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1.1 Latar Belakang 

 Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penting bagi setiap daerah 

sejak diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu dikarenakan pemerintah 

daerah yang mengatur dan mengelola sendiri atas rumah tangganya.
1
 Adanya 

pengelolaan potensi daerah wisata menjadi bagian dari pemasukan pendapatan 

daerah yang merupakan cara pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Setiap tahunnya sektor wisata dapat mengalami kenaikan 

maupun penurunan pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang datang maka 

semakin banyak pula pendapatan yang diterima. Pengembangan potensi 

pariwisata daerah yang dilakukan secara optimal dapat menjadi salah satu kunci 

untuk mendatangkan wisatawan agar berkunjung dan menikmati potensi 

pariwisata yang sudah ada.  

 Setiap potensi pariwisata tentu memiliki daya tarik tersendiri pada setiap 

objek pariwisatanya. Dengan daya tarik wisata itulah yang ditampilkan kepada 

wisatawan agar dapat  terlihat keunikan beserta keanekaragaman budaya, 

kekayaan alam, dan hasil buatan manusia yang dapat dijadikan sasaran kunjungan 

para wisatawan. Adanya pengembangan daya tarik wisata yang dilakukan secara 

terus menerus akan memberikan dampak positif bagi seluruh aspek yang ada 
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didalam sektor pariwisata. 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 ada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

diberikan dari sektor pariwisata tersebut. Tanpa adanya daya tarik wisata yang 

diketahui atau dikembangkan maka para wisatawan nusantara atau wisatawan 

mancanegara tidak akan datang mengunjungi sebuah daerah wisata tersebut. 

Begitu juga sebaliknya, daya tarik wisata yang dikembang 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 di tempat wisata tersebut kepada para 

penikmat pariwisata. 

Pada pengembangan potensi pariwisata daerah tentu menggunakan strategi 

promosi yang dilakukan kepada masyarakat luas. Hal itu dikarenakan agar para 

wisatawan yang sudah berkunjung akan datang kembali dengan membawa para 

rombongan wisatawan lain yang akan berdampak pada peningkatan jumlah 

pengunjung pada tiap tahunnya, memperkenalkan budaya daerah kepada 

masyarakat luar daerah serta dapat mengundang para investor untuk menanamkan 

modalnya. Selain itu usaha yang didirikan penduduk lokal akan menjadi lebih 

ramai serta memberikan peningkatan jumlah pendapatan masyarakat sekitar 

wisata tersebut. 

Selain pengembangan potensi pariwisata, penjagaan dan pelestarian objek 

pariwisata juga harus dilakukan dengan baik. Penjagaan dan pelestarian tersebut 



maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan agar objek pariwisata tersebut dalam 

pantauan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan masyarakat daerah wisata. 

Terutama bagi masyarakat daerah wisata memiliki peran besar dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban daerah wisata tersebut agar jauh dari kerusakan yang 

mengakibatkan rusaknya destinasi pariwisata sehingga tidak cocok untuk menjadi 

destinasi pariwisata lagi. Kegiatan pengrusakan tersebut antara lain membuang 

sampah sembarangan, merusak sarana dan prasarana yang ada di area objek 

pariwisata, serta tindakan lain yang bisa menurunkan minat wisatawan yang 

berkunjung. Maka dari itu kerjasama antar pihak terkait seperti pemerintah daerah 

dan masyarakat sekitar wisata sangat penting dilakukan. 

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang 

terletak 100 km sebelah Tenggara Surabaya. Kota ini terletak di wilayah Tapal 

Kuda, Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan 

Pulau Jawa dengan Pulau Bali dan membuat roda perekonomian semakin maju.
2
 

Selain itu, adanya pelabuhan Tanjung Tembaga yang merupakan pusat pasar ikan 

menjadi pusat perdagangan masyarakat daerah di sektor perikanan yang selalu 

ramai pengunjung saat nelayan telah kembali melaut.  

Kota Probolinggo memiliki beberapa potensi pariwisata yang sudah cukup 

dikenal oleh masyarakat luar daerah. Potensi pariwisata tersebut antara lain 

potensi pariwisata bangunan bersejarah,  potensi pariwisata bahari, potensi 

pariwisata minat khusus, potensi pariwisata budaya, potensi pariwisata event, dan 
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potensi pariwisata buatan. Dalam setiap potensi pariwisata terdapat juga beberapa 

ekowisata yang cukup dikenal oleh para wisatawan baik wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara. 

Potensi wisata bangunan bersejarah terdiri dari objek wisata Museum Dr. 

