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BAB II 

TINJAUAN DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Hutan Lindung 

Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan 

air dalam tanah (fungsi hedrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta 

untuk mengatur  iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran 

udara seperti CO2 (Karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). Hutan Lindung 

sangat dilindungi dari perusakan, penebangan hutan membabi buta yang pada 

umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai, (Anonymous, 2016). 

Hutan di Indonesia, yang merupakan faktor tropika basah karena pengaruh 

faktor geografi, hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan 

dan jenis flora dan fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. 

Sumberdaya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami, sehingga 

hilangnya hutan berarti hilang pula sumberdaya alam dan sumber dukungnya. 

Pemanfaatan sumberdaya alam hutan bila dilakukan sesuai dengan fungsi yang 

terkandung didalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi 

produksi, fungsi wisata, dan lain-lain dengan dukungan kemampuan 

pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai 

dengan hasil yang ingin dicapai, baik terukur maupun yang dapat diukur berupa 

produksi, jasa, energi, perlindungan lingkungan dan lain sebagainya.  

Hutan Lindung (protection Forest) adalah kawasan hutan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, 

agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah 
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tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. 

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 

tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) Undang Undang nomer 41 tahun 

1999 tentang kehutanan. Riyanto, (2012) berpendapat hutan lindung adalah 

kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperlukan antara lain untuk 

melindungi sistem penyangga kehidupan, yaitu proses hidrologi, proses 

penyuburan tanah, proses keanekaragaman hayati, proses penyehatan lingkungan 

dan manfaat lainya. 

Hutan Lindung dalam pasal 2 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Nomer 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa, 

kriteria hutan lindung adalah kawasan hutan yang memenuhi salah satu kriteria 

berikut: 

1. Kawasan hutan dengan kelas-kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan 

setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 

(skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih. 

2. Kawasan yang memiliki lereng lapangan 40% (emoat puluh per seratus) atau 

lebih. 

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau lebih 

diatas permukaan laut. 

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan 

lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus). 
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5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air. 

6. Kawasan hutan yang merupakan perlindungan pantai. 

Keberadaan hutan lindung sangat diperlukan karena fungsi pentingnya 

sebagai perlindugan sistem penyangga kehidupan. 

2.2. Ekowisata 

Masyarakat Ekowisata Internasional (The Ecotourisme Society) (1991) 

mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab 

dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal (responsible travel to natural areas that conservers the 

environment and improves the well-being of local people). (Epler Wood, 1996 

dalam Lash,1997). Berdasarkan dua kata eco dan tourisme, yang ketika diadopsi ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi kata eko dan tourisme atau eko dan wisata. Makna 

dasar dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, eko yang dalam bahasa 

greek (Yunani) berarti rumah, dan tourisme yang berarti perjalanan. Kemudian 

pengertian lainya yang menurut beberapa ahli kata eko dapat diartikan sebagai 

Ecology atau Economy sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan 

makna wisata ekologis (ecological tourisme) atau wisata ekonomi (Economic 

Tourisme) dan dalam hal ini masih terus di perdebatkan oleh para ahli mengenai 

makna dari kata tersebut (Dirawan, 2003 dalam Muttaqin, 2012).  

Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga persepektif, yakni sebagai 

produk, pasar dan pendekatan pengembangan. Sebagai Produk, ekowisata 

merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sementara sebagai 

pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya 
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pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata 

merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara 

ramah lingkungan. Disini kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan 

merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam ekowisata 

bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain (tour operatour) yang 

memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut (Damanik, 

2006 dalam Qomariah, 2009).   

World Tourisme Organisation (WTO) dan United Nation Enviroment 

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

mengganggu kelestarian alam dengan tujuan spesifik untuk mempelajari, 

mengagumi, dan menikmati pemandangan, 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), memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan 

keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Maksud dari menjamin kelestarian ini 

seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980 dalam Muttaqin, 2012) sebagai 

berikut: 

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem 

kehidupan. 

