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ABSTRAK 
 

Dalam mengubah lingkungan alam dibutuhkan peranan Pemerintah dalam 
pengelolaan lingkungan dengan cara pertama-tama berusaha menciptakan iklim 
dan keadaan agar dapat dipenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling minim 
bagi peri-kehidupan manusiawi. Campur tangan pemerintah diperlukan supaya 
mekanisme pasar dapat memenuhi hak masyarakat dan memberi perlakuan adil 
kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Dari itu semua muncul fenomena yang terjadi terhadap pengembangan 
ekowisata alam di kawasan Wonorejo kecamatan Rungkut, Surabaya. Didaerah 
tersebut saat ini terjadi perubahan lingkungan alam dari daerah hutan berantara 
yang tidak terurus,menjadi daerah konservasi dan sekarang diremikan sebagai 
tempat ekowisata baru bagi warga Surabaya. Di lingkungan tersebut terdapat 
hubungan interaksi antara pengelola ekowisata mangrove wonorejo yaitu FKPM 
(Forum Kemitraan Polisi Masyarakat),Pemerintah,dan masyarakat Wonorejo yang 
bersama-sama melakukan pengembangan ekowisata Mangrove. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah:pertama,bagaimana peran 
FKPM dan Pemerintahan lokal terhadap pengembangan potensi ekowisata 
mangrove wonorejo dapat terealisasikan dengan program pemberdayaan 
masyarakat Wonorejo.kedua, siapakah yang diuntungkan dengan adanya 
pengembangan ekowisata mangrove Wonorejo. Ketiga, bagaimana tanggapan 
masyarakat dengan adanya ekowisata mangrove wonorejo.  

Pertama, peran FKPM sebagai pengelola dan motor penggerak 
penghijauan lingkungan mangrove, peran FKPM juga untuk memberdayakan 
masyarakat wonorejo dan peran Pemerintah lokal, yaitu kelurahan wonorejo 
sebagai penerus kebijakan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat Wonorejo. 
Kedua, yang diuntungkan dengan adanya ekowisata mangrove ini adalah 
pertama,FKPM selaku pengelola mendapatkan kepercayaan dari pihak luar terkait 
bantuan dana untuk pengembangan ekowisata mangrove. kedua, pemerintah 
berhasil mewujudkan ruang terbuka hijau dan tempat wisata baru bagi warga kota 
Surabaya,hal ini dapat meningkatkan kinerja dari pemerintahan. Ketiga, 
masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya ekowisata mangrove yang 
dikemudian hari bisa meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat 
wonorejo. Ketiga, dengan adanya ekowisata mangrove, masyarakat wonorejo 
pada umumnya sangat mendukung dan merasa senang. Bagi para petani 
tambak,tambak mereka terlindungi dari gelombang laut yang bisa merusak 
tambak mereka. Adanya ekowisata ini menjadikan perekonomian masyarakat 
wonorejo sedikit lebih baik. 
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