
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Satria (2009) dengan judul “Strategi Pengembangan Ekowisata 

Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengetasan Kemiskinan di 

Wilayah Kabupaten Malang”, hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa 

pulau Sempu merupakan wilayah wisata yang dapat dikembangkan menjadi 

ekowisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan internasional yang ingin 

menikmati konsep ekowisata. Pengembangan ekowisata di wilayah Pulau 

Sempu hendaknya dapat diselaraskan dengan kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat, serta tidak berbenturan dengan upaya konservasi yang telah 

dilakukan pemerintah daerah di wilayah ini. Pengembangan ekowisata di Pulau 

Sempu semaksimal mungkin harus dapat melibatkan masyarakat dan 

pemerintah daerah secara optimal dalam setiap proses-proses didalamnya. Hal 

ini dilakukan guna memberikan ruang yang luas bagi masyarakat setempat 

untuk menikmati keuntungan secara ekonomi dari pengembangan ekowisata di 

wilayah ini. Peningkatan kerjasama perlu untuk ditingkatkan dengan institusi 

atau lembaga terkait, seperti agen perjalanan dan unit aktivitas mahasiswa 

pecinta alam, guna melahirkan ide-ide yang kreatif guna pengembangan 

wilayah ekowisata. Selain itu keterlibatan mereka juga diharapkan untuk 

memperkuat konsep ekowisata di wilayah Pulau Sempu. 

Penelitian Huda (2014) dengan judul “ Analisis Potensi Sektor Pariwisata 

di Kabupaten Lombok Utara”, hasil penelitian tersebut  mengatakan bahwa 
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potensi wisata di Kabupaten Lombok Utara sangatlah menarik kunjungan 

wisatawan nusantara maupun mancanegara, hal ini terlihat dari jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara yang terus meningkat dari tahun ke tahun dari 

lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Terutama dua 

kecamatan Pemenang dan Bayan. Kecamatan Pemenang sangat terkenal 

dengan wisata pantai tiga gili yang merupakan wisata terbaik di Kabupaten 

Lombok Utara khususnya di NTB. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke tiga gili 

tersebut. Sedangkan Kecamatan Bayan memiliki wisata unggulan yaitu wisata 

gunung Rinjani dan wisata alam yang indah, dan menarik kunjungan 

wisatawan nusantara dan macanegara setiap tahunnya untuk berkunjung 

kesana. 

Penelitian Nugroho (2004) dengan judul “Strategi Pengembangan 

Ekowisata di Kawasan Dieng”, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kondisi prasarana fisik, terutama jalan akses menuju ke lokasi atraksi wisata 

Kawasan Dieng mengalami kerusakan yang sangat parah sebesar 30%, seperti 

jalan menuju ke Telaga Merdada. Sedangkan jalan akses dalam kondisi baik 

sebesar 50%. Sediaan sarana telekomunikasi sangat terbatas dan tidak dapat 

diakses menggunakan telepon seluler. Kondisi tersebut memberi kontribusi 

penurunan minat wisatawan untuk berkunjung ke Dieng. Peluang untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung masih sangat terbuka, mengingat masih 

sangat besarnya potensi kunjungan wisat di Kawasan Dieng. Keinginan 

masyarakat yang sangat tinggi untuk berperan serta dalam memperbaiki dan 
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mengembangkan ekowisata Kawasan Dieng, merupakan modal untuk 

mengembalikan Kawasan Dieng sebagai Daerah Tujusn Wisata. 

B. Ekowisata 

Menurut Kodyat dalam Oktaviana (2016) mendifinisikan ekowisata sebagai 

suatu kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih 

alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya 

selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, 

pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam serta 

peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata. 

Pada undang-undang RI nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisatan pasal 

1 ayat 5 dalam Oktaviana (2016) mengatakan bahwa salah satu daya tarik 

wisata adalah ekowisata, di samping wisata budaya dan wisata minat khusus. 

Pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa pengusahaan daya tarik ekowisata 

merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya 

untuk dijadikan sarana wisata. Di samping itu SK Dirjen PHPA Nomor 

129/Kpt/DJ/1996 menyebutkan bahwa ekowisata merupakan sebuah kegiatan 

dan sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara 

dan untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam kawasan konservasi, 

menurut Pitana dalam Oktaviana (2016). 

Menurut Coy dalam Oktaviana (2016) mengemukakan lima faktor pokok 

yang mendasar tentang batasan prinsip utama ekowisata, yaitu : 

a) Lingkungan 
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Ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relative 

belum tercemar atau terganggu. 

 

b) Masyarakat 

Ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi 

langsung kepada masyarakat tuan rumah. 

c) Pendidikan dan Pengalaman 

Ekowisata harus dapat meningkatkan pembangunan akan lingkungan alam dan 

budaya terkait, sambil memperoleh pengalaman yang mengesankan. 

d) Keberlanjutan 

Ekowisata harus dapat meningkatkan sumbangan positif bagi kelanjutan 

ekologi dari lingkungan tempat kegiatan. 

e) Manajemen 

Ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang dapat menjamin daya hidup 

jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat 

kegiatan ekowisata. 

