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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Wisata Alam dan Ekowisata 

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam 

yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan 

partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. 

Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu; keberlangsungan alam atau 

ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata secara langsung 

memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati 

pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal. Kegiatan ekowisata 

dapat meningkatkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai 

obyek wisata ekowisata dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan 

masyarakat yang berada di daerah tersebut atau daerah setempat (Subadra, 2008). 

Perkembangan dalam sektor kepariwisataan pada saat ini melahirkan suatu 

konsep pengembangan pariwisata alternatif yang tepat. Konsep ini aktif 

membantu menjaga keberlangsungan pemanfaatan budaya dan alam secara 

berkelanjutan dengan segala aspek dari pariwisata berkelanjutan. Aspek tersebut 

yaitu; ekonomi masyarakat, lingkungan, dan sosial-budaya. Pengembangan 

pariwisata berkelanjutan, ekowisata merupakan alternatif membangun dan 

mendukung pelestarian ekologi yang memberikan manfaat yang layak secara 

ekonomi dan adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Subadra, 2008).  

Ekowisata merupakan salah satu produk pariwisata alternatif yang 

mempunyai tujuan membangun pariwisata berkelanjutan yaitu pembangunan 

pariwisata yang secara ekologis memberikan manfaat yang layak secara ekonomi 

dan adil secara etika, serta memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat. 

Kebutuhan wisatawan dapat dipenuhi dengan tetap memperhatikan kelestarian 

kehidupan sosial-budaya, dan memberi peluang bagi generasi muda sekarang dan 

yang akan datang untuk memanfaatkan dan mengembangkannya (Subadra, 2008).  

Ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan dalam mempromosikan 

lingkungan yang khas yang terjaga keasliannya sekaligus menjadi suatu kawasan 
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kunjungan wisata. Potensi ekowisata adalah suatu konsep pengembangan 

lingkungan yang berbasis pada pendekatan pemeliharaan dan konservasi alam. 

Salah satu bentuk ekowisata yang dapat melestarikan lingkungan yakni dengan 

ekowisata mangrove. Mangrove sangat potensial bagi pengembangan ekowisata 

karena kondisi mangrove yang sangat unik serta model wilayah yang dapat 

dikembangkan sebagai sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan serta 

organisme yang hidup di kawasan mangrove (Alfira, 2014).  

Dalam melakukan suatu pengelolaan mengrove tentu saja diperlukan 

tindakan-tindakan nyata yang secara signifikan dapat mewujudkan lestarinya 

mangrove. Ada beberapa konsep dan teknik operasional yang dapat dilakukan 

dalam melakukan konservasi. Salah satunya sekarang yang dilakukan adalah 

dengan memanfaatkan mangrove menjadi daerah wisata alami tanpa melakukan 

ganguan signifikan terhadap keberadaan mangrove itu sendiri (Alfira, 2014). 

Wisata merupakan perjalanan dan tinggal di suatu tempat (bukan tempat 

tinggal dan bekerja). Wisata memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah wisata 

alam. Menurut PP No 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 

Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala 

keunikan dan keindahan alam. Kegiatan dalam wisata alam berhubungan erat 

dengan alam itu sendiri. Ekowisata merupakan salah salah bentuk wisata alam. 

Wisata alam merupakan salah satu bentuk wisata alternatif (pilihan baru). 

Menurut Kodyat dalam Gunawan (1997) wisata alam ini dikelompokkan dalam 2 

kategori, yaitu: 

1. Wisata alam yang lebih disejajarkan dengan eco-tourism, sebagai perjalanan 

ke kawasan belum terjamah (virgin), belum terganggu atau terkontaminasi, 

dengan tujuan khusus, tidak sekedar rekreasi, tetapi untuk mempelajari, 

mengagumi dan menikmati pemAndangan alam, flora dan fauna langka 

(wildlife) beserta segala manifestasi cultural yang ada di kawasan tersebut. 

2. Pengertian wisata alam yang lebih banyak diminati adalah wisata alam yang 

lebih lunak dengan resiko yang lebih ringan, namun unsur-unsur alamiah 

tetap memegang peran penting. Termasuk kelompok ini adalah jenis-jenis 
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wisata berbasis kepada pemAndangan alam, pantai, danau, gunung atau 

lainnya, tetapi tidak bersifat petualangan beresiko tinggi, dan merupakan 

jenis wisata yang lebih populer. 

