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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA PARIWISATA DAN EKOWISATA 

 

Pariwisata secara umum dikaji dari definisi pariwisata, destinasi pariwisata, dan 

jenis daya tarik wisata yang berkembang sampai saat ini. 

2.1.1 Definisi Pariwisata  

Pada Tahun 1982, Mathieson dan Wall mendifinisikan pariwisata sebagai 

pergerakan orang yang bersifat sementara unutuk menuju ke suatu tempat yang 

berda diluar dari tempat kerja dan tempat tinggalnya, aktifitas yang dilaksanakan 

selama berda di tempat tujuan tersebut, serta fasilitas yang diciptakan untuk 

mmenuhi kebutuhan mereka (Francir, 2008). Pada tahun 1991, WTO membuat 

definisi pariwisata berdasarkan perkembangan pariwisata yaitu pariwisata 

merupakan aktifitas dari orang – orang yang sedang berpergian dari lingkungannya 

sehari – hari selama kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan dari berpergian 

adalah untuk mendapatkan pengalaman dari aktifitas yang dibayarkan dari tempat 

yang dikunjungi (Francir, 2008). Selain itu pada tahun 1998 prosser menyatakan 

bahwa komponen utama dari semua definisi turis atau pariwisata adalah 

pergerakan, tinggal dalam kurun waktu tertentu, aktifitas dan pengalaman selama 

berpergian, sumber daya serta fasilitas yang diperlukan dan dihasilkan oleh 

kegiatan wisata tersebut (Francir, 2008). Berdasarkan definisi – definisi yang sudah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata nerupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang berpergian ke suatu tempat baru 

karena memiliki tujuan tertentu baik pengalaman maupun aktifitas yang ingin 

didapatkan dari tempat tujuan wisata tersebut.  

2.1.2 Destinasi Pariwisata  

Destinasi pariwisata merupakan area secara geografis yang memiliki semua jasa 

dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata atau penunjang kegiatan turis 

selama berkunjung. Destinasi merupakan bagian terpenting dalam produk 

pariwisata karena destinasi merupakan unit kompetitif dalam pendapatan pariwisata 
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(WTO 1992, Bieger 1996). Destinasi sebagai tempat yang menawarkan kolaborasi 

dari produk dan jasa pariwisata dan dikomsumsi dengan label nama dari destinasi 

tersebut (Buhalis, 2000). Batas dari sebuah destinasi ditentukan oleh pasar dan juga 

ditentukan oleh batas fisik serta perbedaan budaya (Worls Heritage Center, 2007). 

Destinasi diketahui sebagai wilayah geografis yang jelas, terkenal antar para 

pengunjung sebagai entitas unik dengan sebuah pusat dari 4 syarat utama seperti 

attraction, ameniion, accessibility, anciliary (Buhalis, 2000). Berdasarkan dari 

definisi yang sudah dipaparkan destinasi merupakan suatu kawasan yang memiliki 

keunikn fisik dan budaya yang memiliki fasilitas penunjang kegiatan pariwisata.  

Industri pariwisata akan terjadi ketika destinasi menghasilkan produk pariwisata 

walaupun pada industri lainnya produk yang dihasilkan dapat didefinisikan 

berdasarkan kenyataan yang ada, sedangkan produk pariwisata yang dihasilkan 

hanya dapat didefinisikan jika sudah mengandung 3 elemen dasar pariwisata yaitu 

attraction, ameniion, dan accessibility   

1. Atraksi 

Merupakan bagian penting dalam menarik para wisatawan, ada 3 bagian yang 

dijadikan modal dalam menarik wisatawan antara lain: 1) Atraksi Alam, 2) Atraksi 

Budaya, 3) Atraksi Buatan. Ketiga atraksi ini bisa dikembangkan menjadi objek 

wisata. Dengan adanya objek wisat dari atraksi yang ditemukan tersebut menjadi 

alasan bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata. 

2. Amenitas 

Merupakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang dari kegiatan 

wisata tersebut. Adapun contoh dari sarana yaitu berupa penginapan, rumah makan, 

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. Serta contoh prasarana berupa 

jalan raya, sumber air bersih, jaringan listrik, serta tempat pembuangan sampah. 

Kedua komponen ini merupakan hubungan yang berkaitan dimana pra-sarana 

sebagai syarat utama dalam membangun sarana dan sebaliknya sarana bisa 

membuat perbaikan terhadap prasarananya.  

3. Aksesibilitas 
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merupakan komponen penting dalam kegiatan pariwisata. Ketersedian jenis 

transportasi yang digunakan serta jasa transportasi menjadi hal penting dalam 

mempermudah para wisatwan yang ingin datang ke daerah wisata. Daerah potensi 

wisata harus diimbangi dengan aksesibilitas yang mumpunin seperti tersedianya 

pelabuhan bandara serta terminal.  