Menurut Mira dalam Oktaviana (2016) walaupun banyak nilai-nilai positif 

yang ditawarkan dalam konsep ekowisata, namun model ini masih menyisakan 

kritik dan persoalan terhadap pelaksanaannya. Beberapa kritikan terhadap 

konsep ekowisata antara lain : 

(a) Dampak negatif dari pariwisata terhadap kerusakan lingkungan. Meski 

konsep kerusakan ecotourism mengedepankan isu konservasi di dalamnya, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggarab terhadap hal tersebut masih 



13 
 

saja ditemui dilapangan. Hal ini selain disebabkan karena rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar dan turis tentang konsep 

ekowisata, juga disebabkan karena lemahnya manajemen dan peran pemerintah 

dalam konservasi dan tindakan yang tegas dalam mengatur masalah kerusakan 

lingkungan. 

(b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam ekowisata. Dalam pengembangan 

wilayah ekowisata seringkali melupakan partisipasi masyarakat sebagai 

stakeholder penting dalam pengembangan wilayah atau kawasan wisata. 

Masyarakat sekitar seringkali hanya sebagai obyek atau penonton, tanpa 

mampu terlibat secara aktif dalam setiap proses-proses ekonomi didalamnya. 

(c) Pengeolaan yang salah. Persepsi dan pengelolaan yang salah dari konsep 

ekowisata seringkali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini selain 

disebabkan karena pemahaman yang rendah dari konsep ekowisata juga 

disebabkan karena lemahnya peran dan pengawasan pemerintah untuk 

mengembangkan wilayah wisata secara baik. 

Oktaviana (2016) delapan prinsip ekowisata yaitu : 

(a) Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap 

alam dan budaya. 

(b) Pendidikan konservasi lingkungan artinya mendidik wisatawan dan 

masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. 

(c) Pendapatan langsung untuk kawasan artinya pendapatan yang diperoleh 

dipergunakan untuk membina melestarikan dan meningkatkan kualitas 

kawasan pelestarian alam. 
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(d) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan artinya masyarakat diajak dalam 

merencanakan pengembangan ekowisata termasuk melakukan pengawasan. 

(e) Penghasilan masyarakat artinya keuntungan secara nyata diterima 

masyarakat dari kegiatan ekonomi dapat mendorong masyarakat menjaga 

kelestarian kawasan alam. 

(f) Menjaga keharmonisan dengan alam artinya semua upaya pengembangan 

termasuk pengembangan fasilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan 

alam. 

(g) Daya dukung lingkungan artinya dalam pengembangan ekowisata harus 

tetap memperhitungkan daya dukung ingkungan. 

(h) Peluang penghasilan negara porsinya cukup besar. 

C. Ekowisata berbasis ekonomi lokal 

Menurut Satria (2009) pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan 

berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan 

sumberdaya yang ada, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah 

sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang 

luas bagi masyarakat lokal untuk berpatisipasi penuh dalam setiap aktivitas 

ekonomi. Sehingga  dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan 

pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya 

pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaannya. 

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan pendekatan pengelolaan 

alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan, dimana 
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masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Ditambah dengan adanya 

transfer diantara generasi yang menjadikan pengelolaan menjadi berkelanjutan. 

Menurut Tanaya dan Rudiarto (2014) pengembangan melibatkan 

masyarakat, dengan alasan bahwa sektor pariwisata dapat membantu mencapai 

sasaran konservasi lingkungan, serta berprinsip derajat kontrol masyarakat 

yang tinggi, dan masyarakat memegang porsi besar dari keuntungannya. 

Dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk lebih mengenal dan 

memahami permasalahan di wilayahnya, dan menemukan solusi yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Serta dengan memberdayakan 

masyarakat lokal, akan terwujud partisipasi yang baik antara masyarakat 

setempat dengan industri wisata kawasan tersebut, dan dengan melibatkan 

masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan diharapkan akan terwujud 

bentuk kerjasama yang lebih baik antara masyarakat setempat dengan industri 

pariwisata. 

Sedangkan menurut Nugroho (2004) adalah menciptakan kesempatan 

yang memungkinkanseluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi 

dan memberi kontribusi pada proses pembangunan-pengembangan. 

D. Daya tarik Ekowisata 

Dalam undang-undang kepariwisataan nomor 10 tahun 2009, terutama pasal 

1 ayat 5  dalam Oktaviana (2016) dimana daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam (ekowisata), budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut 
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Marpaung dalam Oktaviana (2016) mengemukakan obyek wisata adalah segala 

sesuatu yang terdapat di daerah tujuan yang merupakan daya tarik agar orang 

mau berkunjung. Macam dan jenis daya tarik wisata itu meliputi : 

(a) Benda-benda yang tersedia di alam semesta seperti pemandangan alam, 

hutan belukar, kekayaan flora dan fauna. 