Saleh, Gereja Merah, dan Klenteng Tri Dharma. Potensi wisata bahari terdiri dari 

Pantai Mayangan dan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Potensi minat khusus terdiri 

dari Peternakan sapi perah, Wisata magrove, dan Wisata mancing. Potensi wisata 

budaya terdiri dari sentra batik. Potensi event wisata terdiri dari Seminggu di Kota 

Probolinggo (SEMIPRO), Kerapan Sapi Brujul, Kerapan Sapi Merah, dan 

Morning on Panglima Sudirman Street (MPS). Dan potensi Wisata Buatan terdiri 

dari Museum Probolinggo, Taman WisataStudi Lingkungan (TWSL), Kolam 

Renang Bayuangga / TRA, dan Bee Jay Bakau Resort (BJBR). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Potensi Wisata di Kota Probolinggo 

No Jenis Potensi 

Wisata 

Objek Potensi Wisata Alamat 

1 Potensi Wisata 

Bangunan 

Bersejarah 

a. Museum Dr. Saleh 

b. Gereja Merah 

c. Klenteng Tri 

Dharma 

a. Jl. Dr. Mohamad Saleh 

No.1 

b. Jl. Suroyo No. 32 

c. Jl. WR. Supratman No. 127 

2 Potensi Wisata 

Buatan 

a. Museum 

Probolinggo 

b. Taman Wisata Studi 

Lingkungan 

(TWSL) 

c. Kolam Renang 

Bayuangga / TRA 

d. Bee Jay Bakau 

Resort (BJBR) 

a. Jl. Suroyo No. 17 

 

b. Jl. Basuki Rachmad 

 

c. Jl. Hayam Wuruk 

 

d. Jl. Pelabuhan Perikanan 

Pantai Mayangan 

3 Potensi Wisata 

Bahari 

a. Pantai Mayangan 

 

a. Jl. Pelabuhan Pantai 

Mayangan 



b. Pelabuhan Tanjung 

Tembaga 

b. Jl. Pelabuhan Tanjung 

Tembaga 

4 Potensi Wisata 

Minat Khusus 

a. Peternakan Sapi 

Perah 

b. Wisata Mangrove 

 

c. Wisata Mancing 

a. Jl. Panglima Sudirman 

 

b. Jl. Soekarno Hatta 

(Ketapang) 

c. Jl. Pelabuhan Perikanan 

Tanjung Tembaga 

5 Potensi Wisata 

Budaya 

Sentra Batik a. Jl. Wahid Hasyim 

Kanigaran 

6 Potensi Event 

Wisata 

a. Seminggu di Kota 

Probolinggo 

(SEMIPRO) 

b. Kerapan Sapi Brujul 

c. Kerapan Sapi Merah 

d. Morning on 

Panglima Sudirman 

Street (MPS) 

a. Seluruh Kota Probolinggo 

 

 

b. Jl. Kyai Safi’i, Wonoasih 

c. Jl. Progo, Kec. Kedopok 

d. Jl. Panglima Sudirman 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2017. 

Objek wisata ini dikatakan terkenal karena dilihat dari rekapitulasi 

pengunjung yang mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir untuk 

wisatawan nusantara meskipun terdapat beberapa ekowisata yang mengalami 

penurunan jumlah pengunjung.Produktivitas kunjungan mengalami kenaikan pada 

tahun 2014 hingga tahun 2015, namun di tahun 2016 terdapat beberapa DTW 

yang mengalami penurunan antara lain Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL),Museum Dr. Moch. Saleh, Klenteng Tri Darma, Pelabuhan Pelelangan 

Ikan, Kolam Renang Bayuangga. Kemudian untuk DTW Museum Probolinggo, 

Gereja Merah, Kolam Renang Olimpic, Bee Jay Bakau Resort (BJBR) mengalami 

peningkatan drastis.Berikut jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 hingga 

tahun 2016 pada Tabel 1.2. 

 

 



Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Pengunjung DTW Kota Probolinggo Tahun 

2014-2016 

No 
Daerah Tujuan 

Wisata 

2014 2015 2016 

Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus 

1 

Taman Wisata 

Studi 

Lingkungan 

(TWSL) 

0 111.625 0 101.982 0 97.857 

2 
Museum 

Probolinggo 
82 13.300 455 18.692 1.088 23.582 

3 
Museum 

Dr.Moch.Saleh 
49 6.502 21 9.146 5 7.461 

4 Gereja Merah 67 1.210 428 1.419 1.088 1.707 

5 
Klenteng Tri 

Darma 
49 1.517 224 2.738 1.088 2.701 

6 
Pelabuhan 

Pelelangan ikan 
105 177.636 508 243.041 652 237.749 

7 
Kolam Renang 

Bayuangga 
0 26.403 0 110.324 0 71.647 

8 
Kolam Renang 

Olimpic 
0 2.117 0 12.003 0 19.125 

9 
BJBR (BEEJAY 

Bakau ResOrt) 
0 0 123 37.553 377 68.303 

Sumber : Booklet profil Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo, 

2017.  

Dapat dilihat bahwa objek wisata Kota Probolinggo cukup layak untuk 

dikunjungi. Hal tersebut merupakan peranan Pemerintah Kota Probolinggo 

dibantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo, masyarakat, dan 

swasta dalam mengembangkan pariwisata dengan berbagai strategi yang 

dilakukan. Strategi itulah yang menjadi senjata utama dalam menarik minat 

pengunjung untuk berwisata. Mengingat terdapat dampak positif yang 

ditimbulkan bilamana objek pariwisata berjalan secara optimal.  



