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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Taman Nasional Gunung Tambora  

 Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam  yang memiliki 

ekosistem asli yang memiliki keunikan tersendiri dan dikelola melalui sistem 

zonasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam selain 

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan lain-lain. 

Penetapan atau penunjukan suatu kawasan menjadi taman nasional  harus 

memenuhi kriteria antara lain : memiliki luasan yang cukup, memiliki ekosistem 

asli/unik serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Terkait hal tersebut 

maka kegiatan kajian potensi harus dilaksanakan secara menyeluruh baik potensi 

yang berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi maupun potensi 

pendukung tetapi menjadi satu kesatuan pengembangan. Dalam kegiatan kajian 

potensi kawasan Gunung Tambora sebagai calon taman nasional dilakukan kajian 

terhadap beberapa aspek penting antara lain kajian bioekologi, geologi, wisata 

alam dan sosial ekonomi dan budaya (widada, 2015) 

2.2 Pengertian dan Potensi Ekowisata 

 Berdasarkan dua kata eco dan tourism, yang ketika diadopsi ke dalam 

bahasa indonesia menjadi kata eko dan turisme atau eko dan wisata. Makna dasar 

dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berika, eko yang dalam bahasa greek 

(yunani) berarti rumah, dan touismyang berarti wisata atau perjalanan. Pengertian 

selanjutnya oleh beberapa ahlik kata eco dapat diartikan sebagai ecology atau 
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economy sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna wisata 

ekology (ecology tourism)atau wisata ekonomi (economyc tourism) dan hal ini 

masih terus diperdepatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut 

(Dirawan, 2003). 

 World Tourism Organisation (WTO) dan United National Environment 

Program (UNEP) menyatakan “ekowisata merupakan perjalanan yang relatif tidak 

megganggu kelestarian alam dengan tujuan spesifik untuk mempelajari, 

mengagumi, dan menikmati pemandangan dan tanaman dan hewan liar serta 

segala aspek budaya lokal yang ditemui” 

 Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk 

wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam (natural area), memberi 

manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat 

setempat. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian 

lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konsevasi 

 (UNEP, 1990) sebagai berikut: 

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung 

sistem kehidupan. 

2. Melindungi keanekaragaman hayati 

3. Menjaimin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosisitemnaya. 

Menurut the international ecotourism societyatau TIES (1991), ecotourism adalah 

perjalanan wisata kewilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau 

menyelamatkan lingkungan alaminya dan memberi penghidupan penduduk lokal. 
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Menurut world consavation union(WCU), ecotourismadalah perjalanan wisata 

kewilayah-kewilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai 

warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak 

menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta 

menghargai partisipasi penduduk lokal. 

Ekowisata menciptakan dampak pada ekisistem tetapi yang lebih penting, 

ekowisata mempromosikan cara untuk konservasi diwilayah ekologis yang 

rapuh,manfaat ekonomi masyarakat lokal dan memberi informasi kepada publik 

dengan pengalaman pendidikan berbasis alam (Mirsanjari, 2012). 

2.3 Kebijakan Pengembangan Ekowisata  

 Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-

potensi,membawa suatu keadaan seacara bertingkat pada suatu keadaan yang 

lebih lengakap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu yang lebih awal 

kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. 

Pengembangan meliputi mengahtifkan sumberdaya, memperluas kesempatan 

mengakui keberhasilan dan mengintegrasikan kemajuan (Ramly, 2007). 

 Lebih lanjud ramly (2007) menyatakan bahwa dari segi kualitatif, 

pengembangan  berfungsi sebagai upaya peningkatan yang meliputi 

penyempurnaan program kearah yang lebih baik. Dimana hal-hal yang 

dikembangkan meliputi aktivitas manajemen yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Model-model perencanaan telah 

dikembangkan, masing-masing merefleksikan nilai-nilai yang berbeda, asumsi 
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dan keyakinan tentang hakekat dari dunia perencanaan dilakukan. Beberapa 

model perencanaan diantaranya perencanaan sinoptik, perencanaan terhadap  

(incremental),mixe scanning dan perencanaan trasaktif (Mitchell,Setiawan Dan 

Rah Mi, 1997 ). 