2.1.3 Jenis Daya Tarik Wisata  

Karakter daya tarik wisata menentukan ragam pariwisata yang ditawarkan atau 

dapat dilakukan oleh para wisatawan yang pada umumnya tidak hanya menikmati 

objek tunggal, tetapi beberapa objek dinikmati atau beberapa kegiatan dilakukan 

secara bersama – sama atau berurutan. Terdapat 2 karakter daya tarik wisata yaitu 

karakter pariwisata pelancong dan pariwisata petualangan. Karakter daya tarik 

pelnacong lebih banyak mengarah pda wisatawan pasif karena maksudnya untuk 

menikmati keindahannya, wisatawan bermaksud melepaskan ketegangan kegiatan 

rutin sehari – hari, sifatnya santai dan memerlukan suasana yang nyaman penuh 

kemudahan. Berbeda dengan pariwisata petualangan, jenis pariwisata aktif ini pada 

umumya melibatkan wisatawan sebagai pelaku, bukan sebagai penonton 

(Suwardjoko P. Warpani, 2007)  

Dalam UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daya tarik wisata adalah 

segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Adapun daya tarik wisata sebagai 

berikut:  

 Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadan 

alam, serta flora dan fauna. Daya tarik alam merupakan daya tarik alami 

yang telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia.  

 Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud meseum, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, dan tempat hiburan. Daya tarik 

buatan manusia bisa juga merupakan perpaduan buatan manusia dan 

keadaan alami, seperti wisata agro dan wisata bitu  
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Adapun daya tarik wisata sebagai sasaran perjalanan wisata seperti berikut:  

a. Sasaran wisata berwujud keadaan alam serta flora dan fauna yang 

merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti pemandangan alam, 

panorama indah, hutan rimba, serta binatang – binatang langka 

b.  Sasaran wisata karya manusia berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, taman rekreasi dan tempat hiburan  

c. Sasaran wisata minat khusus seperti wisata olahraga, wisata kuliner, wisata 

religius, wisata arkeolog, wisata belanja, dan wisata gua.  

Usaha objek wisata mempunyai pengertian mengelola kegiatan tempat wisata alam, 

tempat wisata budaya, dan tempat wisata buatan. Kegiatannya meliputi 

pembangunan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, serta pengelolaan 

obyek dan daya tarik wisata yang ada diperlukan sarana dan prasarana atau 

kegiatan. Tempat wisata komersial atau badan usaha dapat mengembangkan tempat 

wisata berdasarkan izin atau memenuhi persyaratan tertentu untuk mengembangkan 

tempat wisata (Suwardjoko P. Warpani, 2007). Terdapat tiga jenis tempat wisata 

yaitu tempat wisata alam, tempat wisata budaya dan tempat wisata minat khusus 

a. Daya Tarik Wisata Alam 

Daya tarik wisata alam yakni menawarkan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

itu yang dilakukan bersifat sementara untuk menikmati keunikan dan keindahan 

alam, seperti di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam lain. 

Seluruh usaha daya tarik wisata alam mamanfaatkan alam sebagai potensi wisata 

seperti memanfaatkan iklim, pemandangan alam, flora yang khas, dan gejalan alam 

tertentu. Beberapa daya tarik wisata alam dibedakan sebagai berikut:  

 Tama Nasional, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli 

dikelola dengan sistem zonasi, kawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, 

dan rekreasi.  
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 Cagar alam, suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan 

tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan memerlukan 

perkembangan secara alami.  

 Suaka Margasatwa, mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau 

keunikan jenis satwa untuk kelangsungan hidup yang dapat dilakukan 

pembinaan terhadap habitatnya.  

 Taman Wisata, kawasan peletarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk 

pariwsata dan rekreasi alam. Taman wisata menawarkan pelestarian 

keanekaragaman hayati, sekaligus merupakan tempat penelitian budidaya 

(agronomi), pemuliaan (breeding), dan perbanyakan bibit unggul untuk 

disebarluaskan kepada masyarakat umum.  

 Taman Buru, suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru 

yaitu yang diperuntukan untuk rekreasi berburu.  

 Taman Hutan raya, kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 

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

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.  