2. Melindungi keanekaragaman hayati. 

3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies ekosistemnya. 
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Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep 

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-

upaya pelestarian lingkungan (Alam dan Budaya) dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat setempat. Sementara jika ditinjau dari pengelolaannya, ekowisata dapat 

didefinisikan sebagai penyelenggara kegiatan wisata yang bertanggung jawab di 

tempat-tempat alami dan atau di daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah 

alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Satria, 2012). 

Menurut The Internasional Ecotourisme Society atau TIES (1991), dalam 

Muttaqin, (2012). Ecotourisme adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami 

dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi 

penghidupan penduduk lokal. Menurut World Conservation Union 

(WCU),ecotourisme adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah 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. 

Mirsanjari, (2012) dalam Muttaqin, (2012) juga berpendapat 

bahwaekowisata tidak hanya menciptakan dampak pada ekosistem, akantetapi yang 

lebih penting juga, ekowisata dapat mempromosikan cara untuk konservasi di 

wilayah ekologis yang rapuh, manfaat ekonomi masyarakat lokal dan memberikan 

informasi kepada publik dengan pengalaman pendidikan berbasis alam.  
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Beberapa prinsip ekowisata yang dapat diidentifikasikan dari beberapa 

definisi ekowisata, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan 

dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata. 

2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya 

didestinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku 

wisatatawan lainya. 

3. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun 

masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama 

dalam pemeliharaan atau konservasi Objek dan Daya Tarik Wisata(ODTW), 

4. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi 

melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan. 

5. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal 

dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.  

6. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, politik di daerah 

tujuan wisata, serta 

7.  Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan 

kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi 

wisata sebagai wujud hak asazi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan 

disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata,(TIES, 2000 

dalam Damanik, 2006).  

Menurut Manwere dan Mubaya (2012), ekowisata adalah sustainable 

tourisme. Sustanable tourisme sektor ekonomi yang lebih luas dari ecotourism 
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yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan tourism secara umum. Deklarasi 

Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002). 

Ecotourism adalah yang secara spesifik memuat antara lain: 

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya. 

2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan serta operasional 

kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan. 

3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung. 

4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil. 

Pada saat ini ekowisata telah berkembang, wisata ini tidak hanya sekedar 

untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak hutan 

belantara, tetapi terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. 

Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang 

tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata 

tidak bisa dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut 

sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggungjawab (Fandeli dan Mukhlison, 2000 

dalam Muttaqin, 2012). Ekowisata diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan 

wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan 

ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan 

pemanfaatan yang berkelanjutan. Lima aspek utama untuk perkembangnya 

ekowisata adalah: Adanya keaslian lingkungan alam dan budaya, keberadaan dan 

daya dukung masyarakat, pendidikan dan pengalaman, berkelanjutan dan 

kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata. The Ecotourisme Society 

dalam Fadeli, (2002) terdapat delapan prinsip yang bila dilaksanakan maka 
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ekowisata menjamin pembangunan ecological friendly dari pembangunan berbasis 

kerakyatan. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan 

terhadap alam dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan 

budaya setempat. Pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan 

masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Pendapatan langsung untuk 

kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen 

pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau 

pendapatan. Partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan. 

Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat. Menjaga keharmonisan 

dengan alam. Pada umunya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah 

dengan daya dukung kawasan buatan dan peluang penghasilan pada porsi yang 

besar terhadap Negara. Semua pengertian itu mengarah pada pemahaman terhdapat 

aktifitas berwisata atau mengunjungi kawasan alam dengan niat obyektif untuk 

melihat, mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora dan fauna termasuk 

aspek-aspek budaya baik di masa lampau maupun sekarang yang mungkin masih 

terdapat dikawasan tersebut.    

2.3. Pengembangan Ekowisata 

Ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan dalam mempromosikan 

lingkungan yang khas yang terjaga keaslianya sekaligus menjadi suatu kawasan 

kunjungan wisata. Potensi yang ada adalah suatu konsep pengembangan 

lingkungan yang berbasis pada pendekatan pemeliharaan dan konservasi alam, 

hutan lindung sangat potensial bagi pengembangan ekowisata karena kondisi hutan 

lindung yang sangat unik dan beragam, spot-spot menarik yang dapat 
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dikembangkan sebagai sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan serta 

organisme yang hidup dikawasan hutan lindung. Suatu kawasan akan bernilai lebih 

dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang jika di dalamnya terdapat suatu yang  

khas  dan unik  untuk  dilihat  dan  dirasakan.  Ini  menjadi  kunci  dari  suatu 

pengembangan kawasan wisata (Kasim, 2006 dalam Feronika, 2011). 