 Implementasi pembangunan top down telah menyebabkan proporsi dan 

konstelasi peranan tiga stakeholder pembangunan menjadi timpang. Negara dan 

swasta menjadi sangat dominan sedangkan masyarakat berada pada posisi 

marjinal. Bertolak dari hal tersebut diperlukan sebuah pembangunan alternatif 

yang lebih berorientasi pada usaha menghilangkan marginalisasi dan memperkuat 

sektor  masyarakat. Maka pada saat ini pembangunan yang berbasis masyarakat 

(community based development) menjadi sangat relavan untuk diimplementasikan 

(suparja dan suyantno, 2003). 

2.4 Pendekatan Pengembangan Ekowisata   

 Menurut Gumelar. S (2010) untuk tercapainya pengembangan dan 

pembinaan ekowisata instegratif, dibutuhkan beberapa pendekatan,antara lain: 

1. Pendekatan lingkungan 

Definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata mempunyai implikasilangsung 

kepada wisatawan dan penyedia jasa perjalanan wisatawan. Wisatawan dituntut 

untuk tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya 

yang tinggi, tetapi mereka harus mampu melakukannya dalam kegiatan wisata 

melaui sifat-sifat empati wisatawan,digugah untuk mengeluarkan pengeluran 

ekstra untuk pelestarian alam. 
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2. Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan 

Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat 

pengembangan ekowisata, harus mampu menghasilakan model partisipasi 

masyarakat. Partisipasi masyarakat setempat dilibatkan dalam penyusunan 

perencanaan sejak awal, dimana masyarakat dapat menyampaikan gagasan-

gagasan yang dapat memberikan muasan participatory planning, dan mendorong 

mereka mengembangkan gagasan murni tanpa pengendalian dan pengarahan 

terkendali dari pihak-pihak berkepentingan. 

3. Pendekan sektor puplik 

Peran sektor puplik sangat penting dalam pembinaan ortoritas untuk 

menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan 

lingkungan, di dalamnya pemerintah memiliki otoritas dalam penentua kebijakan 

yang berkaitan dengan program dan pembiayaan  sektor pemabangunan baik 

secara vertikal maupun horizontal dan stuktural, dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah pemerintah memiliki cukup tinggi  dengan penyadang dana, seperti bank, 

investor dan donatur dalam negeri dan luar negeri. 

4. Pendekatan pengembangan infrastuktur 

Penyediaan infrastuktur dasar adalah merupakan kegiatan penting untuk 

memperkuat perkembangan ekowisata. Jalan, jembata, air bersih, jaringan, 

merupaka unsur-unsur fisik yang dibangun dengan cara menghindar perusakan 

lingkungan atau menghilang rana keidahan pada lokasih ekowisata. Teknologi 
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tinggi harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan 

pemandangan yang bertolak belakang dengan konfirgurasi alam pariwisata. 

2.5 Taman Nasional Tambora dan Perkembangan Ekowisata di Taman  

 Nasional  Tambora 

Dalam undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosisitemnya, Taman 

Nasional Tambora adalah kawasa zonasi wilayah seperti Cagar Alam berupa 

landscape alamiah yang harus dilindungi dan tidak boleh dijamah manusia kecuali 

untuk penelitian. Selain itu, zona suaka margasatwa yang banyak aneka ragam 

satwanya terutama burung atau jenis Aves. Zona lainnya ialah zona pemanfaatan 

wisata yang merupakan jasa lingkungan baik untuk wisata dan juga nanti bisa 

dilihat lagi bila banyak potensi listrik dari mikrohidro air terjun. Zona lainnya 

ialah zona taman buru. Total luas Taman Nasional Gunung Tambora seluruhnya 

adalah 71.644 Ha yang terdiri dari Cagar Alam seluas 23.840 Ha, Suaka 

Margasatwa seluas 21.674 Ha dan Taman Buru Seluas 26.130 Ha. 

 Ekowisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan jasa lingkungan, 

baik itu alam (keindahan, keunikannya) ataupun masyarakat (budayanya, cara 

hidupnya, struktur sosialnya) dengan mengemukakan unsur-unsur konservasi, 

edukasi dan pemberdayaan mansyarakat setempat (Fandeli, et.al. 200). 

 Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menentukan 

bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak negatif terhadap 
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lingkungan dan budaya setempat serta mampu meningatkan pendapatan ekonomi 

bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. 

Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah: 

1.  jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuia dengan daya dukung   

      lingkungan dan sosial budaya masyarakat. 