(b) Hasil ciptaan manusia seperti peninggalan sejarah, kebudayaan dan 

keagamaan. 

(c) Tata cara hidup masyarakat seperti adat-istiadat, dan kebiasaan hidup 

masyarakat yang menarik untuk disaksikan. 

Supaya daya tarik wisata dapat dikunjungi oleh wisatawan, hendaknya suatu 

daerah wisata memenuhi paling sedikit tiga persyaratan yaitu : sesuatu yang 

dapat dilihat, sesuatu yang dapat dikerjakan, dan sesuatu yang dapat dibeli. 

Tanaya dan Rudiarto (2014) sebagi suatu konsep ekowisata berbasis 

masyarakat, untuk pendekatan pengembangannya sudah pasti melibatkan 

masyarakat, dengan alasan bahwa sektor pariwisata dapat memunculkan 

keuntungan bagi masyarakat secara sosial maupun budaya, juga dapat 

membantu untuk mencapai sasaran konservsi lingkungan, dan tidak lupa 

berprinsip kontrol masyarakat yang tinggi, serta masyarakat memegang bagian 

besar dari keuntungan nantinya. Yang diperlukan adalah memberdayakan 

masyarakat lokal agar lebih mengenal dan memahami permasalahan yang ada 

di wilayahnya, serta dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi 

masalah tersebut. 
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Konsep ini merupakan upaya mengembangkan pedesaan dalam sektor 

pariwisatanya serta harus ada karakteristik khusus yang dapat berupa budaya 

tradisional, pemandangan alam, budaya pertanian, serta gaya hidup yang masih 

sederhana. Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan. 

E. Pengembangan Ekowisata 

Menurut Dirjen Pariwisata dalam Oktaviana (2016) mengatakan bahwa 

pengembangan ekowisata di Indonesia saat ini masih dalam taraf awal, yang 

ditandai dengan belum adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur 

pengembangan ekowisata, baik bagi pelaku bisnis. Pemerintah maupun 

masyarakat. 

Sementara pengembangan ekowisatapada kawasan konservasi 

membutuhkan kerja sama yang lebih sinergi, adatif antara pemangku kawasan 

pelestarian alam dan masyarakat serta pihak swasta, maka ekowisata diyakini 

mampu menjadi alat konservasi. Menurut Suhandi dalam Oktaviana (2016) 

berpendapat bahwa ekowisata bukan dikategorikan sebaga wisata petualangan, 

tetapi merupakan wisata yang tidak murah, memberikan pengalaman lebih, 

berwawasan ekologi dan berkelanjutan. 

Pengembangan ekowisata dilaksanakan dengan pengembangan pariwisata 

pada umunya. Dua aspek yang perlu dipikirkan yaitu aspek destinassi dan 

aspek market. Pengembangan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih 

terjamin hasilanyadalam melestarikan alam, dibanding dengan keberlanjutan 

pembangunan. 
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Ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan 

jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan 

psikologis wisatawan. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual 

filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar, 

menurut Word Tourism Organisation dalam Oktaviana (2016). 

Menurut Manuaba dalam Oktaviana (2016) mengemukakan bahwa 

pengembangan obyek pariwisata agar tetap berlanjut harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Harus dibantu dengan proses perencanaan dengan partisipasi masyarakat. 

b) Harus ada kepastian, adanya keseimbangan sasaran ekonomi sosial dan 

budaya serta lingkungan. 

c) Hubungan antara pariwisata, lingkungan alam, budaya harus dikelola 

sedemikian rupa sehingga lingkungan lestari untuk jangka panjang. 

d) Aktivitas pariwisata tidak boleh merusak sumber alam dan menimbulkan 

dampak yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. 

e) Peraturan perundang-undangan secara pasti melindungi obyek wisata serta 

dilaksanakan dengan baik. 

f) Investor dan wisatawan harus dididik untuk menghormati kebiasaan, norma 

dan nilai masyarakat setempat. 

Suatu lokasi wisata yang baik serta berhasil bila secara maksimal dan 

optimal didasari pada 4 aspek, yaitu : 

(a) Mempertahankan kelestariam lingkungannya. 

(b) Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area lokasi wisata tersebut. 
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(c) Bisa menjamin kepuasan wisatawan atau pengunjung.

(d) Meningkatkan kesatuan dan keterpaduan pembangunan masyarakat di

sekitar area kawasan pengembangan. 

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Yang dimaksud pada kerangka pemikiran pada Gambar 1.1. adalah : 

dimulai  dari Bumi Perkemahan, yang dimaksud yaitu Bumi Perkemahan 

menjadi objek yang akan diteliti. Kemudian melakukan analisis potensi-

potensi yang ada di Bumi Perkemahan, selanjutnya melakukan uji SWOT. 

Dimana hasil dari uji SWOT dan analisis potensi akan menghasilkan strategi 

pengembangan untuk Bumi Perkemahan. 

BUMI PERKEMAHAN

POTENSI

ANALISIS SWOT 

STRATEGI PENGEMBANGAN 


