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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia secara geografis adalah sebuah Negara tropis dengan 

sumber daya alam yang sangat besar. Tidak  kurang dari 17.500 pulau yang 

terdapat di Indonesia dengan keanekaragaman keindahan alam dan  potensi 

budaya lokal yang sesungguhnya menawarkan peluang kegiatan pariwisata 

yang baik. Mengingat daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Indonesia 

adalah karena keindahan dan kekayaan seni budayanya, tidak heran jika 

potensi ini menarik untuk dikembangkan (Anonim, 2016). 

Pariwisata merupakansalah satu dari industri gaya baru yang mampu 

menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dalam hal kesempatan kerja, 

taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain didalam Negara 

penerima wisatawan (Wahab 2003, dalam Pradikta 2013). 

Pengelolaan dalam Pengembangan pariwisata tidak lepas dari unsur 

fisik seperti kondisi bentang alam serta infrastruktur maupun unsur non fisik  

seperti unsur sosial, budaya dan ekonomi maka dari itu perlu diperhatikan 

peranan unsur tersebut. Menurut Sujali (1999) Geografi merupakan faktor 

yang penting untuk pertimbangan  perkembangan pariwisata. Perbedaan iklim 

merupakan salah satu faktor yang mampu menumbuhkan serta menimbulkan 

variasi lingkungan alam dan budaya, sehingga dalam pengelolaan 

pengembangan pariwisata karateristik fisik dan non fisik suatu wilayah perlu 

diketahui (Sujali 1999, dalam Pradikta  2013). 

Potensi daya tarik obyek wisata baik yang bernuansa alam maupun 

budaya pada umumnya berada dipedesaan, seiring dengan keberadaan 

masyarat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan. Oleh karena itu, 

berbagai potensi daya tarik obyek wisata dikembangkan agar masyarakat 

mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengingat wisatawan dalam 

perjalanan wisatanya membutuhkan berbagai kebutuhan barang maupun jasa. 

Masyarakat yang telah merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan 
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kedaerahnya tentu akan menjaga lingkungannya untuk tetap bersih lestari 

bahkan meningkatkan kualitasnya. Karena apabila lingkungnnya rusak, tentu 

wilayahnya tidak akan lagi diminati oleh wisatawan. Dengan demikian, maka 

melalui pengembangan wisata, lingkungan alam setempat akan terjaga 

kelestarian dan kualitasnya, karena masyarakat akan berusaha menjaga dan 

memelihara lingkungannya dengan baik agar tetap  lestari (Pradikta 2013). 

Fenomena ini harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan, 

sebagaiman diamanatkan bahwa pengelolaan pariwisata diarahkan menjadi 

sektor andalan dan unggulan secara luas yang akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha (Pradikta 

2013). 

Pada dasarnya pengelolaan Pariwisata sangat ditentukan oleh 

pengembangan elemen-elemen nyata dan tidak nyata dari produk wisata itu 

sendiri. Sebagai contohnya adalah pengelolaan wisata Banyu Panas (Pradikta 

2013). 

Dikatakan pula bahwa pemberdayaan masyarakat setempat akan turut 

menentukan keberhasilan pengembangan wisata tersebut dalam mendukung 

otonomi daerah. Pengelolaan pariwisata melalui pendekatan merupakan salah 

satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi didaerah. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah juga harus memperhatikan masalah infrastruktur fisik yang 

tentu saja sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dunia usaha dan 

industri pariwisata yang berbasis masyarakat (Sinaga 2010). 

Desa Cipari merupakan ibukota Kecamatan Cipari dan terletak di 

lembah, bagian selatan Kecamatan Cipari. Cipari dahulunya merupakan 

daerah yang subur saking suburnya hingga dinamakan cipari yang merupakan 

campuran dua kata yaitu "ci" dari cai dalam Bahasa Sunda yang berarti air 

dan pari dari Bahasa Jawa yang berarti  padi, maka tidak heran cipari 

menjadi tujuan para perantau dari luar daerah Cilacap. Desa Cipari sendiri 

merupakan pecahan Desa Segaralangu yang berdiri sendiri pada tahun 1988. 