2. pola wisata ramahlingkungan  (nilai knservasi) 

3. pola wisata ramah budaya dan adat istiadat setempat (nilai edukasi dan wisata) 

4. membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi) 

5. modal awal rama yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar. (nilai parasita  

   masyarakat dan ekonomi) (Depbudpar dan WWF, 2009). 

2.6  Peran Masyarakat Di Dalam Kawasan Konservasi  

 Secara umumkeberadaan kawasan konservasi di indonesia masih belum 

dikelolah secara optimal. Berbagai permasalahan yang dapat dipersepsikan 

sebagai suatu keterbatasan dapat dirasakan, seperti lokasih sumberdaya (personil 

pengelola dan anggara pengelolah), legitimasi pengelolaan, serta permasalahan 

struktural yang menyangkut kebijakan dan instrumen regulasi. Oleh karenanya, 

pengelolaan kawasan konservasi harus diadaptasikan terhadap perubahan dan 

permasalahan yang dihadapi (soekmadi, 2003). 

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan suatu objek 

wisata alam diharapkan akan dapat meningkatkan usaha pelestarian sumberdaya 
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pariwisata tersebut. Dalam paradigma pembangunan. Manusia dalam proses 

pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai penonton 

tapi mereka harus secara aktif serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan 

dan menikmati pembangunan. Partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi 

perlu dikembangkan dan diperoleh prioritas didalam kawasan tersebut, karena 

masyarakat sekitar memberi sumbangan yang besar bagi keseimbangan 

sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan (McNelly, 1988). 

2.7 Produk Wisata       

 Produk pada aspek pariwisata meliputi obyek fisik, pelayanan, tempat 

organisasi bahkan juga termaksu ide untuk mengembangkannya. Menurut Fandeli 

(2000), perkembangan pariwisataan alam perlu dilaksanakan terhadap seluruh 

komponen dari produk wisata. Produk pariwisata adalah sejumlah fasilitas dan 

jasa layanan yang disediakan dan diperuntukkan bagi wisatawan yang meliputi 

tiga komponen, yaitu: sunberdaya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata 

(barang, jasa,hasil seni, falsafah, atraksi/gejala/fenomena alam), fasilitas yang 

tersedia dan trasportasi. Dari sisi falsafah produk akan terbeli oleh konsumen jika 

memiliki keunikan, superior dan hasil karya yang inovatif yang unggul. 

 Menurut Kottler, Bowen dan Makens (1999) dalam disertasi fandeli 

(2002) produk wisata adalah suatu yang ditawarkan kepada pasar agar orang 

tertarik perhatiannya, ingin memiliki, memanfaartkan dan mengkonsumsi untuk 

memenuhi keinginan dan mendapatkan kepuasan. Komponen utama dalam 

produk wisata adalah atraksi, amenitas dan aksesibilitas. 
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Komponen produk yang direncanakan untuk dikembangkan adalah meliputi: 

1.Komponen atraksi alam  

Kepariwisata alam sangat dipengaruhi oleh keberadaan, perilaku 

satwa,gunung, pantai, sungai, hutan, lenbah, ngarai, gua dan laut mempunyai 

kondisi, sifat perilaku yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan 

obyek dan daya tarik wisata alam.  

Banyaknya pilihan aktivitas wisata oleh wisatawan menjadi salah satu 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek 

wisata dengan tujuan pelestarian dan perlindungan alam. Seseorang yang 

melakukan aktivitas wisata sangat dipengaruhi oleh faktor waktu, jarak, kondisi, 

perekonomian dan status sosial. Keterbatasan waktu wisatawan sangat 

dipengaruhi oleh sifat dan perilaku obyek dan atraksi wisata yang tidak selalu 

tepat.  

2. Komponen amnenitas  

Pada hakekatnya, wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional 

Tambora Alam tersegmentasi atas kelompok remaja, petualang yang suka akan 

tantangan dan memiliki motivasi fisik, kesehatan, pendidikan dan penelitian, atau 

kelompok umum hanya bertujuan memenuhi kebutuhan rekreasi semata. Dengan 

adanya perbedaan tersebut tentunya setiap kelompok memeiliki ukuran kepuasa 

dan dan kebutuhan yang berbeda.  

 Dalam kegiatan wisata alam tetap membutuhkan rasa puas dan 

kenyamanan apabila memperoleh pelayanan yang standar, makanan bergizi, 
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sarana akomodasi yang nyaman, air yang bersih dan sehat dengan keamanan dan 

sanitasi yang baik.  

