. Kalo rame kayak gini ya bisa 300k-400k. Kalau sepi 

kyk jum.at kan tutup ya dapat 50k kadang ga dapat. Ga tentu nak.”
18

 

Dari pernyataan tersebut akan menimbulkan dampak pada menurunnya 

pendapatan para pedagang disekitar ekowisata tersebut. Dalam hal ini, terdapat 

kurang tegasnya pihak TWSL dalam menyikapi barang bawaan pengunjung 

terutama makanan dan minuman yang dibawa dari luar. Sehingga perlu adanya 

tindakan tegas untuk menanggulangi pendapatan pedagang disekitar ekowisata 

yang tidak menentu tersebut agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.  

Dampak pengembangan ekowisata TWSL juga dirasakan oleh masyarakat 

sekitar. Pembangunan ekowisata tersebut memberikan dampak berupa penyerapan 

tenaga kerja. Bagi masyarakat sekitar yang dapat bekerja disana merasakan 

kesejahteraan karena mendapatkan keuntungan berupa pendapatan yang dapat 

memenuhi kehidupan sehari-harinya. Berikut adalah nama pegawai TWSL pada 

tabel 5.3: 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Endang dan Ibu Tri selaku pedagang sekitar TWSL pada 

8 November 2017 pada 12.00 WIB. 



Tabel 5.3 Data Pegawai UPT. IPLH Tahun 2018 

No  Nama Jabatan  Status 

Pegawai 

Asal  

1. Muhammad Hanan, 

S.Psi.,MM 

KA. UPT PNS Kota Probolinggo 

2. Akbarul Huzaini, 

S.Sos.,M.AP 

KASUBB

AG TU 

PNS Kota Probolinggo 

3. Evi Lisha Agoestin, 

A.Md 

STAF PNS Kota Probolinggo 

4 Saiful Rizal STAF PNS Kota Probolinggo 

5. Nur Hidayat STAF PNS Kota Probolinggo 

6 Nemo STAF PNS Kota Probolinggo 

7 Umar Farok STAF PNS Kota Probolinggo 

8 Defri Irtiandika STAF PTT Kota Probolinggo 

9 Fenti Febrian, SE STAF PTT Kota Probolinggo 

10 Wahyudi, SE STAF PTT Kota Probolinggo 

11 Yayah Rahmawati, S.Pd STAF PTT Kota Probolinggo 

12 Reni Nurnovita, SE STAF PTT Kota Probolinggo 

13 Livia Indah  Pratama STAF PTT Kota Probolinggo 

14 Suci Erawati STAF PTT Kota Probolinggo 

15 Maulita Virghayanti STAF PTT Kota Probolinggo 

16 Khoirunnisa Arlinitsani STAF PTT Kota Probolinggo 

17 Imam Safi'i STAF PTT Kota Probolinggo 

18 Edi Purwanto STAF PTT Kabupaten Probolinggo 

19 Wahyudi Hidayatullah STAF PTT Kota Probolinggo 

20 Zaka Putra Hadi 

Kusuma 

STAF PTT Kabupaten Probolinggo 

21 Muhammad Santuso STAF PTT Kabupaten Probolinggo 

22 Abdul Haris Sobiantoro STAF PTT Kota Probolinggo 

23 Dewi Puspitasari STAF PTT Kota Probolinggo 

24 Ida Fatmawati STAF PTT Kota Probolinggo 

25 Feri Andrianto STAF PTT Kota Probolinggo 

26 Feri Nurdi STAF PTT Kota Probolinggo 

27 Sugiarto STAF PTT Kota Probolinggo 

28 Nur Herman Hadi STAF PTT Kota Probolinggo 

29 Abdul Ghofur STAF PTT Kota Probolinggo 

30 Nur Wahid STAF PTT Kota Probolinggo 

31 Muhammad Dhofir STAF PTT Kota Probolinggo 

32 Thea Ambar Kusuma STAF PTT Kota Probolinggo 

33 Imam Safi'i (Satwa) STAF PTT Kota Probolinggo 

34 Achmad Fathur Zainal STAF PTT Kabupaten Probolinggo 

35 Roy Fattah STAF PTT Kota Probolinggo 

36 Junaidi STAF PTT Kota Probolinggo 



37 Indra Prasetya STAF PTT Kabupaten Probolinggo 

38 Dicky Ramadhan STAF PTT Kota Probolinggo 

39 Imam Syafi'i (Korlap 

Satpam) 

