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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian dan Potensi Ekowisata 

Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata yang dilakukan 

oleh para wisatawan. Kegiatan ekowisata ini berbentuk khusus dari kegiatan 

pariwasata yang ada. Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu. Hakekatnya pengertian ekowisata adalah suatu bentuk ekowisata 

yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi 

manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keuntungan budaya bagi masyarakat 

setempat. Pada dasarnya bentuk ekowisata merupakan bentuk gerakan konservasi 

yang di lakukan oleh penduduk (Fandeli, 2000). 

Deklarasi Quebec secara spesifik menyebutkan bahwa ekowisata 

merupakan suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan 

dan yang membedakan dengan bentuk wisata lain adalah didalamnya secara aktif 

menyumbangkan kegiatan konservasi alam dan budaya, melibatkan masyarakat 

dalam pengembangan dan pengelolaan yang ada kemudian dilakukan dalam bentuk 

wisata independen atau diorganisasikan. (Heher, 2003) Edutourism atau ekowisata 

menurut Rodger (1998) dalam Afrizal  (2014) ialah sebuah program dimana 

wisatawan melakukan perjalanan ke sebuah wilayah secara individu atau kelompok 

dengan tujuan memadukan antara konsep pendidikan dan juga hiburan .  

Berbeda dengan wisatawan konvensional, ekowisata merupakan kegiatan 

wisata yang menaruh perhatian terhadap kelestarian sumber daya parawisata. 
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Dalam definisi lain ekowisata diartikan sebagai perjalanan wisata ke area yang 

alami dengan melestarikan ekosistem yang ada pada daerah wisata tersebut. Untuk 

menjaga kelestarian lingkungan yang ada di daerah wisata tentunya dilakukan 

dengan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di alam. 

Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan 

alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologis dapat 

diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi dalam kegiatan ekowisata secara 

langsung akan memberi akses secara langsung kepada semua orang untuk melihat, 

mengetahui, dan menikmati pemandangan alam juga kekayaan budaya lokal 

masyarakat (Subadra, 2008). 

Ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan yang digunakan dalam 

promosi lingkungan yang terjaga keasliannya dan menjadi suatu kawasan 

kunjungan wisata. Potensi ekowisata adalah suatu konsep pengembangan 

lingkungan yang berbasisi pada pendekatan pemeliharaan dan konservasi alam. 

Potensi ekowisata merupakan semua objek yang memerlukan banyak penanganan 

agara memberikan daya tarik wisatawan. Potensi dapat dilihat dari daya dukung 

baik kawasan ataupun jumlah pengunjung yang ada di kawasan ekowisata tersebut. 

 

2.2 Komponen Produk Ekowisata 

 Pengembangan ekowisata memilki beberapa komponen yang dapat 

mendukung potensi wisata yang ada di kawasan tersebut. Komponen ini merupakan 

bentuk produk yang ada di tempat wisata tersebut. Komponen – komponen ini yang 

nantinya akan menjadi perhatian dalam ekowisata, adapun komponen yang 

dimaksud adalah sebagi berikut : 
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a. Komponen Atraksi 

Secara singkat atraksi dapat diartikan sebagai objek wisata baik yang dapat 

memberikan kenikmatan kepada wisatawan. Atraksi dapat dibagi menjadi tiga, 

yakni alam, budaya dan juga buatan. Dapat dicontohkan atraksi alam meliputi 

pemandangan alam seperti danau atau pun gunung, ataupun kekayaan flora fauna 

yang ada di kawasan tersebut. Atraksi budaya merupakan gambaran kekayaan 

budaya seperti candi-candi, ataupun adat istiadat masyarakat, atraksi budaya dapat 

memberikan kekayaan budaya yang dimiliki suatu daerah, sedangkan atraksi buatan 

seperti contoh taman safari ataupun unsur yang dapat dibuat oleh manusia. 

Atraksi bagi para wisatawan adalah salah satu yang penting bagi sebuah 

tempat wisata. Dari atraksi-atraksi tersebut tentunya akan memberikan kemikmatan 

tersendiri dengan keunikan yang dimiliki tempat wisata tersebut. 

 

b. Komponen Amenitas 

Komponen ini dapat diartikan sebagai komponen infrastruktur yang 

sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata namun sering menjadi bagian 

dari kebutuhan wisatawan. Kebutuhan akan fasilitas dan utilitas bagi wisata alam 

sangatlah berbeda dengan wisata budaya, rekreatif ataupun wisata lainnya. 

Wisatawan akan sangat puas apabila memperoleh pelayanan dari ketersediaan 

fasilitas yang ada guna mempermudah perjalan wisata yang mereka lakukan. 

Adapun aspek- aspek penunjang dalam komponen amenitas ini adalah kemudahan 

dalam fasilitan kamar mandi, penginapan, akses jaringan komunikasi telepon, 

penukaran uang ataupun kemudahan sistem informasi untuk mengetahui gambaran 
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umum terkait kawasan tersebut serta fasilitas pelengkap yang dibutuhkan 

wisatawan. Fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan merupakan komponen yang 

penting dalam ekowisata sebuah tempat, hal tersebut juga menjadi penilaian sendiri 

bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat wisata atau wilayah ekowisata 

tersebut. 