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan pengembangan 

Obyek dan Daya Tarik Wisata Alamnya ( ODTWA). Seperti yang dikemukakan 

oleh Departemen Kehutanan (2007), keseluruhan potensi ODTWA merupakan 

sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media 

pendidikan dan pelestarian lingkungan. Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007) 

menjelaskan pengembangan OTDWA sangat erat kaitanya dengan peningkatan 

produktifitas sumber daya hutan dalam konteks pembangunan interaksi berbagai 

kepentingan yang melibatkan kawasan hutan, pemerintah, aspek masyarakat, dan 

pihak swasta didalamnya. Contoh pengembangan ekowisata di suatu kawasan 

dapat dilihat pada gambar  berikut. 

 

Gambar 1. kegiatan pengembangan ekowisata 
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Suprana (1997) dalam Qomariah (2009), dalam pengembangan pariwisata 

alam di kawasan pelestarian alam memiliki strategi pengembangan dan program 

pengembangan ODTW di kawasan hutan, antara lain yaitu:  

1. Strategi pengembangan ODTW 

Pengembanga potensi ODTW untuk menunjang tujuan pembangunan 

khususnya pengembangan pariwisata mencakup aspek-aspek perencanaan 

pembangunan, kelembagaan, sarana prasarana dan infrastruktur, pengusahaan 

pariwisata alam, promosi dan pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dan 

sosial ekonomi, penelitian pengembangan, dan pendanaan. 

2. Program Pengembangan ODTW 

Pembangunan ODTW khususnya pengembangan ODTW dapat diwujudkan 

dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan.  

a. Inventarisasi potensi, pengembangan dan pemetaan ODTW, 

b. Evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan pengelolaan ODTW 

c. Pengembangan dan pemantapan sistem pengelola ODTW 

d. Pengembangan sistem perencanaan. 

e. Penelitian dan pengembangan manfaat. 

f. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur. 

g. Perencanaan dan penataan.  

h. Pengembangan pengusahaan pariwisata alam dan 

i. Pengembangan sumber daya manusia. 

Dengan adanya pengembangan wisata di suatu tempat akan memberikan 

berbagai keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Muntasib 
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dkk. (2004)menyatakan, beberapa prinsip dasar dalam pengembangan ekowisata, 

yaitu berhubungan langsung dengan alam (Touch with nature), bukan wisata masal, 

program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan, 

interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat, adaptif (menyesuaikan) 

terhadap kondisi akomodasi pedesaan, serta pengalaman lebih utama dibanding 

kenyamanan.  

Menurut Usman (1999), hal terpenting dan perlu diperhatikanpengembangan 

ekowisata adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan 

kepariwisataan. Adapun konsep pengembangan wisata dengan melibatkan atau 

mendasarkan kepada peran serta masyarakat (community based ecotourism), pada 

dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di 

daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata untuk mengelolajasa-jasa 

pelayanan bagi wisatawan. Kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten 

Malang dalam kaitanya dengan kebijakan perlindungan kawasan hutan dan 

pengelolaan kawasan ekowisata di hutan lindung sangat penting. Seperti misalnya, 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomer 3 Tahun 2010 pasal 13 poin (f) 

tentang pemantapan kawasan lindung lainya. 