STAF PTT Kota Probolinggo 

40 Dona Iramawan STAF PTT Kota Probolinggo 

41 Oval Sektiaji STAF PTT Kota Probolinggo 

42 Setyo Pramono STAF PTT Kota Probolinggo 
Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(UPT.IPLH) Kota Probolinggo 

Dari data diatas terdapat 42 (empat puluh dua) pegawai baik Pegawai 

Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap yang menangani langsung ekowisata 

TWSL sendiri. Jumlah pegawai tersebut sudah termasuk tim khusus dalam 

menangani satwa dan pegawai yang bertugas membersihkan lahan TWSL. 

Pembangunan ekowisata TWSL terbukti dapat menyerap tenaga kerja yang 

berasal dari masyarakat daerah. Hal itu akan mengurangi jumlah pengangguran 

yang ada di Kota Probolinggo. Jika dilihat pada tabel 5.3 tidak semua pegawai 

berasal dari masyarakat Kota Probolinggo, tetapi ada enam pegawai yang 

merupakan masyarakat Kabupaten Probolinggo.  

Adanya program pengembangan dalam pengecatan, perawatan, dan 

pembersihan sarana dan prasarana Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) akan 

berdampak pada aspek ekonomi. Hal itu sama dengan memperbaiki daya tarik 

wisata yang secara langsung akan meningkatkan jumlah pengunjung. 

Pengoptimalan daya tarik akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang 

diterima TWSL. Namun tidak hanya TWSL saja yang akan mengalami kenaikan 

pendapatan, masyarakat sekitar yang membuka usaha juga akan mengalami 

kenaikan pendapatan. 



Semakin optimal pengembangan yang dilakukan maka akan berdampak 

pada terciptanya lapangan pekerjaan. Hal itu tentu akan mengurangi akan 

pengangguran daerah. Selain itu juga akan menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat sekitar. 

Pengembangan jangka panjang Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

yang terealisasi akan menimbulkan dampak bagi aspek ekonomi. Dampak tersebut 

adalah peningkatan jumlah pengunjung. Semakin banyaknya pengunjung yang 

datang khususnya pengunjung dari luar Kota Probolinggo maka secara tidak 

langsung dapat memperkenalkan Kota Probolinggo kepada masyarakat luar. 

Dengan begitu Kota yang awalnya cukup terkenal akan menjadi lebih terkenal 

lagi. Mengingat masih ada beberapa masyarakat luar merasa asing dengan adanya 

Kota Probolinggo ini. 

Adanya peningkatan jumlah pengunjung secara langsung akan berdampak 

juga pada peningkatan pendapatan yang diterima. Dengan peningkatan 

pendapatan tersebut pengembangan TWSL akan terus dioptimalkan dengan baik 

agar daya tarik dan fasilitas yang dimiliki selalu terjaga dengan baik. Sehingga 

para pengunjung tidak merasa bosan untuk datang kembali ke ekowisata tersebut. 

Pengunjung yang datang kembali tentulah pengunjung yang merasakan kepuasan 

terhadap ekowisata tersebut. Maka dari itu kepuasan pengunjung harus tetap 

dijaga agar tidak terjadi penurunan jumlah pengunjung yang secara langsung 

dapat menurunkan pendapatan.  



Peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh masyakat sekitar yang 

memiliki usaha disekitar TWSL. Usaha tersebut seperti membuka warung 

makanan, membuka usaha berupa jasa, sertamembuka pusat oleh-oleh.Dengan 

adanya pusat oleh-oleh maka akan mengangkat Usaha Kecil dan 

Menengah(UKM) yang ada di Kota Probolinggo. Hal tersebut tentu juga dapat 

memperkenalkan makanan, minuman, serta kerajinan khas dari Kota Probolinggo 

itu sendiri kepada pengunjung khususnya masyarakat luar.  

Terealisasinya rencana pengembangan jangka panjang Taman Wisata 

Studi Lingkungan (TWSL) akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. 

Dampak tersebut berupa penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat rencana 

pengembangan jangka panjang tersebut sangat jelas bahwa nantinya TWSL 

sendiri membutuhkan banyak tenaga kerja yang diambil dari masyarakat sekitar 

dan masyarakat lokal. Hal itu tentu akan mengurangi jumlah pengangguran yang 

ada serta mengurangi masalah sosial.  