 

c. Komponen Aksesbilitas 

Komponen aksesbilitas berkaitan dengan sarana transportasi. Transportasi 

yang digunakan untuk menuju tempat ekowisata meliputi sarana transportasi darat, 

laut juga udara. Tersedianya alat transportasi yang beragam sangat membantu 

kelancaran perjalanan wisatawan. Hal yang sangat penting dalam alat transportasi 

ini adalah aspek keselamatan. Akses ini tidak hanya menyangkut aspek kuantitas 

tetapi juga mutu, ketepatan waktu kenyamanan dan tentunya aspek keselamatan 

diadalamnya. Komponen aksesbilitas lebih banyak menyoroti infrastruktur di 

negara atau daerah tujuan wisata. Mungkin dalam perjalan dari negara asal menuju 

daerah wisata memiliki akses yang baik yang lancar, namun untuk mencapai tempat 

wisata yang dituju sering kali tidak memiliki akses yang memiliki kapasitas baik, 

ataupun kuantitas alat transportasi yang kurang sehingga menghambat perjalanan 

wisatawan. 

 

d. Komponen Kelembagaan 

Pengembangan pariwisata tentunya memiliki beberapa stakeholder dalam 

pengelolaannya. Keterkaitan antara stakeholder dan pengelola tentunya 

memerlukan koordinasi yang baik. Maka dari itu perlu ada kelembagaan dalam 
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menyusun hal-hal yang menyangkut dengan kepariwisataan untuk lebih efektif. 

Kelembagaan tidak hanya diperlukan untuk pengelolaan tempat wisata namun juga 

dibutuhkan dalam hal pemasaran ataupun promosi obyek wisata tersebut. 

 

e. Komponen Lingkungan 

Komponen ini merupakan penilaian tempat wisata dari segi lingkungan. 

Setiap pembangunan pastinya memiliki ijin legalitas dalam dokumen yang disebut 

AMDAL. Dari dokumen ini dapat dilihat tentang kemungkinan dampak yang akan 

muncul bagi lingkungan sekitar. Dalam dokumen AMDAL tidak hanya mengkaji 

tentang lingkungan namun juga terkait kelayakan ekonomis dari tempat wisata 

tersebut. 

 

2.3 Pendekatan Strategi Ekowisata 

 Pengembangan ekowisata perlu adanya perencanaan ataupun strategi untuk 

hasil yang baik. Sesuai dengan tujuan ekowisata yaitu menjaga kelestarian 

lingkungan maka ekowisata berazaskan konservasi merupakan prinsip yang penting 

dalam visi ekowisata, ditambah dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan ekonomi kerakyatan dapat menjadi landasan pengembangan untuk 

misi ekowisata. Strategi pengembangan ekowisata akan selalu beracuan pada visi 

dan misi ekowisata. Penjabaran visi dan misi ekowisata adalah melestarikan alam 

dengan mengkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penciptaan 

lapangan kerja dan pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan lokal regional 

ataupun nasional. 
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Pengembangan diartikan sebagai upaya untuk memperluas potensi-potensi 

ataupun membawa peningkatan dari sebuah keadaan baik itu lebih lengkap, baik 

ataupun lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan juga dapat mencakup tentang 

kegiatan pengaktifan sumberdaya, memperluas kesempatan dan mengintegrasikan 

kemajuan (Ramly, 2007). 

Kemudian dapat dirumuskan strategi pengembangan ekowisata yang 

menentukan kewilayahan berlandaskan ekosistem dan kesatuan pengelolaan. 

Muara dari strategi ini adalah menetapkan program pembangunan ekowisata yang 

berasaskan keterpaduan dalam pelestarian alam. Berikut adalah gambaran 

sistematis dari strategi pengembangan ekowisata.  

 

Gambar 1. Skema Sistematis dari Strategi Pengembangan Ekowisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandeli, 2000. Pengusahaan Ekowisata, hal 105 
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Dibutuhan beberapa pendekatan  untuk mencapai pengembangan ekowisata 

yang baik. Pendekatan - pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan lingkungan 

dimana wisatawan nantinya akan memiliki kesadaran dan tingkat kepedulian 

terhadap lingkungan sekitar. Kemudian pendekatan partisipasi dan pemberdayaan 

untuk masyarakat setempat yang mengikut sertakan masyarakat dalam mengelola 

kawasan tersebut, lalu pendekatan sektor publik dan pengembangan infrastruktur 

yang nantinya akan menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat 

sumberdaya  alam dan lingkungan. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan 

pengendalian dampak ekologi pariwisata, pendekatan zonasi kawasan ekowisata 

serta pendekatan pendidikan ekowisata. Selain itu pendekatan yang dapat disoroti 

adalah terkait pendekatan pengelolaan ekowisata, pendekatan perencanaan 

ekowisata dan juga pendekatan terait pemasaran, dimana pendekatan tersebut 

membahas tentang pengelolaan kawasan yang membutuhkan aspek-aspek penting 

yaitu sumber daya manusia, keuangan, material, pemasaran dan lainnya. 

Pendekatan-pendekatan yang telah dibahas tentunya memiliki kaitan dalam hal 

pengembangan ekowisata yang ada di kawasan wisata tersebut. 

 

2.4   Kerangka Pemikiran   

Penelitian ini akan menganalisis terkait penentuan strategi dalam 

pengembangan Pulau Kenawa dengan menggunakan analisis SWOT. Penentuan 

strategi didasarkan pada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga 

ancaman yang ada di kawasan Pulau Kenawa. Adapun alur pemikirin penelitian ini 

dapat digambarkan pada skema berikut ini : 
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Gambar 2. Kerangka Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir peneliti  dilihat dari potensi-potensi ekowisata yang dimiliki 

di Pulau Kenawa maka perlu dikembangkan dengan strategi ekowisata yang 

dilakukan dengan cara mengkaji potensi alam yang ada juga menyusun strategi 

ekowisata dengan analisis SWOT. 
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