Menurut Pendit (1981), ekowisata merupakan kegiatan mengunjungi 

kawasan alamiah yang relatif tidak terganggu dengan tujuan melihat, mempelajari 

dan mengagumi keindahan alam, flora, fauna dan aspek budaya di masa lampau 

maupun sekarang yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Secara konseptual, 

ekowisata menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009) 

didefinisikan sebagai perjalanan seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan 

menikmati dan mempelajari alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, yang pola 

wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. 

Ekowisata menurut Weaver (2001) adalah suatu bentuk wisata yang 

membantu perkembangan belajar berupa pengalaman dan penghargaan terhadap 

lingkungan ataupun sebagian komponennya, didalam konteks budaya yang 

berhubungan. Kegiatan ekowisata bertujuan menjadikan lingkungan dan sosial 

budaya yang berkelanjutan. Tiga hal penting dalam ekowisata menurut Weaver 

(2001) adalah berdasarkan lingkungan alami, pembelajaran dan keberlanjutan. 

Ekowisata yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya 

melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari 

dekat. Menikmati keaslian alam dan lingkungannya, sehingga tergugah untuk 

mencintai alam. Semua ini sering disebut back to nature (Yoeti, 2000). 

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertanggungjawab di 

tempat/daerah alami atau yang dikembangkan berdasarkan kaidah alam, dimana 

tujuannya selain menikmati keindahannya juga melibatkan unsur-unsur 

pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap upaya-upaya pelestarian 

lingkungan/penyelamatan lingkungan (alam dan kebudayaan) dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat (Yekti, 2001). 

Menurut Rahman (2003) pengertian mengenai ekowisata mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya ekowisata adalah: 

1. Bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami. 

2. Berpetualangan yang dapat menciptakan industri kepariwisataan. 
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Bahkan di beberapa berkembang suatu pemikiran baru berkaitan dengan 

pengertian ekowisata. Fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata. Hal 

ini seperti yang didefinisikan oleh Black (1993) dalam Rahman (2003), ekowisata 

merupakan wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan 

interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan 

pengelolaan kelestarian ekologis. 

Menurut Yoeti (2000), menyatakan bahwa ekowisata adalah wisata alam 

asli yang bertanggung jawab, menghormati dan melestarikan lingkungan dan 

meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Jadi dapat disimpulkan dengan 

batasan yang lebih sederhana bahwa ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, 

flora dan fauna, dan mengagumi alam serta sosial budaya etnis setempat. Menurut 

Weaver (2001), ekowisata telah dipadukan dengan beberapa jenis wisata sejak 

tahun 1980-an, yaitu sebagai berikut: 

a. Nature-based tourism merupakan wisata yang menitikberatkan pada 

lingkungan alami. Ekowisata telah menjadi bagian penting dari nature-based 

tourism. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu contoh kegiatan 

naturebased tourism adalah ekowisata. 

b. Cultural tourism merupakan wisata yang menitikberatkan pada budaya dan 

sejarah suatu kawasan. Di dalam cultural tourism, ekowisata menjadi 

alternatif. Namun, antara kedua jenis wisata ini dapat terjadi kasus overlap 

sehingga tidak mudah untuk menentukan wisata mana yang menjadi tujuan 

utama. 

c. Adventure tourism merupakan wisata yang menitikberatkan pada kegiatan 

yang berisiko, menantang fisik sehingga wisatawan harus memiliki 

kemampuan tertentu. Beberapa ekowisata dapat menjadi bagian dari 

adventure tourism, tetapi banyak jenis adventure tourism tidak dapat 

menjadi bagian dari ekowisata. Hal ini karena pendekatan adventure tourism 

tidak selalu kepada nature-based (dasar dari ekowisata). 

d. Alternative and mass tourism merupakan suatu model wisata berskala kecil 

yang dimaksudkan untuk dapat menyediakan suatu alternatif yang lebih 
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sesuai dengan wisata massal. Model ini memberikan peluang terhadap 

perkembangan ekowisata di antara wisata massal. 

Dari keempat wisata ini, bentuk altenative and mass tourism merupakan 

bentuk yang paling cocok untuk dipadupadankan dengan ekowisata. Bentuk ini 

memberikan hasil yang keberlanjutan (suistainable). Suistanable tourism 

merupakan wisata yang memiliki prinsip pengembangan yang berkelanjutan dan 

untuk menggabungkan kriteria dari lingkungan, sosial budaya dan ekonomi 

(Weaver, 2001). 

Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi, Pariwisata 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan WWF-Indonesia (2009) ekowisata 

memiliki lima prinsip sebagai berikut. 

a. Nature-based 

Nature-based adalah produk dan pasar yang berdasar dari alam. Wisata alam 

merupakan bagian atau keseluruhan alam itu sendiri. Konsevasi sumber 

daya alam merupakan hal mendasar dalam pengembangan dan pengelolaan 

wisata alam. 

b. Ecologically Sustainable 

Kestabilan ekologi merupakan perencanaan dan manajemen kawasan 

berkelanjutan secara ekologi. Semua fungsi lingkungan baik biologi, fisik, 

maupun sosial tetap berjalan dengan baik. 

c. Environmentally Educative 

Pendidikan lingkungan ditujukan bagi pengelola dan pengunjung. 

Pendidikan adalah inti dari ekowisata yang membedakan dengan wisata 

alam lainnya. Pendidikan menciptakan suasana yang menyenangkan, 

bermakna, menumbuhkan kepedulian dan apresiatif terhadap lingkungan. 

Kelestarian lingkungan dalam jangka panjang dapat berjalan dengan 

kegiatan pendidikan. 

d. Bermanfaat untuk masyarakat lokal 

Manfaat ini dapat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat 

langsung antara lain, masyarakat terlibat dalam kegiatan wisatawan, 

pelayanan terhadap wisatawan dan penjualan barang-barang kebutuhan 
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wisatawan. Manfaat tidak langsung berupa bertambahnya wawasan dari 

wisatawan atau pengelola. 

e. Kepuasaan bagi wisatawan  

Kepuasan merupakan pemenuhan harapan wisatawan terhadap segala 

sesuatu yang ditawarkan. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata 

secara umum, wisata alam khususnya sangat terkait dengan kepariwisataan 

dunia. Karena aliran wisatawan antar negara merupakan bagian terbesar dari 

industri pariwisata. 

Perkembangan pariwisata internasional, yang pada umumnya didorong 

oleh munculnya kegiatan pariwisata massal dan perubahan radikal industri 

pariwisata, bahwa pariwisata massal telah membuka jalan untuk berkembangnya 

‘pariwisata baru’. Perubahan yang terjadi lebih banyak berasal dari karakteristik 

wisatawan. Dalam perkembangan ‘baru’ tersebut terungkap istilah bentuk 

pariwisata pilihan (alternative tourism), yang mempunyai pengertian gAnda, 

yaitu: 1) sebagai salah satu bentuk kepariwisataan yang timbul sebagai reaksi 

terhadap dampak negatif pengembangan wisata konvensional, 2) sebagai bentuk 

pilihan pengganti pariwisata konvensional untuk menunjang pelestarian 

lingkungan. 

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. 

Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah 

tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek 

wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor 

lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk 

menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan 

dan kerajinan rakyat serta peningkatan kesempatan kerja (Sari, 2011). 

2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan 

Pengembangan pariwisata alam adalah kegiatan memanfaatkan ruang 

melalui serangkaian program kegiatan pembangunan untuk pariwisata alam yang 

meliputi pengelolaan pemanfaatan lahan sesuai dengan azas pemanfaatan ruang 

dengan mengakomodasi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, 

berhasil guna, serasi dan seimbang serta berkelanjutan (Departemen Kehutanan, 

2007). 
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Ekowisata merupakan salah satu jenis pariwisata alam yang baru 

dikembangkan. Prinsip pengembangan pariwisata alam menurut Departemen 

Kehutanan (2007) adalah konservasi, edukasi, partisipasi masyarakat dan ekonomi 

serta rekreasi. 

a. Konservasi membantu mengurangi terjadinya gangguan kawasan seperti 

penebangan liar dan perambahan kawasan, mendukung upaya pengawetan 

jenis tumbuhan dan satwa terutama tumbuhan dan satwa langka, melindungi 

warisan alam dan warisan budaya khususnya yang ada di dalam kawasan, 

menunjang upaya pemanfaatan yang berkelanjutan. 

b. Edukasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengunjung 

melalui pengembangan interpretasi (jika memungkinkan), meningkatkan 

kepedulian masyarakat dan partisipasi pengunjung, menunjang 

pengembangan penelitian di bidang pariwisata alam. 

c. Partisipasi masyarakat berupa melibatkan masyarakat dalam proses 

pemanfaatan, sejak dari tahap perencanaan sampai ke Monitoring dan 

evaluasinya, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pendidikan dan 

pelatihan, memperhatikan adat dan tradisi setempat, hak-hak masyarakat 

terasing, agama dan kepercayaan, kearifan tradisional dan struktur sosial. 

d. Ekonomi menjamin kelangsungan usaha agar kegiatan pariwisata alam tetap 

berlangsung, memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan 

konservasi, pembangunan lokal dan regional serta nasional, membuka 

peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat. 

e. Rekreasi memberikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, memberikan 

informasi yang memadai bagi pengunjung sejak sebelum sampai di tempat 

tujuan dan setelah pengunjung keluar dari kawasan, menawarkan pilihan 

produk-produk wisata yang bervariasi. 