3. Komponen asesibilitas  

 Asesibilitas atau keterjangkauan yang tinggi akan meningkatkan 

perkembangan suatu Taman Nasional Tambora. Asesibilitas yang terlampau 

tinggi biasanya akan menimbulkan ancama bagi kelestarian Taman Nasional 

Tambora. Wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Tambora alam dapat 

dibedakan menurut rentang waktu yang digunakan. Maka dikenal ada wisatawan 

harian (daily used tourist), wisatawan akhir pekan (weekend tourist) dan 

wisatawan hari libur (holiday tourist).  

2.8 Pasar Wisata dan Pemasaran  

Segmen pasar wiata terkait erat dengan pengembangan dan pemasaran        

obyek wisata. Potensi pasar wisata meliputi jumlah, sosial demografi, psikografi    

dan geografi wisata. Pengetahuan terhadap potensi dasar secara umum penting 

untu mengetahui kopentsinya berdasarkan data yang ada dan observasi di 

lapangan dalam kurung waktu tidak terlalu lama mengingat trend dinamika 

kepariwisataan tidak bersifat statis.  

 Segmen pasar dapat dibagi menjadi segmen bawah, menegah dan atas. 

Segmen pasar bawah terdiri dari : pelajar dan mahasiswa, pengawai tingkat 

rendahan, masyarakat bawah, dan back packers dari mancanegara. Untuk 

golongan menegah terdiri dari : para manager dan staf menengah, pelajar sekolah 

international, pegawai tingkat menengah dan keluarganya, ekskulatif muda dan 
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wisma inbound. Sedangkan para wisata segmen atas terdiri dari masyarakat 

pengusaha, eksekutif perusahaan, ekspatriaad dan wisma inbound. Masing-masing 

tingkat segmen tadi mebutuhkan wasilitas dan layanan yang berbeda teristimewa 

bagi segmen atas sangat memebutuhkan layanan dan fasilitas yang berkualitas 

sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan karena biasanya mereka bersedia 

untuk membayar mahal. Penentuan segmen pasar ini disebut dengan positioning.  

 Strategi pemasaran disesuaikn dengan jumlah dan perbedaan jenis 

kebutuhan. Aspek kebutuhan dan keinginan atau trend wisatawan penting dalam 

menentukan langkah atau kebijakan pemasaran obyek wisata. Mengingat 

perkembangan atau trend pariwisata desa ini dibutuhkan kualitas perjalanan yang 

semakin meningkat bagi wisatawan berarti sejalan dengan tuntutan peningkatan 

obyek alam dan produk budaya masyarakat setempat yang harus dipersiapkan 

untuk memenuhinya.  

2.9. Landasan Teori  

 Pendekatan pengelolaan kawasan konservasi mengakami perkembangan 

dari waktu ke waktu. Pada era tahun 1800-an (mengacu pada penetapan Taman 

Nasional Pertama di Dunia yaitu Taman Nasional Yellow Stone di Amerika 

Serikat tahun 1872), pembangunan dan penetapan kawasan konservasi tersebut 

merupakan upaya perlindungan terhadap spesies tertentu sebagai perioritas 

pertama dengan “menyingkirkan” kepentingan kehidupan manusia atau 

masyarakat. Konsep yang tidak perpihak pada masyarakat tersebut kemudia di 

adopsi oleh Negara-negara Eropa salah satunya adalah Belanda yang kemudian 
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menerapkan konsep tersebut di Negara jajahannya misalnya Indonesia dan banyak 

kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi di Indonesia 

merupakan hasil penetapan dari pemerintah belanda. Dalam perkembanggannya 

Taman Nasional Yellow Stone yang digunakan sebagai contoh pengelolaan 

konservasi saat ini sudah berubah yang awalnya hanya sebagai kawasan 

perlindungan spesies tertentu dan tidak berpihak pada masyarakat saat ini taman 

nasional tersebut sangat berpihak pada masyarakat dengan tetap 

memepertahankan aspek konservasi yaitu dengan mengkolaborasikan konsep 

konservasi kawasan dengan kepariwisataan alam hasilnya adalah Taman Nasional 

Yellow Stone menjadi destinasi wisata unggulan di amerika dan menyumbangkan 

pendapatan dan lapangan kerja yang besar bagi daerahnya.  

kawasan Gunung Tambora yang sebelumnya Berstatus Cagar Alam, Suaka 

Margasatwa dan Taman Buru ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui 

SK.111/MenLHK-II/2015 tanggal 7 April 2015. Dalam acara peresmian, Presiden 

Jokowi agar keberadaan taman nasional baru itu dirawat dan dijaga jangan sampai 

ada yang rusak. “Saya ingin titip peringatan dua abad meletusnya Gunung 

Tambora, Tambora Menyapa Dunia ini agar setiap tahun dijadikan momentum 

untuk promosi pariwisata di baik Dompu, Bima, maupun di Nusa Tenggara Barat. 