Namun, adanya realisasi pengembangan jangka panjang tersebut ternyata 

dapat mengurangi pekerjaan. Hal itu dikarenakan adanya alih fungsi lahan 

pertanian menjadi pembangunan waterboom, arena pembelajaran jenis tanaman 

magrove, dan arena bermain anak-anak. Dengan begitu para buruh tani akan 

kehilangan pekerjaannya yang otomatis jumlah pengangguran akan bertambah 

kembali. Meski nantinya para buruh tani tersebut diberi pekerjaan di TWSL, tentu 

para buruh tani tersebut merasa kesulitan mengingat pekerjaan mereka selama ini 

hanya bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Samat selaku petani di sekitar TWSL. 



“ya saya menolak mbak, karna kan saya perekonomiannya dari 

sawah. Nanti ya bisa mengganggu sekali. Tapi kalo dari sananya 

mencarikan pekerjaan ya enak kalo gak carikan pekerjaan kan trus 

penghasilan kan ga ada. Memang kalo dari petani kan kerjanya di 

petani juga kan, kalo cari yang lain kan agak sulit. Intinya saya 

menolak, cuman kalo ada kerjaan ya bisa dirundingkan.”
19

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa petani menolak adanya alih 

fungsi lahan pertanian menjadi perluasan lahan TWSL. Hal itu karena akan 

membuat petani kehilangan mata pencahariannya. Mengingat petani yang sudah 

lama mencari nafkah dengan menggunakan media sawah, sehingga akan sulit 

bilamana mendapat pekerjaan diluar petani. Namun, bila pihak pengelola TWSL 

dapat memberikan pekerjaan kepada petani tersebut maka akan dilakukan 

perundingan kembali dengan petani tersebut.  

Adanya perluasan lahan ternyata tidak hanya berdampak pada penolakan 

petani, namun ada pula yang menerima rencana tersebut. Hal itu karena petani 

tersebut telah memikirkan mata pencaharian lainnya bila perluasan lahan akan 

terealisasikan yaitu berubah profesi menjadi nelayan. Sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Saturi selaku petani di sekitar TWSL.  

“intinya saya setuju untuk perluasan lahan, kalau gak bisa jadi 

petani lagi ya masih ada laut, bisa mencari kepiting, ikan. Keluarga 

saya ya anak-anaknya sudah besar jadi tidak terlalu mikirin.”
20

  

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa petani telah siap dengan 

terealisasinya perluasan lahan TWSL yang telah menjadi rencana jangka panjang. 

Hal itu terlihat ketika petani telah memiliki alternatif profesi bilamana tidak 
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 Hasil wawancara Bapak Samat selaku petani di sekitar TWSL pada tanggal 30 Maret 2018 

pukul 9.00 WIB. 
20

 Hasil wawancara Bapak Saturi selaku petani di sekitar TWSL pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 

10.00 WIB. 



mendapatkan pekerjaan dari pihak pengelola TWSL yaitu menjadi nelayan. 

Mengingat lahan pertanian tersebut merupakan milik aset pemerintah.  

Pada terealisasinya rencana pengembangan jangka panjang TWSL juga 

terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak tersebut yaitu perubahan 

fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan waterboom, arena pembelajaran 

jenis tanaman mangrove, dan arena bermain anak-anak. Adanya alih fungsi lahan 

tersebut membuat semakin sempitnya lahan pertanian yang ada. Hal tersebut 

menimbulkan harga pangan menjadi naik mengingat jumlah padi dan jumlah 

penduduk yang tidak seimbang jumlahnya. Kenaikan harga pangan terjadi juga 

karena terdapat penurunan produksi pangan daerah. 

Dampak ekonomi lainnya adalah semakin bertambahnya pengeluaran 

masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat melakukan pembelian air bersih 

untuk kehidupan sehari-harinya. Mengingat terealisasinya pengembangan jangka 

panjang TWSL yang membutuhkan banyak air bersih untuk pengisian waterboom 

serta kebutuhan wisata lainnya. Harga air bersih tentu tidaklah murah namun demi 

kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut tetap membeli air bersih tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan hanya orang-orang yang memiliki tingkat 

perekonomian tinggi saja yang dapat membelinya, mengingat harganya yang 

mahal. 