2.4. Permintaan dan Penawaran Pariwisata (Supplay and Demand) 

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk 

melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu 

aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat 

maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin 

berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan 
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politik. Runtuhnya sistem kelas dan kasta, semakin meratanya distribusi 

sumberdaya ekonomi, ditemukanya teknologi transportasi, dan peningkatan waktu 

luang yang didorong oleh penciutan jam kerja telah mempercepat mobilitas 

manusia antar daerah, negara, benua, khususnya dalam hal pariwisata. Krippendorf 

(1984) dalam Damanik (2006).Recreation  demand atau dalam bahasa Indonesia 

dikenal  dengan permintaan rekreasi menurut Avenzora (2003) adalah tentang: (1) 

siapa yang meminta; (2) apa dan berapa banyak yang diminta, dan (3) kapan 

diminta. Sedangkan recreation  supply atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

penawaran rekreasi dapat dipahami melalui pengertian tentang : (1) apa dan berapa 

banyak yang dapat diberikan, (2) kapan dapat diberikan, dan (3) kepada siapa dapat 

diberikan. Avenzora (2003), menambahkan sumberdaya wisata dapat didefinisikan 

sebagai “suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang mengandung 

elemen-elemen ruang tertentu yang dapat : (1) menarik minat orang untuk 

berekreasi, (2) menampung kegiatan rekreasi, dan (3) memberikan kepuasan orang 

berekreasi”. Sumberdaya wisata juga identik dengan istilah ruang atau  space. 

Space merupakan suatu ruang dengan batas-batas tertentu yang memiliki daya tarik 

berupa air, udara, tanah dan sebagainya yang mampu menarik orang untuk 

berekreasi atau berwisata,serta menampung orang untuk melakukan kegiatan 

wisata.  

Sudarto (1999) menyatakan unsur paling penting yang menjadi daya tarik 

dari sebuah daerah tujuan wisata adalah: 

1. Kondisi alam, contoh hujan tropis dan terumbu karang. 
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2. Kondisi flora dan fauna yang unik, langka dan endemik, seperti raflesia, Badak 

Jawa, Komodo dan Orang Utan. 

3. Kondisi fenomena alam seperti gunung Krakatau dan danau Kelimutu dan 

4. Kondisi adat dan budaya, seperti Baduy, Toraja, Bali dan Sumba. 

Penawaran pariwisata yang berupa produk kepariwisataan terdiri atas tiga 

komponen yaitu atraksi wisata, jasa wisata dan angkutan wisata (Soekadijo, 2000). 

Suatu daerah dapat dijadikan tempat tujuan wisatakalau kondisinya mendukung, 

sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Segala sesuatu 

yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut sebagai modal atau 

sumberdaya kepariwisataan. Sumberdaya yang dapat menarik kedatangan 

wisatawan ada tiga yaitu alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri.  

Dari sisi ekonomi, pariwisata muncul dari empat unsur pokok yang saling 

terkait erat atau menjalin hubungan dalam suatu sistem, yakni a) permintaan atau 

kebutuhan; b) penawaran atau pemenuhan kebutuhan berwisata; c) pasar dan 

kelembagaan yang berperan untuk memfasilitasi keduanya;dan d) pelaku atau aktor 

yang menggerakkan ketiga elemen tadi. Pada Gambar di bawah ditampilkan 

keterkaitan antar keempat unsur tersebut sebagai sistem pariwisata dan berikut 

diuraikan secara ringkas masing-masing elemen tersebut. 
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Gambar2: Sistem Kepariwisataan 

Sumber: Stect, et. Al, 1999 (modifikasi) 

Apa yang ditawarkan kepada wisatawan? Jawabanya adalah produk 

(product) jasa (services). Produk wisata adalah semua produk yang diperuntukkan 

bagi atau dikonsumsi oleh seorang untuk selama melakukan kegiatan wisata. 

Freyer, (1993) dalam Damanik, (2006). Sedangkan kualitas produk yang baik 

terkait dengan empat hal, yaitu keunikan, otentitas, originalitas, dan keragaman. 

Keunikan diartikan sebagai kombinasi kelangkaan dan daya tarik yang khas 

melekat pada suatu objek wisata. Originalitas atau keaslian mencerminkan keaslian 

atau kemurnian, yakni seberapa jauh suatu produk tidak terkontaminasi oleh atau 

tidak mengadopsi model atau nilai yang berbeda dengan nilai aslinya. Otentitas 

mengacu pada keaslian. Bedanya, otentitas lebih sering dikaitkan dengan derajat 

keantikan atau eksotisme budaya sebagai atraksi wisata. (Kontogeorgopoulos, 

2003). Sedangkan diversitas produk yang mempunyai arti keanekaragaman produk 

dan jasa yang ditawarkan. Wisatawan harus diberikan banyaknya pilihan produk 
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Ket:  a) mendorong; b) mengendalikan; c) mempengaruhi;  
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dan jasa secara kualitas berbeda-beda. Bisa saja pemandangan alam atau 

