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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mempersiapkan 10 

destinasi wisata unggulan yang akan menjadi prioritas kunjungan wisatawan di tahun 

2016, dan Flores khususnya Labuan Bajo menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata 

unggulan di Indonesia yang akan dipromosikan secara besar-besaran di tahun 2016. 

Salah satu ajang promosi yang dilakukan adalah Tour De Flores yang di 

selenggarakan pada 16-26 mei 2016. Flores yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur memiliki magnet kepariwisataan utama yaitu Kadal Raksasa Komodo, Danau 

Tiga Warna Kelimutu, Wisata Bahari dan kampung tradisional; Kampung Wae Rebo, 

Kampung Bena, yang juga didukung oleh kekayaan budaya dan keanekaragaman 

hayati yang sangat atraktif serta keterbukaan perilaku masyarakat. Hal-hal itu menjadi 

kekuatan yang cukup meyakinkan untuk mengangkat sektor pariwisata menjadi 

sektor penggerak utama (leading sector) pembangunan di Flores.  

Keberadaan Pulau Flores sebagai salah satu destinasi wisata yang diminati 

wisatawan tidak terlepas dari potensi-potensi alam maupun budaya  yang dimiliki 

setiap daerah atau kabupaten yang ada di Flores. Kabupaten Manggarai Barat yang 

merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung barat Pulau Flores memiliki 

banyak keanekaragaman budaya seperti Tarian Caci, kerajinan lokal, dan potensi 

alam seperti pantai, danau dan juga potensi lain yang patut dibanggakan terutama 

dengan adanya Komodo yang pada tahun 2012  menjadi salah satu dari tujuh 
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keajaiban dunia. Keberadaan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tentu menjadi 

motivasi khusus wisatawan baik manca negara maupun domestik. Berikut merupakan 

data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Manggarai Barat dari Tahun 2010 hingga 

Tahun 2014: 

 

Tabel 1.1 

Data Kunjungan WisatawanKe Kabupaten Manggarai Barat 

Priode 2010-2014 

 

Tahun 

 

Wisman 

 

Wisnus 

 

Jumlah 

 

TingkatKunjungan 

Wisatawan(%)  

2010 38.217 2.900 41.117  

2011 36.011 5.432 41.443 0,79 

2012 26.631 4.734 31.365 -24,32 

2013 35.475 9.104 44.579 42,13 

2014 44.590 11.862 56.452 26,63 

Rata-rata pRata-Rata Pertumbuhan Kunjungan 9,04 

Sumber:  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat (2015) 

Tabel 1.1 di atas menjelaskan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten 

Manggarai Barat pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan setiap tahun, namun 

pada tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan yang 

disebabkan oleh kurangnya wisatawan mancanegara yang melakukan cruise ke 
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Taman Nasional Komodo dengan jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 

31.365 orang dengan persentasi tingkat kunjungan sebesar -24,32%. Pada tahun 2013 

hingga tahun 2014 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, dimana pada tahun 2013 diadakan Sail Komodo yang mendatangkan 

banyak wisatawan dengan jumlah kunjungan sebesar 44.579 orang dan pada tahun 

2014 sebesar 56.452 orang. 

Persaingan yang ketat antara daerah mengharuskan pariwisata di Kabupaten 

Manggarai Barat perlu membuat inovasi dengan menyuguhkan berbagai atraksi 

wisata baik alam maupun budaya melalui berbagai promosi dan kreasi. Melihat 

potensi daya tarik wisata yang masih sangat alami maka konsep kegiatan wisata yang 

sangat cocok adalah ekowisata, dimana dalam pengembangan pariwisata dengan 

konsep ekowisata dapat melestarikan kekayaan alam dan budaya untuk tetap 

berkelanjutan,  selain itu dengan konsep ekowisata dapat memberdayakan masyarakat 

lokal semaksimal mungkin, karena seluruh aset produksi yang digunakan merupakan 

milik masyarakat lokal (Suryawan,2014). Sehingga dengan menerapkan konsep 

ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.  