Adanya perubahan tempat prostitusi kemudian dirubah menjadi Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) dan dirubah kembali menjadi lembaga konservasi 

merupakan tindakan yang bagus. Mengingat tempat prostitusi yang sangat 



merusak moral anak-anak sebagai generasi penerus bangsa kemudian dirubah 

menjadi RTH yang memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan. Lalu dirubah 

kembali menjadi lembaga konservasi bagi satwa-satwa yang dilindungi yang 

berbasis pariwisata. Namun setelah melihat rencana pengembangan jangka 

panjang TWSL sendiri ternyata memiliki dampak negatif bagi lingkungan tetapi 

hanya memberikan peningkatan pada bidang ekonomi dan sosial saja.  

Sehingga dapat dikatakan rencana pengembangan tersebut tidak 

menyesuaikan pada pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dikarenakan 

rencana jangka panjang tersebut tidak memikir dampak yang akan dirasakan bagi 

lingkungan. Padahal pengelola sendiri termasuk pada bagian Ilmu Pendidikan 

Lingkungan Hidup (IPLH) yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Dengan begitu Pemerintah Kota Probolinggo serta DLH selaku pengelola TWSL 

harus mempertimbangkan kembali rencana pengembangan jangka panjang 

tersebut, terutama adanya berbagai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang 

nantinya akan terjadi bila rencana pengembangan tersebut tetap dilakukan. Ada 

baiknya bila dampak negatif yang ada diminimalisir dengan baik dengan rencana 

pengembangan lainnya yang tentu akan membawa dampak positif kepada 

perekonomian, masyarakat sekitar dan juga lingkungan hidup. 

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Taman Wisata Studi 

Lingkungan 

Pada pengembangan pariwisata tentu terdapat faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses pengembangannya. Hal itu juga terjadi dalam 



pengembangan objek pariwisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). 

Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat pengembangan TWSL: 

5.2.1 Faktor Pendukung 

Peneliti menemukan faktor pendukung dalam pengembangan 

ekowisataTaman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) saat proses penelitian. 

Pertama, adanya perhatian dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam 

pengembangan TWSL yaitu dengan adanya pemberian dana untuk pengembangan 

atau pengelolaan TWSL. Dana tersebut berasal dari APBD yang sudah ada dalam 

program kegiatan UPT. Infomasi Pendidikan Lingkungan Hidup pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Dana juga digunakan untuk proses 

pemeliharaan kandang dan untuk membeli pakan satwa. Adanya hal tersebut 

terlihat bahwa Pemerintah Kota Probolinggo masih memberikan perhatian khusus 

dalam proses berjalannya pengembangan TWSL.  

Kedua, Pemerintah Kota Probolinggo juga mendukung Taman Wisata 

Studi Lingkungan (TWSL) dalam mendapatkan pendapatan secara mandiri. Hal 

itu dibuktikan dengan dilakukan perubahan harga tiket masuk yang disertai 

dengan biaya asuransi pengunjung. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan besaran tarif retribusi jasa 

usaha benda jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga khususnya pada Taman 

Wisata Studi Lingkungan serta tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo nomor 29 tahun 2016 tentang penyelenggaraan asuransi kecelakaan 

diri bagi pengunjung Taman Wisata Studi Lingkungan.  



Ketiga, adanya dukungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 

Dukungan tersebut berupa adanya ijin pertukaran satwa maupun tanaman yang 

dilindungi. Mengingat Taman Wisata Studi Lingkungan merupakan ekowisata 

berbasis Pendidikan Lingkungan Hidup.  

Keempat, perhatian dari pihak ketiga seperti pihak swasta dan komunitas 

satwa dalam hal pengembangan dan pengolahan Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL). Perhatian tersebut dibuktikan dengan adanya sumbangan dana serta 

membantu mempromosikan TWSL dengan menggunakan produknya. Komunitas 

satwa mendukung adanya pengembangan yang dilakukan TWSL dalam setiap 

event yang melibatkan komunitas tersebut untuk dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat. sosialisasi tersebut seperti pengunjung yang ingin mengetahui wujud 

satwa tersebut serta pengunjung yang ingin melakukan foto bersama dengan 

satwanya.  