Adanya pembangunan objek wisata tidak selalu memberikan dampak 

positif bagi lingkungan sekitar. Khususnya bagi objek wisata buatan yang tentu 

melakukan alih fungsi lahan. Berbagai dampak yang ditimbulkan ketika adanya 

pembangunan objek wisata buatan. Dampak tersebut timbuldari aspek sosial, 

lingkungan, dan ekonomi. Berasal dari dampak yang kemudian muncul 

permasalahan baru akibat adanya pembangunan objek wisata buatan.  

Penulis tertarik untuk meneliti salah satu objek wisata buatan yaitu Taman 

Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Hal itu karena sebelum menjadi TWSL 

terdapat perubahan ruang yang awalnya merupakan tempat prostitusi berubah 

menjadi Ruang Terbuka Hijau dan berubah menjadi lembaga konservasi TWSL. 

Selain itu, TWSL sendiri merupakan ekowisata pertama yang berbasis pendidikan 

lingkungan hidup di Kota Probolinggo. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Kepala UPT. Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup selaku pengelola 

TWSL. 

“...sehingga TWSL ini ekowisata pertama yang berbasis pendidikan 

lingkungan hidup di Kota Probolinggo”.
3
 

Selain itu, TWSL merupakan program kerja bidang UPT. Informasi 

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
4
 

Kemudian, adanya TWSL ini dapat meningkatkan pendapatan TWSL dan 

masyarakat yang memiliki usaha meskipun terdapat sedikit hambatan didalamnya. 
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Hambatan tersebut berupa tidak adanya larangan pengunjung dalam membawa 

bekal ke dalam TWSL.  

Disamping itu, Taman Wisata Studi Lingkungan terdapat permasalahan 

dalam pengembangan. Pertama, dalam proses pengembangan TWSL terdapat 

kurang maksimalnya dana yang ada. Hal itu akan menghambat proses 

pengembangan yang dilakukan mengingat persaingan antar ekowisata semakin 

ketat. Para pengelola ekowisata berlomba-lomba melakukan pengembangan 

secara maksimal agar mendapatkan kenaikan jumlah pengunjung yang juga 

berdampak langsung pada kenaikan pendapatan yang diterima setiap tahunnya.  

Kedua, kurang optimalnya kerjasama antar dinas terkait. Selama ini hanya 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo yang optimal dalam 

melakukan kerjasama yaitu dengan melakukan pertukaran buku yang ada di 

perpustakaan TWSL dan di Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Diklingling). 

Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo dapat dikatakan 

kurang optimal dalam melakukan hubungan kerjasama. Hal itu terbukti hanya 

melakukan pemantauan dalam hal jumlah pengunjung tanpa ada ikut campur 

dalam proses pengembangn TWSL.Padahal TWSL juga merupakan salah satu 

ekowisata yang ada di Kota Probolinggo yang juga harus bantu 

pengembangannya. 

Ketiga, kurang optimalnya beberapa sarana dan prasarana dalam 

menunjang kegiatan pariwisata di TWSL. Mengingat sarana dan prasarana 

merupakan penting dalam menunjang kegiatan pariwisata. Beberapa pengunjung 



mengeluhkan jumah toilet yang hanya ada dua toilet yaitu yang terletak di area 

flying fox dan terletak di Mushollah Al-Waqi’ah. Selain itu minimnya luas tempat 

parkir. Selama ini tempat parkir berada di bahu jalan atau di depan TWSL yang 

akan menciptakan kondisi sesak di area jalan ketika pengunjung mengalami 

kenaikan.  

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang dikelola oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam proses pengembangan yang berbasis 

pembangunan berkelanjutan. Objek pariwisata TWSL merupakan bagian dari 

potensi pariwisata buatan yang ada di Kota Probolinggo. Peneliti mengambil salah 

satu dari objek pariwisata buatan dikarenakan ingin mengetahui dampak yang 

ditimbulkan dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan dibangunnya 

ekowisata tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua pertanyaan permasalahan 

yang dapat diidentifikasi: 

1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata berbasis sustainable 

development pada ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata 

berbasis sustainable development pada ekowisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata berbasis 

sustainable development pada ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan. 

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

dihadapi dalam pengembangan pariwisata berbasis sustainable 

development pada ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari yang ingin diperoleh dari penelitian ini baik secara 

akademis maupun praktis adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

1. Memberikan pengetahuan tentang teori pembangunan berkelanjutan bagi 

mahasiswa terkait dengan pengembangan objek Taman Wisata Studi 

Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo. 

2. Memperoleh pemahaman baru yang terkait sustainable development dalam 

pengembangan objek pariwisata. 

3. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa. 



b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian mampu menggambarkan kondisi pariwisata Taman Wisata 

Studi Lingkungan yang telah dikembangkan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Probolinggo.  

2. Penelitian mampu menggambarkan dampak ekonomi, sosial, dan 

lingkungan yang timbul dalam pengembangan pariwisata Taman Wisata 

Studi Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo. 

3. Penelitian mampu menggambarkan faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Taman 

Wisata Studi Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Probolinggo. 