peninggalan budaya menjadi daya tarik andalan, tetapi akan lebih baik jika produk-

produk pendukung yang dikembangkan. Tujuanya agar wisatawan dapat lebih lama 

tinggal dan menikmati atraksi yang bervariasi serta akhirnya memperoleh 

pengalaman wisata yang lengkap.  Bagi penyedia jasa tentu hal itu akan 

memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, suatu daerah 

tujuan wisata yang mengandalkan monoproduk akan rentas terhadap perubahan 

pasar, (Damanik, 2006). 

2.5.Motivasi 

Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas tertentu, motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang. (Sutrisno, 2013). Dalam hal ini, Mangkunegara (2012) juga 

menjelaskan, motivasi adalah kondisi atau energi yang menggerakkan diri untuk 

tertuju mencapai tujuan. Motivasi (Hasibuan, 2011) berasal dari kata Latin movere 

yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi (motivation) dalam 

manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan 

khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan 

potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi adalah “hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal”. 
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2.6.Minat  

Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan 

sesuatu yang dianggapnya memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Dari 

perasaan senang tersebut timbul keinginan untuk memperoleh dan 

mengembangkan apa yang telah membuatnya senang dan bahagia. Slameto (1987), 

mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati sesorang diperhatikan 

terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan 

minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari karena minat menambah dorongan 

untuk belajar. Menurut Hurlock (1999), minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas 

memilih. Bila mereka melihat sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa 

berminat. Hal ini akan mendatangkan kepuasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

minat merupakan suatu sikap batin dari dalam diri seseorang yang merupakan 

suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu 8 yang tercipta dengan penuh 

kemauan dan perasaan senang yang timbul dari dorongan batin seseorang. Minat 

dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala 

sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi 

keinginannya. 
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2.7.Persepsi 

Persepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap obyek tertentu 

yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi pengamatan. Selanjutnya 

persepsi ditentukan oleh dua faktor dalam diri individu (faktor internal) dan faktor 

luar individu (faktor eksternal). Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, emosi, 

pendidikan, pendapatan, kapasitas alat indera dan jenis kelamin. Faktor eksternal 

meliputi pengaruh kelompok, pengalaman masa lalu dan perbedaan latar belakang 

sosial budaya. Pandangan atau penilaian ini dipengaruhi oleh pengalaman, 

kebiasaan, dan kebutuhan (Kayam,1985) dalam (Entebe, 2002).Persepsi 

merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon 

kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung 

pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah 

memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya 

mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi 

adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya 

2.8. Masyarakat Lokal dan Partisipasinya 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah 

suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya 

adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala 

demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam 
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pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai 

dengantingkatkematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik 

dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. 

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam 

memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar 

mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas 

keterlibatannya. 

Ife (2005), mengemukakan beberapa keadaan atau kondisi seseorang akan 

berpartisipasi yaitu: 

1. Jika kegiatan tersebut dianggap penting bagi mereka. 

2. Mereka merasa bahwa tindakan mereka akan membuat suatu perubahan. 

3. Diakui dan dihargai adanya perbedaan-perbedaan partisipasi, dan  

4. Kemungkinan mereka untuk berpartisipasi.  

Menurut Abikusno (2005), partisipasi masyarakat adalah dilibatkannya 

masyarakat setempat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat dalam 

kegiatan perencanaan dan pengembangan. Adapun kriteria yang dimaksudkan 

dalam kegiatan pelibatan masyarakat tersebut antara lain adalah:  

1. Melibatkan masyarakat setempat dengan pihak-pihak terkait dalam proses 

perencanaan dan pengembangan ekowisata. 

2. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk 

mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata. 
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3. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk 

melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negative yang 

ditimbulkan. 

4. Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang 

berkaitan dan menunjang pengembangan wisata. 

5. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran 

pendapatan (leakage) serendah-rendahnya. 

6. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Jain (2000), mengemukakan ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada 

masyarakat, antara lain: 

1. Partisipasi pasif, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan 

partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan. 

Informasi hanya dibagikan pada external institusi; 

2. Partisipasi dalam pemberian informasi, orang memberikan jawaban atas 

pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi 

dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan;  

3. Partisipasi dalam bentuk konsultasi, orang dikonsultankan dan pendapat 

mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam 

pembuatan keputusan;  

4. Partisipasi aktif, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi dan 

dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa contoh 

kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan tersebut 

telah berakhir;  
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5. Partisipasi fungsional, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada 

umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;  

6. Partisipasi interaktif, orang berperan aktif dalam menghasilkan informasi dan 

analisis berikutnya yang mengarah kepada rencana aksi dan implementasinya. 

Hal itu melibatkan metodologi yang berbeda dalam mencari bermacam-macam 

perspektif lokal. Dengan demikian melibatkan orang dalam pembuatan 

keputusan mengenai penggunaan  

7. dan kualitas informasi; dan  

8. Pergerakan pribadi, tipe partisipasi yang bebas dari campur tangan pihak luar. 

Orang berpartisipasi dan mengambil inisiatif untuk mengganti sistem. Mereka 

mengembangkan kontak untuk masukan dari luar tetapi tetap menguasai 

kontrol atas sumberdaya.  

Jain, (2000) juga menambahkan beberapa contoh bentuk partisipasi dalam 

wisata berbasis masyarakat, diantaranya: 

1. partisipasi dalam perencanaan, partisipan memainkan peranan penting dalam 

menyampaikan informasi, analisisnya dan pemanfaatan berikutnya yakni 

dalam proses pembelajaran dan perencanaan. Aspek penting untuk masyarakat 

berdasarkan kepariwisataan adalah partisipasi dalam menilai pilihan dan 

ekonominya serta kemungkinan konservasinya; 

2. partisipasi dalam pelaksanaan dan perjalanan prosesnya, wisata berbasis 

masyarakat memerlukan pelaksanaan struktur dan penyusunan untuk 
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menjalankan aktifitas. Partisipan memegang peranan penting untuk 

melaksanakan aktifitas, menyusun institusi dan dalam operasi perusahaan; dan  

3. partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen, partisipan memainkan 

peran penting dalam pilihan, desain dan manajemen wisata berbasis 

masyarakat, termasuk perusahaan wisata, aktifitas konservasi, monitoring serta 

evaluasi; dan  

4. partisipasi dalam pembagian keuntungan ekonomi, dalam hal ini perbedaan 

yang dibuat mengenai tingkatan dalam pengambilan keputusan dalam 

pemilihan aktifitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan awal 

antara tipe ini dan ”perbuatan awalkepemilikan”, bahwa partisipan hanya 

mempunyai sedikit atau tidak dikatakan dalam aktifitas pilihan.  

Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional sebagai bagian integral dari 

kawasan Taman Nasional dapat berperanserta baik secara langsung maupun tak 

langsung. Masyarakat lokal tidak hanyasebagai “host communities” dalam 

kegiatan ekowisata, tetapi sebagai pengelola yang juga memiliki kewenangan 

dalam menentukan di setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekowisata tersebut.  

Peran serta masyarakat tersebut dalam suatu kawasan konservasi akan terlihat 

seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar.  

Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif 

mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan, ialah: 

1. Jumlah wisatawan berskala kecil, sehingga lebih mudah dikoordinir dan 

dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam relative kecil dibanding 

pariwisata massal;  
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2. Ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam 

mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil sehingga dapat 

dikelola dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal;  

3. Dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan 

obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih 

besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan 

keputusan;dan  

4. Memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural 

sustainability) serta meningkatkanpenghargaan wisatawan terhadap 

kebudayaan lokal. 

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat maka perlu diciptakan suasana 

kondusif yakni situasi yang menggerakkan masyarakat untuk menaruh perhatian 

dan kepedulian pada kegiatan ekowisata dan kesediaan untuk bekerjasama secara 

aktif dan berlanjut. Berikut ada beberapa langkah dasar untuk memfasilitasi 

partisipasi masyarakat yang perlu dibahas dalam workshop penyusunan rencana 

proyek. (Barandon, 1993 dalam Damanik, 2006). 