Semua biar tahu di mana Dompu, di mana Bima, di mana Nusa Tenggara Barat, 

dan di mana itu Indonesia,” kata Presiden Jokowi pada sambutan saat peresmian. 

Menindaklanjuti paska peresmian gunung Tambora sebagai taman nasional, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama jajaran 

pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) langsung melaksanakan rapat 
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koordinasi di Bima. Rapat membahas tindak lanjut dan agenda yang perlu 

disiapkan dalam pembangunan Taman Nasional Gunung Tambora seperti 

prasarana jalan, perbaikan jembatan, jungle tracking, stasiun pengamatan burung, 

sarana wisata panjat tebing, off road, paralayang, serta kegiatan pendukung 

lainnya. Sekarang ini, di sekitar kawasan TN. Tambora masih muncul indikasi 

illegal-logging. Untuk itu, Menteri LHK menginstruksikan untuk perlu mendalami 

anatomi karakter model illegal logging tersebut yang merupakan kebiasaan ladang 

berpindah. Siti Nurbaya meminta jajaran daerah untuk mengidentifikasi secara 

detil dan tepat mengenai kebiasaan masyarakat dalam kegiatan ladang berpindah 

atau membakar lahan untuk mengumpulkan rusa yang diburu. Terhadap situasi itu 

perlu pembinaan masyarakat dengan konsep hutan kemasyarakatan atau hutan 

desa konservasi atau perhutanan sosial. Tentu saja dalam waktu sesegera mungkin 

akan diberikan petunjuk kerja dan penetapan unit kerja penanganan sementara 

TN. Gunung Tambora kepada Kepala BKSDA NTB, sambil pemantapan 

kelembagaan yang akan mengelolanya.  

Kawasan Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa dan secara 

administratif terletak di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara 

Barat. Ada zonasi wilayah seperti cagar alam berupa landscape alamiah yang 

harus dilindungi dan tidak boleh dijamah manusia kecuali untuk penelitian. Selain 

itu, zona suaka margasatwa yang banyak aneka ragam satwanya terutama burung 

atau jenis Aves. Zona lainnya ialah zona pemanfaatan wisata yang merupakan jasa 

lingkungan baik untuk wisata dan juga nanti bisa dilihat lagi bila banyak potensi 

listrik dari mikrohidro air terjun. Zona lainnya ialah zona taman buru. Total luas 
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Taman Nasional Gunung Tambora seluruhnya adalah 71.644 Ha yang terdiri dari 

cagar alam seluas 23.840 Ha, suaka margasatwa seluas 21.674 Ha dan taman buru 

seluas 26.130 Ha.Gunung Tambora menyimpan sejarah kedahsyatan letusan pada 

April 1815 dan berdampak ke seluruh penjuru dunia, dimana abu vulkaniknya 

menyebar hingga menggelap-gulitakan dunia, hingga setahun kemudian dunia 

mengalami tahun tanpa musim panas.  

Menurut Mackinnon (1990) keberhasilan pengelolaan banyak tergantung 

pada kadar dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada kawasan yang 

dilindungi oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu pariwisata alam yang 

sesuai dikembangkan dikawasan Taman Nasional Tambora adalah pariwisata 

alam berbasis masyarakat. Menurut soekmadi (2003), pendekatan partisipasi lebih 

dipersepsikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

konservasi tanpa melihat prosesnya sehingga secara umum masyarakat 

diposisikan sebagai obyek pelaksanaan kegiatan.  

Pengusahaan ekowisata membutuhkan dukungan dari stakeholder terkait 

termasuk didalamnya. Perkembangan ekowisata dapat berjalan dengan baik bila 

semua pihak memiliki persepsi dan konsep yang sama dengan tujuan 

pengembangan ekowisata yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan 

kelestarin lingkungan.  

 