Secara umum perkembangan ekowisata terjadi karena pergeseran pariwisata 

massal menjadi pariwisata alternatif, dimana ekowisata juga merupakan salah satu 

bentuk pariwisata alternatif. Wisatawan semakin sadar akan dampak yang terjadi 

akibat adanya pariwisata massal, sehingga mereka mulai beralih ke pariwisata 

alternatif. Laporan yang dikeluarkan World Tourism Organization (WTO), 

mengungkapkan adanya beberapa kecendrungan  dan perkembangan baru dalam 
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dunia kepariwisataan  yang mulai muncul pada tahun 1990-an. Dengan adanya 

kecendrungan masyarakat global, regional dan nasional untuk kembali ke alam (back 

to nature) maka minat masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih 

alami semakin besar. Minat tersebut merupakan faktor pendorong bagi 

dikembangkannya pariwisata yang berorientasi pada lingkungan alam atau yang lebih 

dikenal dengan ekoturisme atau wisata ekologi. Melalui beberapa penelitian, para 

praktisi pariwisata menegaskan bahwa motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu 

destinasi telah berubah drastis dan sekarang wisatawan lebih tertarik kepada suatu hal 

yang terspesifik, aktivitas kegemaran yang ia sukai dan yang paling penting yaitu 

adanya kualitas dari pengalamannya terkait produk dan servis pariwisata (Arida, 

2009).  

Kabupaten Manggarai Barat memperkenalkan bahwa pariwisata adalah sumber 

utama pembangunan. Hal ini tertuang dalam Rancangan Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2008 yang 

menitikberatkan pembangunan pariwisata pada tiga segi utama, yakni ekonomi, sosial 

dan kebudayaan. Akan tetapi titik fokus pengembangan pariwisata yang tertuang 

dalam RIPPDA tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan.Pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat tentu mengharapkan perubahan bagi 

pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, dalam hal peningkatan lapangan kerja, 

serta peningkatan pendapatan asli daerah, memperkenalkan budaya yang dimiliki 

serta menggali potensi-potensi yang ada. Namun dalam proses pencapaian  semuanya 

itu, dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan berbagai kendala 

dalam pengembangan pariwisata di Manggarai Barat, yaitu masih kurangnya 
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perhatian pemerintah terhadap potensi pariwisata desa yang dapat mendukung 

keberadaan destinasi Pulau Komodo, sehingga keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan pariwisata sangat rendah terutama masyarakat kecil, juga kendala lainnya 

yaitu krisis sumberdayamanusia dan keterbatasan finansial. 

Pengembangan ekowisata memang dibutuhkan oleh masyarakat dan pariwisata 

mendukung kearah itu. Prospek yang dijanjikan oleh ekowisata selama ini dan 

potensi perubahan permintaan pasar dan motivasi wisatawan yang terjadi akhir-akhir 

ini menghembuskan suatu iklim yang menghantarakan masyarakat untuk terus giat 

menggali produk-produk alam dan budayanya yang sebelumnya nyaris terpendam. 

Begitu banyak potensi-potensi wisata alam dan budaya yang tersebar diberbagai desa 

yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yang belum dikembangkan. Melihat kondisi 

ini timbul berbagai harapan masyarakat agar msyarakat seutuhnya dapat melibatkan 

diri dalam aksi membangun perekonomian dengan mengembangkan potensi 

pariwisata yang ada di desa. 

 Salah satu desa yang memiliki potensi ekowisata di Kabupaten Manggarai 

Barat adalah Desa Liang Ndara. Letak Desa Liang Ndara sangat strategis yaitu berada 

dijalur utama jalan raya Trans Flores dan letaknya tidak jauh dari Kota Labuan Bajo 

(Ibukota Kabupaten Manggarai Barat) yaitu sekitar tiga puluh menit dengan 

menggunakan kendaraan roda dua/empat. Selain itu kekhasan budaya dan keadaan 

alam yang masih asri merupakan potensi yang dimilki oleh Desa Liang Ndara. 