5.2.2 Faktor Penghambat 

Setelah dijelaskan faktor penghambat pengembangan ekowisata Taman 

Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Pertama, kurangnya kerjasama dengan dinas 

lain. Sejauh ini TWSL hanya melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kota Probolinggo untuk melakukan pertukaran buku baik buku 

yang ada di perpustakaan maupun buku yang ada di Mobil Pendidikan 

Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling). Kemudian Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Probolinggo selama ini ikut dalam memantau jumlah pengunjung 

TWSL dengan cara meminta data pengunjung. Hal itu sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Hanan selaku Kepala UPT. IPLH. 



“sebetulnya gitu kalau dinas pariwisata sementara untuk di event di 

ini masih belum tapi mereka juga minta pantauan pengunjung 

TWSL, dinas pariwisata minta datanya.”
21

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Novi selaku Seksi Destinasi Pariwisata. 

“kalau adanya pengembangan TWSL kita sangat mendukung ya 

karena mengingat di Kota Probolinggo ini kan sedikit sekali 

destinasi wisatanya dengan adanya pengembangan TWSL yang 

tentunya akan menambah objek wisata yang bisa diunggulkan di 

Kota Probolinggo... disamping mengawal pengembangannya, kita 

memberikan masukan-masukan apa yang harus ada disana, apa 

sarpras yang harus ada dan harus dipenuhi disana. Nantinnya kalau 

sudah selesai kita promosikan tugas kita kan itu mempromosikan 

wisata itu. Mempromosikan layak kita jual itu kan entah promosi 

lewat media cetak, elektronik, website. Itu berperan dinas 

pariwisata. Jadi kalau sekarang proses pengembangannya otomatis 

kita ikut mengawal kita kasih saran masukan, saran sarpras 

wisata...”
22

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Probolinggo ikut dalam mengawasi pengembangan yang 

dilakukan oleh pengelola TWSL. Hal itu terlihat dalam memberikan masukan 

pada saat proses pengembangan yang dilakukan TWSL sendiri. Namun dalam 

proses pengembangan TWSL dinas tersebut hanya memberikan masukan saja, 

lain halnya bila rencana pengembangan jangka panjang yang nantinya akan turut 

dalam melakukan promosi pariwisata. Hal itu kurang efektif mengingat TWSL 

tidak hanya memiliki rencana jangka panjang melainkan juga memiliki rencana 

jangka pendek yang juga harus dilakukan promosi pariwisata.  

Bila melihat ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kota Probolinggo, seharusnya 
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seluruh dinas terkait ikut dalam proses pengembangannya. Namun yang terjadi 

hanya ada dua dinas saja yang ikut dalam proses pengembangan TWSL. Hal itu 

karena terbatas karena adanya tugas pokok dan fungsi pada setiap dinas. Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Bapak Yuda selaku Kasubag.TU TWSL. 

“...belum ada lagi jadi usulan dari dinas sendiri apalagi sekarang 

aturannya kan misalkan dari Dinas lingkungan hidup ya dinas 

lingkungan hidup yang mengadakan. Misalkan mau bangun 

waterpark atau waterboom untuk sarana dan prasarana ya harus 

Dinas Lingkungan sendiri yang melaksanakan. Jadi kita terbatas 

dengan adanya tupoksi masing...”
23

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Roby selaku Kepala Bidang 

Pemberdayaan Usaha Mikro. 

“ya kalau buka di dalamnya TWSL kita beda mbak beda tupoksi, 

TWSL kan dibawahnya Dinas Lingkungan jadi ya beda tupoksi.”
24

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) terdapat kurangnya kerjasama antar 

dinas terkait. Hal itu dikarenakan dengan batasan tugas pokok dan fungsi setiap 

dinas. Mengingat TWSL berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 

Tahun 2016 pasal 2 tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yaitu 

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup.  
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Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo adalah sebagai 

berikut:
25

 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup,  

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup, 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang lingkungan hidup,  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup, dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kota 

Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 

2016 pasal 2 adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan 

perindustrian.  

 Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian 

Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
26

 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan 

dan perindustrian; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang koperasi, usaha mikro, 

perdagangan dan perindustrian;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang koperasi, usaha 

mikro, perdagangan dan perindustrian;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang koperasi, usaha mikro, 

perdagangan dan perindustrian; dan  

e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tugas pokok dan 

fungsi setiap dinas. Hal itu yang menjadi kerjasama yang terjalin antar dinas 

terkait hanya ada dua dinas saja. Namun bila melihat Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) merupakan salah satu tempat wisata di Kota Probolinggo 
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yang harus dikembangkan dengan baik, maka harus ada kerjasama antar dinas 

tersebut. Dengan begitu dalam proses pengembangan TWSL tidak hanya Dinas 

Lingkungan Hidup saja yang menjalankan pengembangan tersebut tetapi dinas 

lainnya juga dapat ikut terkait di dalamnya sehingga dapat berkembang secara 

optimal. 

Kedua, kurang optimalnya beberapa sarana dan prasarana yang ada. 

Sarana dan prasarana penting dalam menunjang kegiatan pariwisata. Begitu juga 

sarana dan prasarana yang ada di TWSL. Beberapa pengunjung mengeluhkan 

jumlah toilet yang hanya ada dua, toilet untuk pria dan toilet untuk wanita. 

Dengan jumlah yang minim tersebut maka akan membuat antri pengunjung ketika 

tempat wisata sedang mengalami keramaian.  

Selain itu, minimnya tempat parkir. Bagi pengunjung yang berasal dari 

luar Kota Probolinggo tentu akan mengendarai mobil, mini bus dan bus. 

Kemudian untuk anak-anak sekolah yang melakukan study tour juga akan 

mengendari kereta mini. Sementara untuk tempat parkir untuk roda empat terletak 

di pinggir jalan TWSL. Hal itu akan menciptakan kondisi sesak di area jalan 

TWSL. 

Kemudian, minimnya jumlah gazebo sebagai tempat istirahat para 

pengunjung. Selain itu, pengunjung juga membutuhkan gazebo untuk dapat 

menikmati makanan yang dibawa olehnya. Jumlah gazebo yang ada sekarang 

hanya ada tiga buah yang terletak di sekitar playground, di dekat kandang landak, 

dan di dekat rumah nutrisi.  



Minimnya jumlah toilet, parkir, dan gazebo, akan menghambat kegiatan 

pariwisata. Hal itu karena sarana dan prasarana merupakan penunjang kegiatan 

berwisata. Mengingat setiap hari terdapat ratusan pengunjung yang datang, 

sehingga perlu untuk ditambah jumlahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Rekapitulasi Retribusi Taman Wisata Studi Lingkungan Kota 

