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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Evaluasi 

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang 

diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkancana (1983) menyatakan 

bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk 

menentukan nilai dari suatu hal. Raka Joni (1975) menjelaskan bahwa evaluasi 

adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan 

mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut Value Judgment. 

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu 

rencana kegiatan atau program (Sunarto, 2004). Evaluasi berusaha 

mengidentifikasi  mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau 

penerapan program. Hadi ( 1999 ), bahwa fungsi evaluasi adalah: 

1. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program mampu memecahkan 

masalah yang dirumuskan pada tahap awal perencanaan. Ketika implementasi 

dilaksanakan akan diketahui lebih lanjut tentang masalah dan mungkin kita 

perlu memikirkan kembali tentang tujuan dan proyek. 

2. Evaluasi diperlukan untuk mengkaji informasi yang dapat dipergunakan 

untuk mengambil keputusan dalam melakukan perbaikan. 

3. Evaluasi diperlukan untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan proyek, 

yang terlibat dalam implementasi proyek. Informasi tentang bagaimana 
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proyek berlangsung menjadi sumber penting sebagai motivasi dan kepuasan 

pihak-pihak yang terlibat. 

2.2. Pariwisata 

Sebagai suatu gejolak sosial, pemahaman akan pengertian dari makna 

pariwisata memiliki banyak definisi. Akan tetapi dari kegiatan penulisan ini, suatu 

sintesa mengenai konsepsi dan pengertian pariwisata yang digunakan sebagai 

suatu tinjauan pustaka dapat dibatasi pada pengertian: Kodyat (1983) pariwisata 

adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian 

dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. 

Burkart dan Medlik (1987) menjelaskan pariwisata sebagai suatu 

trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-

tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-

kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Wahab (1985) 

menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi 

industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan, 

transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri. 

Konsep pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang dirumuskan oleh The 

World Commissions for Environmental and Development (WCED) mendefisikan 
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pembangunan Pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang, tanpa mempertaruhkan 

kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya mereka sendiri. 

Dengan tujuan adalah memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal 

proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis sampai 

kepada penerapannya di lapangan. 

Federation of Nature and National Parks (1993) memberikan batasan 

tentang pariwisata berkelanjutan yaitu semua bentuk pembangunan, pengelolaan 

dan aktivitas pariwisata yang memelihara integritas lingkungan, sosial, ekonomi, 

dan kesejahteraan dari sumber daya alam dan budaya yang ada untuk jangka 

waktu yang lama. 

2.3. Wisata Alam 

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang 

memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun 

setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh 

kesegaran jasmaniah dan rohaniah, men-dapatkan pengetahuan dan pengalaman 

serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam (Anonymous, 1982 dalam 

Saragih, 1993). 

Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang 

memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih 

alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat 

tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan 
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aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramean kota. Sehingga dengan 

melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa 

bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita 

memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita 

harus melestarikan area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan 

mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehinga bisa menjadi 

Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. 

Jackson (dalam Gde Pitana, 2005: 101 ) suatu daerah yang berkembang 

menjadi sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, 

seperti :  

a. Menarik untuk klien.  

b. Fasilitas-fasilitas dan atraksi.  

c. Lokasi geografis.  

d. Jalur transportasi.  

e. Stabilitas politik.  

f. Lingkungan yang sehat.  

g. Tidak ada larangan/batasan pemerintah.  

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang 

diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi 
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dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas 

transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan 

hiburan), pelayanan makanan, dan barang - barang cinderamata (Gde Pitana, 

2005: 101). 

2.4. Sumber Daya Alam 

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam 

(SDA)  adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk 

lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah 

semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya 

tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-

bijian,  pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam. 

SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan 

SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara 

keseluruhan membentuk satu ekosistem. SDA memiliki peranan dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam 

Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 

sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 

ekosistem. 

SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada 

sifatnya, yaitu : 
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(a). Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources), dimana 

aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa 

kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, 

hutan dan margasatwa. 

(b). Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non renewable atau deposit 

resources), dimana persediaan tetap dan sumberdaya alam ini terdiri dari: 

1)  Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara,  

minyak bumi, gas alam. 

2)   Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). 

Contoh: kelompok logam dan karet. 

(c). Sumber daya alam yang tak akan habis (continuous atau flow resources),  

dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari: 

1)   Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan 

manusia. Contoh : energi matahari, energi pasang surut. 

2)  Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. 

Contoh : bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan udara. 

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang 

harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada 

rnanusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan 
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SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi 

perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) 

ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Semakin besar 

manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun 

muncul resiko baru(Soemarwoto, 1985). 

2.5. Ekosistem 

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan 

timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh 

antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.  Ekosistem 

merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi 

timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju 

kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara 

organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang 

ada.   

Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama 

dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan 

lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik 

untuk keperluan hidup.  Secara yuridis, pengertian ekosistem terdapat dalam Pasal 

1 ayat 5 UU No. 32 tahun 2009, yaitu Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan 

hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi 

dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.  
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Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa syarat terbentuknya ekosistem 

ialah adanya keteraturan hubungan dan ketergantungan antar sub-ekosistem.  

Keteraturan dan prinsip saling ketergantungan dalam ekosistem inilah yang 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

Suyitno(2001) mengatakan bahwa ekosistem dicirikan dengan berfungsinya 

pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung di antara 

berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem diluarnya. 

Otto Soemarwoto(1985), ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang 

terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya.  Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup di 

suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.  

Keteraturan dan prinsip saling ketergantungan dalam ekosistem terjadi oleh 

adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi dalam 

ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi atau relung.  

Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama 

dengan baik, keteraturan ekosistem itu pun terjaga. 

2.6. Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya 

SDA hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari SDA 

yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun berupa fenomena alam, baik 

secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat 

sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat 

diganti. SDA hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan 

penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional.   
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SDA Hayati dan ekosistemnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara 

lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan manusia pada umumnya 

untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Unsur-unsur SDA dan 

ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan 

pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan 

salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem diperlukan 

pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.   

Pembangunan SDA hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah 

bagian intergral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai 

pengamalan Pancasila. Untuk menjaga pemanfaatan SDA hayati dapat 

berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah 

konservasi sehingga SDA hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu 

mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan nasional itu 

sendiri.  

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan SDA hayati dapat ditemukan 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis 

berupa hukum adat, dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh 

masyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur aspek aspek tertentu 

dari pemanfaatan dan perlindungan SDA hayati, terutama di tingkat pelaksanaan,  

masih tersebar diberbagai sektor sehingga mekanisme institusi ditingkat 

pelaksanaan kurang membantu efektivitas pengaturannya. 
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2.7. Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang : Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

Pasal 1 ketentuan umum dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan 

dengan: 

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri 

dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani 

(satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara 

keseluruhan membentuk ekosistem. 

2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya 

alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 

3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik 

antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling 

tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 

4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup 

di darat maupun di air. 

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, 

dan atau di air, dan atau di udara. 

6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau 

dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. 
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7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan 

atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas 

maupun yang dipelihara oleh manusia. 

8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan 

berkembang secara alami. 

9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di 

darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya 

yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 

10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya 

mempunyai kekhasan tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem 

tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara 

alami. 

11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas 

berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk 

kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 

12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, 

ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang 

keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan 

penelitian dan pendidikan. 
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13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik

di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

14. Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,

pariwisata, dan rekreasi.

15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi

tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan

asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama

dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.