Sehingga keberadaan Desa Liang Ndara telah menjadi salah satu tempat berwisata 

sekaligus tempat menginap bagi wisatawan. Adapun data kunjungan wisatawan dari 
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Tahun 2010 hingga Tahun 2014ke Desa Liang Ndara, baik wisatawan mancanegara 

maupun wisatawan domestik adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2  

Data Kunjungan Wisatawan  

Ke Desa Liang Ndara Periode 2010-2014 

 

Tahun Wisman Wisnus Jumlah Tingkat Pertumbuhan  

Kunjungan (%) 

2010 795 336 1.131  

2011 1.117 739 1.856 64 

2012 1.055 451 1.506 -18.86 

2013 1.325 564 1.889 25.43 

2014 1.472 628 2.100 11.17 

Rata-rata pertumbuhan kunjungan 16.37 

Sumber: Sanggar Compang To’e (2015) 

 

Tabel 1.2 diatas menunjukan tingkat kunjungan wisatawan ke Desa Liang 

Ndara pada Tahun 2010 hingga Tahun 2014 mengalami fluktuasi, dengan rata – rata 

pertumbuhan kunjungan adalah 16.37 % per tahun. Pada Tahun 2010 hingga Tahun 

2011 tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2012 

tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah 
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kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan. Tingkat kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Maggarai Barat yang mengalami penurunan pada Tahun 

2012, juga memberikan dampak pada Desa Liang Ndara. 

Keberadaan wisatawan dan aktivitas wisata di Desa Liang Ndara ini dapat 

berdampak baik maupun buruk bagi keberlangsungan sumber daya yang ada. 

Keberadaan lahan pertanian yang masih asri dan alami di Desa Liang Ndara ini rentan 

akan alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana penunjang kebutuhan wisata yang 

dikembangkan. Untuk potensi wisata, sampai saat ini belum dimanfaatkan secara 

optimal. Desa Liang Ndara memang sudah memiliki suatu paket wisata tersendiri 

yaitu wisata budaya, karena di Desa Liang Ndara memiliki empat Sanggar Budaya 

yang mementaskan budaya lokal, yaitu budaya Manggarai, sehingga kebanyakan 

wisatawan yang datang hanya sebatas datang untuk menyaksikan atraksi budaya yang 

dipentaskan. Padahal masih banyak daya tarik wisata lainnya yang perlu dikunjungi. 

Desa Liang Ndara merupakan salah satu desa penyangga pengembangan 

ekowisata Kawasan Gunung Mbeliling yang merupakan kawasan tutupan hutan 

terluas di Pulau Flores. Hutan ini mempunyai banyak peranan bagi kelangsungan 

hidup 26.868 orang masyarakat sekitar Kawasan Mbeliling dan 46.116 orang 

penduduk Kota Labuan Bajo (Ibukota Kabupaten Manggarai Barat) dan Kecamatan 

Komodo (BPS Kabupaten Manggarai barat, 2015). Kawasan Ekowisata Mbeliling 

dikelola oleh lembaga swasta (LSM Burung Indonesia). Lembaga ini berperan dalam 

menjaga dan melestarikan Hutan Mbeliling dan kawasan sekitarnya termasuk 

kawasan Desa Liang Ndara. 



8 
 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pengelola di Desa Liang Ndara untuk 

mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Liang Ndara bukan hanya berpaku 

pada pemerintah saja. Berbagai upaya yang dilakukan mulai dari pembentukan 

beberapa sanggar budaya, mempromosikan maupun sudah bekerja sama dengan 

berbagai pemangku pengembangan pariwisata. Pada tahun 2009 Desa Liang Ndara 

sudah mengusulkan untuk dijadikan Desa Wisata, tetapi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah belum mengeluarkan SK penetapan Desa Liang Ndara sebagai 

desa wisata. Namun dengan adanyaprogram dari Uni Eropa bekerjasama dengan 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Indonesian Ecotourism Network 

(INDECON)yang mencanangkan proyek Inovasi Pengembangan Ekowisata Flores 

untuk Perdagangan Berkelanjutan (INFEST) yang berjalan dalam periode tiga tahun, 

selama 2013 sampai 2015 dan Desa Liang Ndara dipilih menjadi salah satu desa yang 

menjadi fokus dari program tersebut, sehingga pengembangan daya tarik wisata di 

Desa Liang Ndara akan berfokus pada pengembangan daya tarik ekowisata.  

