
1.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

Pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan alam yang 

mempunyai suatu keuntungan dan suatu kegiatan yang secara langsung 

menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai manfaat 

terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan 

mempunyai energi pendorong yang luar biasa, yang mampu membuat 

masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. 

Pariwisata mempunyai kegunaan bagi suatu Negara dan penduduknya dimana 

maanfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat banyak, manfaat 

pariwisata dari ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan 

ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja (yoeti,2008). 

Salah satu upaya pengembangan objek wisata adalah dengan 

memanfaatkan potensi objek wisata itu sendiri. Pada umumnya diketahui bahwa 

modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yakni: alam, 

Buatan, dan manusia itu sendiri. Pengembangan pariwisata berdasarkan potensi 

alam dan sumberdaya manusianya, ini bisa dilihat dari kemajuan suatu daerah 

yang memiliki pontensi wisata alam yang indah dan masih alami.  

Kabupaten Tuban merupakan Daerah yang memiliki Potensi wisata. 

Dengan objek wisata seperti Pantai Boom, Pantai Panyuran,  Wana wisata Air 

panas prataan, air terjun Ngelirip, Goa Ngerong, Goa Putri Asih, Goa Akbar, Goa 

suci dan wana wisata pantai sowan merupakan Pantai Pasir Putih yang 

Keadaannya dibiarkan apa adanya terkesan alami dan menawarkan seribu 

pesona keindahan. Ketika ombaknya berdeburan menyentuh batu karang dan 

rerumputan, ditopang nyiur dedaunan perdu di sepanjang pantainya, menjadikan 

suasana wisata begitu nyaman untuk dinikmati.  



Wana Wisata Pantai Sowan Tuban ini berada dibawah pengelolaan KPH 

Perhutani Tuban. Meskipun masyarakat lebih mengenal obyek wisata setempat 

sebagai Pantai Sowan, namun di pintu gerbang masuk yang dijaga petugas 

tertulis Wana Wisata Sowan. Pantai ini memiliki luas 32 hektar. Hamparan hutan 

yang subur nan hijau mengelilingi Pantai Sowan Tuban. Potensi alam inilah yang 

kemudian dikunjungi wisatawan setempat dan berbagai kota di Jawa Timur 

melihat keindahan alamnya sekaligus menikmati aneka masakan laut yang ada. 

Dari rajungan sampai kepiting hingga ikan bakar segar disajikan dengan khas 

masakan Tuban yaitu pedas dan sedikit asin. Daerah sekitar pantai terdapat 

hamparan hutan akasia, klampis, dan mahoni yang menjadikan hawa sejuk untuk 

bersantai dengan keluarga dengan menikmati semilir angin yang berhembus dari 

Pantai Sowan Tuban juga terdapat pula lokasi memancing bagi wisatawan yang 

ingin memancing sambil menikmati keindahan pantai. 

Wana Wisata Pantai Sowan memang menjanjikan panorama dan 

suasana yang berbeda ketimbang pantai lain. Berada di Wana Wisata Pantai 

Sowan, pengunjung tidak saja bisa menikmati panorama pantai dengan banyak 

perahu dan aktifitas nelayannya. Tetapi juga menekuni kontur tanah di sekitar 

pantai yang bergelombang seperti bukit-bukit kecil. Apalagi, ditanah berkontur itu 

juga banyak terdapat pohon dengan jenis tertentu yang oleh warga setempat 

disebut dengan nama Tapis. berbeda pula dari kebanyakan pantai yang menjadi 

lokasi wisata, suasana disekitar Pantai tampak hijau dan asri ditengah semilirnya 

hembusan angin dan dibawah naungan pepohonan yang, para wisatawan dapat 

merasakan betapa sangat mengasyikkannya dapat menikmati wisata alami di 

pantai yang berombak tenang ini. Apalagi diantara hampatan pasir putih di pantai 

ini, juga terdapat banyak bongkahan batu besar berwarna orange yang semakin 

menambah pesona keindahannya, Jika melihat semua potensi yang 

dikandungnya sangat bagus berkembang bahwa Wana Wisata Pantai Sowan 



akan banyak mengundang peminat untuk datang berkunjung. Tentu dengan 

catatan, jika Pantai Sowan dikembangkan menjadi lokasi wisata modern dan 

profesional, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang juga 

moderen dan professional. Pantai sowan ini bisa menjadi trip alternatif untuk 

wisata jalan-jalan karena mempunyai garis pantai cukup panjang, dengan pasir 

pantainya warna purtih, keindahan pantai sowan seharuhnya menjadi sumber 

kesejahtraan bagi masyarakat yangberada disekitar pantai. Peningkatan 

kesejahtraan masyarakat dapat tercapai jika meningkatkan produktifitas ekonomi 

dengan cara mengembangkan potensi yang berada di Wana Wisata Pantai 

Sowan, potensi yang ada di pantai sowan meliuti Sumber Daya Alam (SDA), 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB).  

Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. 

Tanpa adanya daya tarik suatu daerah tersebut kepariwisataan sulit untuk 

dikembangkan. Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau 

dikembangkan,  jika disuatu daerah terdapat lebih dari satu jenis objek dan daya 

tarik wisata. Mengingat peran KPH Perhutani Kabupaten Tuban dalam 

pengembangan objek wisata di daerahnya sangat penting. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian tentang Strategi Pengembangan Pantai Sowan Desa 

Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dipenelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana Potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB) di Wana Wisata Pantai Sowan.  

2. Bagaimana pengelolaan kawasan Wana Wisata Pantai Sowan di 

Kabupaten Tuban? 



3. Bagaimana faktor internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan serta 

faktor eksternal yang meliputi ancaman dan peluang yang mempengaruhi 

perkembangan pariwisata Wana Wisata Pantai Sowan? 

4. Bagaimana strategi pengelolaan yang dilakukan untuk pengembangan 

Wana Wisata Pantai Sowan. 

 
1.3 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mempelajari Potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya manusia 

(SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB) di Wana Wisata Pantai Sowan 

2. Mempelajari Pengelolaan  di  Wana Wisata pantai Sowan. 

3. Mempelajari faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi 

pengembangan Wana Wisata Pantai Sowan.  

4. Menyajikan strategi pengelolaan yang dilakukan untuk pengembangan 

Wana Wisata Pantai Sowan. 

 
1.4 Kegunaan penelitian  

1. Pengelola wisata 

Sebagai bahan informasi untuk evaluasi dalam rangka meningkatkan dan  

mengembangkan kawasana Wana Wisata Pantai sowan 

2. Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetukan sikap selanjutnya untuk 

pemangunan kawasan pantai kedepannya. 

3. Peneliti 

sebagai penambah pengetahuan dan untuk refrensi penelitian yang 

selanjutnya. 

 