Probolinggo 

Bulan Januari 2017 

No Tanggal  No. Seri Dewasa Tiket 

Dewas

a 

No. Seri Anak Tiket 

Anak 

1 1 Januari 2017 0.0001 - 07.415 7415 0.0001 - 03.263 3263 

2 2 Januari 2017 07.416 - 08.189 774 03.264 - 03.738 475 

3 3 Januari 2017 08.190 - 08.308 119 03.739 - 03.770 32 

4 4 Januari 2017 08.309 - 08.525 217 03.771 - 03.862 92 

5 5 Januari 2017 08.526 - 08.597 72 03.863 - 03.881 19 

6 7 Januari 2017 08.598 - 08.775 178 03.882 - 04.015 134 

7 8 Januari 2017 08.776 - 09.103 328 04.016 - 04.444 429 

8 9 Januari 2017 09.104 - 09.185 82 04.445 - 04.462 18 

9 10 Januari 

2017 

09.186 - 09.237 52 04.463 - 04.482 20 

10 11 Januari 

2017 

09.238 - 09.386 149 04.483 - 04.606 124 

11 12 Januari 

2017 

09.387 - 09.479 93 04.607 - 04.688 82 

12 14 Januari 

2017 

09.480 - 09.590 111 04.689 - 04.820 132 

13 15 Januari 

2017 

09.591 - 09.782 192 04.821 - 04.993 173 

14 16 Januari 

2017 

09.783 - 09.842 60 04.994 - 05.049 56 

15 17 Januari 

2017 

09.843 - 09.959 117 05.050 - 05.193 144 

16 18 Januari 

2017 

09.960 - 10.031 72 05.194 - 05.254 61 

17 19 Januari 

2017 

10.032 - 10.146 115 05.255 - 05.340 86 

18 21 Januari 

2017 

10.147 - 10.313 167 05.341 - 05.475 135 



19 22 Januari 

2017 

10.314 - 10.563 250 05.476 - 05.745 270 

20 23 Januari 

2017 

10.564 - 10.698 135 05.746 - 05.878 133 

21 24 Januari 

2017 

10.699 - 10.774 76 05.879 - 05.915 37 

22 25 Januari 

2017 

10.775 - 10.841 67 05.916 - 05.942 27 

23 26 Januari 

2017 

10.842 - 11.058 217 05.943 - 06.234 292 

24 28 Januari 

2017 

11.059 - 11.736 678 06.235 - 06.623 389 

25 29 Januari 

2017 

11.737 - 11.991 255 06.624 - 06.882 259 

26 30 Januari 

2017 

11.992 - 12.082 91 06.883 - 06.894 12 

27 31 Januari 

2017 

12.083 - 12.141 59 06.895 - 06.975 81 

      

Total 12.141  6.975 
Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(UPT.IPLH) Kota Probolinggo 

Ketiga, kurang maksimalnya dana dalam pengembangan TWSL. Dalam 

proses pengembangan untuk yang lebih baik lagi tentu akan membutuhkan banyak 

dana. Minimnya dana yang ada membuat TWSL lambat dalam melakukan 

pengembangan. Dana tersebut berasal dari Pemerintah dan juga didapat dari 

melakukan kerjasama dengan pihak sponsor ketika TWSL mengadakan event. 

Dana yang berasal dari Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000.000. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hanan selaku Kepala 

UPT.IPLH. 

“kalau dana untuk UPT. IPLH sendiri dapat 1,5 Miliar, tapi itu 

tidak hanya untuk TWSL tapi juga untuk operasional kantor 

UPT.IPLH juga”
27
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Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dana yang berasal dari 

Pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya digunakan untuk pengembangan 

pariwisata saja. Dana tersebut juga digunakan untuk operasional kantor. Sehingga 

kurang bila untuk pengembangan pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Anggaran Dana UPT. IPLH Tahun 2017 

Nama Kegiatan Uraian Jumlah Anggaran 

Penunjang 

administrasi dan 

operasional 

UPT.IPLH 

Honorarium pelaksana kegiatan 

Rp. 535.204.500 

Uang lembur PNS 

Uang lembur Non PNS 

Belanja alat tulis kantor 

Belanja alat listrik & elektronik 

Belanja perangko, materai dan benda pos 

Belanja peralatan kebersihan & bahan 

pembersih 

Belanja bahan bakar minyak/gas 

Belanja peralatan & perlengkapan kantor 

habis pakai 

Belanja bahan/bibit tanaman 

Belanja telepon  

Belanja air 

Belanja listrik 

Belanja surat kabar/majalah 

Belanja kawat/faksmili/internet 

Belanja paket/pengiriman 

Belanja dokumen 

Belanja jasa hiburan/kesenian 

Belanja pembuatan 

spanduk/banner/umbul-umbul 

Belanja jasa service 

Belanja penggantian suku cadang 

Belanja cetak 

Belanja foto copy 

Belanja makanan dan minuman rapat 

Belanja makanan dan minuman kegiatan 

Belanja pemeliharaan gedung kantor 

Belanja pemeliharaan alat-alat kantor  

Belanja pemeliharaan taman 



Belanja pemeliharaan alat-alat olahraga 

Belanja iuran keanggotaan 

kepemerintahan 

Peningkatan sarana 

dan prasarana TWSL 

Belanja alat tulis kantor 

Rp.508.600.000 

Belanja peralatan dan perlengkapan 

kantor dan rumah tangga habis pakai 

Belanja sertifikasi 

Belanja jasa publikasi 

Belanja cetak 

Belanja foto copy 

Belanja makanan dan minuman rapat 

Belanja perjalanan dinas luar daerah 

Belanja pemeliharaan fasilitas umum 

Belanja jasa konsultasi penilaian 

Belanja modal pengadaan tanah untuk 

bangunan tertentu 

Operasional TWSL 

Honorarium pelaksana kegiatan 

Rp. 970.254.000 

Belanja peralatan kebersihan & bahan 

pembersih 

Belanja bahan obat-obatan 

Belanja bahan pakan satwa 
Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(UPT.IPLH) Kota Probolinggo 

Dari data diatas terlihat bahwa dana yang ada kurang bilamana melihat 

dari kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan TWSL. Dengan begitu 

perlu dibutuhkan banyak dana dalam proses pengembangan kedepannya. 

Mengingat persaingan tempat wisata semakin banyak. 