Pengembangan perlu diimbangi dengan pengelolaan. Pengelolaan adalah 

suatu kegiatan manusia yang dibebankan kepada lanskap yang bertujuan 

memanen, memindahkan, mengangkut, atau mengisi sumber-sumber alami (U.S 

Department of Agriculture, 1974). Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 

167 Tahun 1994 tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan dan Pariwisataa Alam 

di Kawasan Pelestarian Alam, rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam 
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adalah upaya terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, 

pemulihan pengembangan dan perlindungan, serta pemanfaatan. Pengelolaan 

perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan. Salah satu bentuk 

pengelolaan lanskap pada kawasan hutan adalah sistem pengelolaan visual. 

Pengelolaan visual dilakukan dengan cara menentukan kualitas visual 

objek, yaitu sesuatu yang diinginkan pada tingkat terbaik berdasarkan kondisi 

fisik dan karakter masyarakat sekitar area. Tingkat ini mengacu pada tingkat 

perubahan yang dapat diterima dari lanskap (U.S Department of Agriculture, 

1974). Terdapat lima kualitas visual objek berdasarkan U.S Department of 

Agriculture (1974). 

a. Preservation, yakni suatu sasaran kualitas visual yang hanya untuk 

perubahan secara ekologis. 

b. Retention, yakni suatu sasaran kualitas visual untuk pengelolaan aktivitas 

pada jenis visual yang tidak jelas. 

c. Partial retention, yakni suatu sasaran kualitas visual untuk pengelolaan 

aktivitas pada jenis visual yang sebagian telah jelas. 

d. Modification, yakni suatu sasaran kualitas visual yang didominasi oleh 

karakter lanskap, tetapi pengelolaannya harus mempertahankan nilai alami. 

e. Maximum modification, yakni suatu sasaran kualitas visual yang didominasi 

oleh karakter lanskap, dengan pemAndangan hanya sebagai latar belakang. 

Pengelolaan wisata alam dan ekowisata, menurut Departemen Kehutanan 

(2007), meliputi sebagai berikut. 

a. Pengelolaan kawasan meliputi kondisi kawasan dan penataan kawasan serta 

pengamanan kawasan. 

b. Pengelolaan produk wisata alam meliputi pengembangan produk dan 

pemasaran produk serta sistem informasi produk. 

c. Pengelolaan pengunjung meliputi distribusi pengunjung, interpretasi dan 

informasi bagi pengunjung serta keselamatan pengunjung. Pengelolaan 

pengunjung adalah teknik untuk membatasi, memberikan informasi, dan 

mengawasi pengunjung yang datang ke suatu lokasi objek wisata alam agar 

sesuai dengan kemampuan daya dukung lokasi yang bersangkutan. Daya 

dukung kawasan adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung kesehatan 
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organisme sambil memelihara produktivitas dan adaptasi serta 

kemampuannya untuk memperbaiki dirinya. Pengelolaan pengunjung 

direncanakan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif akibat 

kunjungan. Pengelolaan pengunjung dapat dilakukan secara langsung 

dengan menghitung daya dukung dan pengaturan pengunjung atau secara 

tidak langsung melalui program interpretasi. 

d. Pengelolaan dampak meliputi dampak ekologis dan dampak sosial dan 

budaya serta ekonomi. Dampak dikelola dengan berbagai cara bergantung 

pada besarnya dampak, luas areal yang terkena dampak, dampak penting, 

tingkat sensitifitas wilayah dan kerangka waktu serta kemampuan untuk 

diperbaharui. 

e. Pengelolaan kelembangan meliputi organisasi, sumber daya manusia dan 

keuntungan serta sarana dan prasarana. 

Keberadaan masyarakat sekitar sangatlah penting untuk keberlanjutan 

suatu kawasan. Begitu juga dalam pengembangan dan pengelolaan wisata. 

Menurut Weaver (2001), jika masyarakat lokal tidak mendapatkan keuntungan 

dari suatu kegiatan (ekowisata), akan terjadi kesenjangan kesejahteraan sehingga 

masyarakat tidak akan peduli terhadap lingkungan. Bentuk ketidak pedulian 

masyarakat terhadap lingkungan, antara lain, berupa penebangan kayu dan 

pembakaran lahan untuk berkebun di kawasan proteksi. Pengelolaan berbasis 

masyarakat akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan 

masyarakat ikut serta sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga suatu 

kawasan. Namun, pengelolaan ini harus memperhatikan nilai penting dari sosial 

budaya masyarakat. 