1. Pemahaman tentang peran masyarakat. Masyarakat harus melakukan 

pengawasan atas perkembangan proyek. Untuk itu mereka sering 

membutuhkan bantuan teknis untuk mengambil keputusan dan perlu diberikan 

informasi yang utuh dan pelatihan yang tepat. Sediakanlah waktu, biaya, dan 

tenaga berpengalaman untuk mendampingi mereka. Mencegah agar mereka 

tidak menjadi penerima program proyek saja. 
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2. Mendorong partisipasi mereka dalam proyek dengan mengajak pemimpin 

lokal, asosiasi lokal, gagasan-gagasan dan harapan masyarakat setempat 

menjadi sentral dalam penyusunan rencana proyek. Gagasan itu perlu 

didiskusikan dan dipadukan dengan informasi yang tersedia dalam publikasi 

resmi bersama warga masyarakat setempat. Peluang pelatihan bagi masyarakat 

perlu diinformasikan disini agar mereka dapat mengambil peran dalam 

pengelolaan sumberdaya pariwisata. 

3. Membentuk kelompok pemangku kepentingan lokal yang akan terlibat intensif 

dalam proyek. Pembentukan ini dapat melibatkan individu maupun institusi. 

Masyarakat setempat memiliki tokoh kunci, petani progresif, pedagang, atau 

wisatawan yang berpikiran maju dan kelompok-kelompok kekerabatan. 

Mereka dapat diajak untuk menjadi pelaku usaha ekowisata dengan 

mengenalkan standar-standar layanan yang berlaku umum. 

4. Memadukan manfaat keuntungan dengan kegiatan konservasi secara langsung. 

Baik peningkatan pendapatan mupun perluasan kesempatan kerja harus 

memberikan sumbangan yang signifikan pada konservasi. 

5. Memastikan bahwa keuntungan itu dinikmati oleh masyarakat setempat, baik 

secara perorangan maupun kolektif. Mekanisme pembagiankeuntungan 

memainkan peran sentral untuk mencapai sasaran itu. untuk itu perlu dibahas 

peran, tanggungjawab dan hak mereka secara jelas. 

6. Memastikan bahwa pemimpin informal dan nonformal masyarakat, dengan 

memperhatikan aspek gender terlibat dalam perencanaan. Proyek harus mampu 

mengakomodasi struktur sosial lokal. Tidak kalah penting adalah memahami 
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fakta bahwa tidak semua kelompok masyarakat perduli dan setuju dengan 

proyek. Jadi sejak awal perlu membangun kolaborasi seluas mungkin dengan 

semua pihak. 

7. Menciptakan perubahan, mengajak organisasi-organisasi lokal untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas ekonomi, misalnya 

koperasi, asosiasi perajin, peternak, dan sebagainya. Organisasi seperti ini 

lebih efektif menjadi media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proyek ekowisata. 

8. Harap dipahami bahwa setiap kawasan memiliki situasi yang khusus. Struktur 

otoritas lokal sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga 

kesepakatan bersama tidak selalu mudah dicapai. Pun boleh jadi kesepakatan 

tercapai, namun tidak mengakomodasi kepentingan kelompok marjinal, seperti 

perempuan dan kelompok lanjut usia (lansia).  

9. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi secara berlanjut. Kontrol tidak 

terbatas pada pencapaian target-target ekonomi, tetapi juga pada dampak-

dampak non- ekonomi proyek. Misalnya, angka kriminalitas yang meningkat 

dapat terjadi akibat masyarakat lokal tidak banyak terserap di dalam aktivitas 

proyek. Keterlibatan masyarakat juga dapat diukur dari munculnya prakarsa-

prakarsa mereka untuk mengatasi dampak negatif ekowisata. 

Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan adalah keikutsertaan mengambil keputusan, 

menjalankan keputusan dalam bentuk proyek dan memperoleh hasil proyek.  Steck 

dan kawan-kawan (1990) dalam Damanik (2006) mengelompokkan partisipasi 
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masyarakat berdasarkan derajad keterlibatan mereka dalam pengelolaan pariwisata, 

seperti disederhanakan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1: Partisipasi masyarakat berdasarkan derajad keterlibatan 

Sifat Partisipasi Parameter 

Langsung 1. Masyarakat bekerja di dalam proyek (petugas parkir, 
keamanan, pemandu, karyawan akomodasi/restoran. 

2. Masyarakat sebagai pengusaha atau pengelola jasa 
akomodasi atau restoran, atraksi, dan transportasi di 
dalam kawasan proyek. 

3. Masyarakat menikmati peluang untuk memperoleh 
pendidikan dan pelatihan pengelolaan proyek. 

4. Masyarakat menjadi tenaga pemasaran dan promosi 
dengan bekerjasama dengantour operator. 

 

Tidak langsung 1. Masyarakat sebagai supplier bahan kebutuhan proyek 
ekowisata dalam bentuk: 
a. Bahan pangan (beras, sayur-mayur, buah-buahan, 

minuman, daging, bunga-bungaan, ikan, dsb. 
b. Bahan bangunan (ijuk, bambu, kayu, anyaman) 
c. Kerajinan tangan, (lukisan, anyaman, lukisan, dsb) 

2. Masyarakat sebagai pengelola usaha jasa penunjang 
proyek ekowisata (persewaan tenda, alat selam, bengkel). 
 

Nol/tidak ada 1. Masyarakat mendanai sendiri infrastruktur di sekitar 
lokasi proyek. 

2. Masyarakat membayar sendiri biaya pemanfaatan 
kawasan proyek (karcis masuk, lisensi fotografi, dll) 

 

2.9. Analisis SWOT 

Analisis  SWOT adalah singkatan Strengths(kekuatan) dan  Weaknesses 

(kelemahan) yang merupakan lingkungan internal serta Opportunities(peluang) dan 

Threats (ancaman) yang merupakan lingkungan eksternal. Rangkuti, (2006) 

menulis bahwa analisis SWOTdidasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

Strengthsdan Opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan 
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Weaknesses dan Threats. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-

relasi sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain. Jadi kekuatan dan 

kelemahan sumberdaya tersebut perlu ditegaskan sejak awal. Agak berbeda dengan 

studi kelayakan, analisis sumberdaya ekowisata sudah harus menghasilkan sintesis 

yang akan dijadikan basis proyek. Oleh sebab itu semua pihak, khususnya 

masyarakat lokal, perlu mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh kawasan dan objek ekowisata tersebut. Menurut Damanik (2006), agar hasil 

analisis SWOT sebaiknya menggambarkan. 

1. Perkembangan produk dan pasar ekowisata itu sendiri. 

2. Organisasi dan kelembagaan pariwisata. 

3. Peluang-peluang pengembangan inti kegiatan ekowisata (core activities), dan 

4. Jasa-jasa dan kegiatan lain yang mungkin dikembangkan. 

Menurut Santoso dan Tangkilisan, menyebutkan bahwa ada beberapa 

strategi yang diperoleh dari teknik analisa SWOT ini sebagai berikut: 

1. Strategi SO (Strength Opportunity): memperoleh keuntungan dari peluang yang 

tersedia di lingkungan eksternal. 

2. Strategi WO (Weakness Opprtunity): memperbaiki kelemahan internal dengan 

memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.  

3. Strategi ST (Strength Threat): menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk  

menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar, dan  

4. Strategi WT (Weakness Threat): memperkecil kelemahan internal dan 

menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar. 

Adapun contoh pembuatan matriks SWOT dapat dilihat pada tabel, sbb: 
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Tabel 2: Contoh pembuatan matriks SWOT 

FaktorInternal 

Eksternal 

Kekuatan (Strengths) 

Menentukan faktor-faktor 

yang merupakan 

kekuatan internal. 

Kelemahan (Weakness) 

Menentukan faktor-faktor 

yang merupakan kelemahan 

internal. 

Peluang 

(Opportunity) 

Strategi S-O 

Menghasilkan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang. 

Strategi W-O 

Menghasilkan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

kelemahan. 

Ancaman (threat) Strategi S-T 

Strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

Strategi T-W 

Menghasilkan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 