Desa Cipari mempunyai infrastruktur yang lumayan baik dan lengkap seperti: 

stasiun, pasar, terminal dan angkot yang terkonsentrasi pada satu titik. Di 
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Kecamatan Cipari terdapat tempat wisata "Banyu Panas" (air panas), yang 

merupakan peninggalan zaman penduduk Jepang (Wirawan 2016). 

Banyu Panas Cipari merupakan salah satu objek wisata yang ramai di 

Kabupaten Cilacap, dan merupakan satu-satunya objek wisata yang secara 

kepemilikan dimiliki oleh Pemda Cilacap. Wisata Banyu Panas terletak di 

Desa Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Ada dua lokasi yang 

menarik di tempat wisata ini yaitu curug atau air terjun setinggi 20 meter dan 

pemandian air panas yang airnya panas secara alami diambil dari sebuah 

sumur yang di bor oleh belanda (Winarko 2016). 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Alam Banyu Panas 

yaitu merupakan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan dan 

melestarikannya. Selain upaya pengelolaan pariwisata diperlakukan fasilitas 

berupa pelayanan wisatawan diantaranya sarana transportasi, akomodasi yang 

nyaman, keamanan, kesehatan serta hal lain yang dianggap perlu untuk 

menunjang pengembangn wisata. 

Permasalahan di Obyek Wisata Alam Banyu Panas Cipari adalah 

obyek wisata alam belum dikelola dengan baik, permaslahan sumber daya 

manusia yang kurang, masyarakat tidak ikut campur dalam berbagai kegiatan 

yang ada di obyek wisata tersebut. Kunjungan wistawan diobyek wisata alam 

banyu panas tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 12.259 pengunjung dan 

terendah pada tahun 2012 sebanyak 4.125 pengunjung. Data pengunjung 

terhitung dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan pengunjungnya. 

Perkembangan pariwisata yang dialami diobyek wisata banyu panas 

menjadikan masyarakat sekitar turut berpartisipasi dan menikmati hasilnya 

secara eknomis (Winarko 2016). 

Berdasarkan aset atau fasilitas diatas dalam pengelolaannya 

memerlukan partisipasi dari semua pihak terutama masyarakat sekitar, tanpa 

partisipasi yang mendukung kegiatan konservasi tersebut kelanggengan 

pariwisata disana tidak akan terwujud. Masalah yang berkenaan dengan 

partisipasi masyarakat dalam perkembangan obyek wisata begitu kompleks 

dan beraneka untuk diteliti. 
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Tabel 1.1 Banyaknya Pengunjung Wisata Alam Banyu Panas di Desa Cipari 

Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 

Obyek Wisata Tahun 

Wisata Alam Banyu Panas 2012 2013 2014 2015 2016 

4.125 5.561 7.214 9.235 12.259 

Sumber : Pengelola (Winarko 2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, permasalahan yang muncul 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Obyek Wisata Alam Banyu Panas di Desa Cipari Kecamatan 

Cipari Kabupaten Cilacap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam Banyu Panas di Desa 

Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Wisatawan 

Dapat memberikan tempat wisata yang lebih nyaman, edukatif dan 

inovatif. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat menumbuh kembangkan rasa partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan obyek wisata, serta memberikan pengetahuan dalam 

pemanfaatan lahan yang dapat mendukung pengelolaan wisata didaerah 

tersebut. 

3. Bagi Pemerintah 

Dapat digunakan sebagai dasar kajian penerapan kebijakan dan 

peran institusi dalam pengelolaan Obyek Wisata Banyu Panas di Desa 

Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Dimana kebijakan dan 

peran institusi yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada keterlibatan 

masyarakat, wisatawan, dan bersifat lintas sektor. 
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4. Bagi penelitian 

Memberikan pemahaman jika partisipasi masyarakat sangat penting 

dalam pengelolaan Obyek Wisata Banyu Panas di Desa Cipari Kecamatan 

Cipari Kabupaten Cilacap. 
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