Menurut Weaver (2001), agar ekowisata dapat berjalan dengan lama 

(berkelanjutan), dampak positif dan negatif dari sosial budaya harus diperhatikan. 

Hal ini akan menjadi bagian yang krusial dalam pengelolaan dengan cara 

memberikan perhatian khusus terhadap budaya masyarakat itu sendiri. Ekowisata 

berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif 

komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki 

pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual 

sebagai daya tarik wisata sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola 
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ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola 

kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat atau sebagai pengelola 

(Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia, 2009). Masyarakat mempunyai 

peran penting dalam pengelolaan berbasis masyarakat. 

Masyarakat ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan 

pengembangan dan pengelolaan. Beberapa peneliti mengelompokkan menjadi 

beberapa bentuk. Menurut Preety (1995) dalam Mason (2003), tipologi dari 

partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Partisipasi manipulasi, yakni partisipasi yang tidak mempunyai kekuatan 

dalam organisasi. 

b. Partisipasi pasif, yakni partisipasi berupa pemberian informasi oleh 

masyarakat kepada pihak dalam pengelola. 

c. Partisipasi melalui konsultasi, yakni partisipasi berupa konsultasi mengenai 

masalah dan informasi mengenai proses pengelolaan. 

d. Partisipasi untuk perangsang material, yakni partisipasi yang hanya untuk 

mendapatkan upah, tetapi tidak mengerti proses pengelolaan. 

e. Partisipasi yang fungsional, yakni partisipasi yang lebih interaktif yang 

mendorong masyarakat mulai mempelajari proses pengelolaan, tetapi 

pengambilan keputusan masih di tangan pihak pengelola. 

f. Partisipasi yang interaktif, yakni partisipasi aktif dalam melakukan analisis, 

pengembangan dan pengelolaan serta pengambilan keputusan sehingga 

masyarakat telah menjadi bagian utama dalam pengelolaan. 

g. Pergerakan sendiri, yakni masyarakat membentuk institusi sendiri dan 

bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak yang dibutuhkan. 

Konsep partisipasi sangat susah untuk diimplementasikan karena 

dibutuhkan usaha yang cukup keras untuk mengembangkannya dalam 

masyarakat. Menurut Jenkis (1993) dalam Mason (2003), terdapat tujuh halangan 

dalam mengembangkan wisata berbasis masyarakat, yaitu: 

a. Masyarakat pada umumnya sulit untuk memahami konsep yang baru. 

b. Masyarakat tidak perlu memahami bagaimana proses dan cara pengambilan 

keputusan. 
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c. Masalah dari pencapaian dan pemeliharaan adalah dalam proses 

pengambilan keputusan. 

d. Kurangnya semangat dari masyarakat sekitar. 

e. Peningkatan biaya berhubungan dengan waktu kerja dan upah kerja. 

f. Pada kenyataannya, proses pengambilan keputusan dari partisipasi 

masyarakat membutuhkan hasil yang lebih lama. 

g. Efisien secara keseluruhan kurang berpengaruh baik dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Akibat banyaknya halangan dalam implementasi konsep partisipasi, para 

peneliti telah mencoba mengembangkan berbagai metode, diantaranya adalah 

menurut Drakes (1991) dalam Mason (2003) yaitu, memantapkan peran dari 

partisipasi lokal, memilih tim untuk penelitian, melakukan persiapan studi, 

memantapkan keterlibatan lokal, memantapkan mekanisasi pendekatan partisipasi, 

melakukan permulaan dalam bentuk dialog, mengambil keputusan secara kolektif, 

mengembangkan rencana dan implementasi skema, memantau dan mengevaluasi. 

Pemerintah sangat berperan penting dalam implementasi konsep partisipasi. 

Pemerintah merupakan stakeholder yang berpengaruh dalam proses pengelolaan 

berbasis masyarakat. Menurut Weaver (2001), beberapa usaha yang dapat 

dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut: 

a. Menganalis pengembangan dan peraturan ekowisata dari waktu ke waktu 

dengan cara melihat dampak dari pengembangannya. 

b. Menganalisis fasilitas yang dapat dikembangkan di dalam kawasan dengan 

cara melihat tingkat interaksi mutu yang menguntungkan. 

c. Meneliti ketetapan umum yang berhubungan dengan bantuan eksternal 

dalam kaitannya dengan tujuan yang ditargetkan, stakeholder dan hasil. 

 