Proyek INFEST ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan 

pariwisata masyarakat di desa sehingga dapat memberikaan jasa dan produk 

ekowisata yang berkualitas.Proyek ini akan diimplementasikan di lima kawasan desa 

di Flores yaitu Wae Sano (Kabupaten Manggarai Barat), Liang Ndara (Kabupaten 

Manggarai Barat), Tado (Kabupaten Manggarai Barat), Wae Rebo (Kabupaten 

Manggarai) dan Bena (Kabupaten Ngada), serta kota-kota di Flores yaitu Labuan 

Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) dan Bajawa (Kabupaten Ngada).Dalam 

mengoptimalkan potensi wisata kawasan Desa Liang Ndara LSM Burung Indonesia 

juga melakukan pola pendampingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 



9 
 

masyarakat lokal sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam 

pengembangan kawasan wisata Desa Liang Ndara berbasis masyarakat dengan 

membentuk kelompok Ekowisata Desa Liang Ndara. 

Sejumlah potensi yang dikembangkan dan upaya pengembangan yang dlakukan 

oleh lembaga swasta dan masyarakat, ternyata belum berjalan dengan baik, masih 

banyak kendala yang dihadapi danmasih banyak potensi-potensi wisata yang dimiliki 

yang belum dikembangkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya, 

kurangnya keterlibatan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata di daerah tersebut. Melihat fenomena-fenomena tersebut, maka penelitian 

ini penting dilakukan untuk menentukan potensi dan atraksi ekowisata, untuk 

mengetahui bagaimana praktek ekowisata dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 

ekowisatadan upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi ekowisata 

menjadi atraksi wisata di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga 

potensi-potensi ekowisata di Desa Liang Ndara dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi 

masyarakat di Desa Liang Ndara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apa potensi dan atraksi ekowisata yang ada di Desa Liang Ndara Kabupaten 

Manggarai Barat? 
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2. Bagaimana praktek ekowisata di Desa Liang Ndara dan kesesuaiannya dengan 

prinsip-prinsip ekowisata? 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi ekowisata 

menjadi atraksi wisata di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui potensi dan atraksi ekowisata yang ada di Desa Liang Ndara 

Kabupaten Manggarai Barat. 

2. Mengetahui praktek ekowisata di Desa Liang Ndara dan kesesuainnya dengan 

prinsip-prinsip ekowisata. 

3. Menentukanupaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi 

ekowisata menjadi atraksi wisata di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai 

Barat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa selaku peneliti serta 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, yaitu dalam 

memahami dan mengaplikasi konsep potensi ekowisata dan praktek ekowisata 

yang ada di suatu daerah berdasarkan konsep prinsip-prinsip ekowisata, 

sehingga dapat menentukan upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan 
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potensi ekowisata menjadi atraksi wisata. Selain itu, dapat juga dijadikan 

landasan untuk peneliti selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pihak yang 

terkait atau pihak pengelola pariwisata, bahwa pengembangan potensi ekowisata 

di suatu daerah sangat pentingdimana dalam pengembangan pariwisata dengan 

konsep ekowisata dapat melestarikan kekayaan alam dan budaya untuk tetap 

berkelanjutan,  selain itu dengan konsep ekowisata dapat memberdayakan 

masyarakat lokal semaksimal mungkin, karena seluruh aset produksi yang 

digunakan merupakan milik masyarakat lokal. Sehingga dengan menerapkan 

konsep ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang signinifikan 

terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut, yaitu masyarakat di 

Desa Liang Ndara. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang berjudul “Pengembangan Potensi Ekowisata di Desa Liang 

Ndara Kabupaten Manggarai Barat” ini menggunakan sestematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II  : LANDASAN KONSEP DAN TEORI ANALISIS 

Bab ini menguraiakan tentang kajian penelitian sebelumnya dan landasan konsep 

terkait dengan masalah yang dibahas, seperti; pariwisata pedesaan, pariwisata 

berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, pariwisata alternatif, ekowisata, 

konsep prinsip-prinsip ekowisata,konsep potensi ekowisata, dan konsep 

pengembangan ekowisata. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi; lokasi penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode penentuan informan, dan metode analisis data. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, potensi dan 

atraksi ekowisata yang ada di Desa Liang Ndara, praktek ekowisata dan 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekowisata dan upaya yang dapat dilakukan 

dalam mengembangkan potensi ekowisata menjadi atraksi wisata di Desa Liang 

Ndara Kabupaten Manggarai Barat. 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan tentang 

permasalahan yang diteliti dan saran-saran dari hasil penelitian. 

 

 