 Taman Safari Indonesia, tempat wisata yang cocok untuk keluarga serta 

wisata ini berwawasan lingkungan dan berorientasi padahabitat satwa 

dengan alam bebas. Tamann ini merupakan gabungan dari wisata alam dan 

buatan manusia, contoh taman safari di cisarua  

 Kebun Binatang, merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan 

buatan dan dipertunjukan kepada publik. Di sisi lain statusnya sebagai 

tempat – tempat wisata dan fasilitas rekreasi, kebun binatang modern juga 

sudah menjadi tempat untuk studi konservasi, pendidikan, dan penyuluhan.  

b.  Daya tarik wisata Budaya  

Daya Tarik wisata budaya merupakan jenis usaha yang memanfaatkan pariwisata 

budaya berdasarkan tempat, tradisi, kesenian, upacara-upcara, dan pengalaman 

yang memotret suatu bangsa atau suku bangsa dengan masyarakat, yang 

merefleksikan keanekaragaman dan indetitas dari masyarakat atau bangsa yang 
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bersangkutan. Wisata budaya memanfaatkan budaya sebagai potensi wisata dan 

budaya yang dapat dibedakan menjadi tiga wujud yaitu gagasan, aktivitas, dan 

artefak. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan 

yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Dengan adanya 

wujud yang berbeda menyebabkan kebudayaan dapat digolongkan atas dua 

komponen utama yaitu kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. 

Berdasarkan wujud dan komponen tersebut tersebut, pengusaha daya tarik wisata 

budaya mencoba menonjolkan sebuah daya tarik dalam hal berikut :  

 Situs arkeologi, sejarah dan budaya, seperti monumen, gedung bersejarah, 

rumah ibadah, daerah atau kota bersejarah (modern perang), situs 

purbakala, dan museum.  

 Pola kehidupan masyarakat, kebudayaan yang berbentuk adat-istiadat, 

busana, upacara keagamaan, tradisi, dan gaya hidup 

 Seni dan kerajinan tangan baik berwujud atau tak terwujud, seperti tari, 

musik, drama, patung, dan arsitektur.  

 Kegiatan ekonomi masyarakat berupa perkampungan nelayandan 

kehiudpan petani.  

 Festival budaya lain yang rutin setiap bulan atau kegiatan tahunan dalam 

masyarakat seperti upacara panen padi  

c. Daya Tarik Wisata Minat Khusus 

Wisata ini mengacu pada aktivitas yang biasanya tidak dilakukan oleh wisatawan 

pada umumnya, biasanya dilakukan karena mempunyai keahlian, minat ataupun 

ketertarikan khusus. Namun, ada tantangan dan kekhawatiran khusus saat 

melakukan kegiatan tersebut.  

 Wisata Olahraga, wisata ini ditunjukan kepada wisatwan yang mempunyai 

ketertarikan khusus pada olahraga, seperti paralayang, arung jeram, terjun 

payung dan surfing  

 Wisata Kuliner, wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatwan saat 

berkunjung ke satu wilayah, selain mamanjakan perut para wisatwan 

dengan masakan khas dari daerah tersebut, wisatawan juga mendapat nilai 
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sejarah dari masakan yang di makan oleh para wisatawan, contoh gudeg 

jogja, rujak cigur jawa timur, papeda dari ternate dll 

 Wisata Religius, wisata ini berkaitan dengan sesuatu yang bersifat 

keagamaan 

 Agrowisata, wisata ini biasanya berhubungan dengan bidang pertanian, 

perkebunan, dan perhutanan  

 Wisata Gua, kegiatan wisata yang melakukan eksplorasi ke dalam gua dan 

menikmati pemandangan yang ada di dalam gua 

 Wisata belanja, wisata ini biasanya menawarkan barang – barang yang 

dibutuhkan oleh para wisatawan yang memilii ketertarikan khusus, barang 

yang dijual mulai dari barang antik hingga barang mewah 

 Wisata ekologi (ekowisata), wisata yang mendorong para wisatawan untuk 

peduli terhadap ekologi alam dan budaya, ekowisata bertujuan untuk 

meminimalisir dampak negatif dari wisata konvensional serta 

meningkatkan integritas budaya masyarakat setempat.  

2.2 Ekowisata 

Konsep ekowisata dibahas dengan meliputi definisi ekowisata, aspek – aspek 

ekowisata, prinsip ekowisata dan tolak ukur prinsip ekowisata.  

2.2.1 Definisi Ekowisata  

Pengertian ekowisata dimulai dengan pernyataan Kutay (1989) bahwa wisata 

berbasis alam atau ekowisata dapat dikatakan sebagai model pembangunan dalam 

perencanaan kawasan alam, dan merupakan bagian dari pariwisata berbasis sumek 

akuora Luri zar (Christian Dia Brenda R. Henning, 1995. Ideal country, Alam 

semacam ini bisa bermanfaat bagi semua peserta. Pariwisata berbasis alam juga 

dapat mempromosikan perlindungan jangka panjang yang lebih efektif dan 

pengelolaan sumber daya alam (dikutip dari Kutay, 1989; Edwards, 1988). 

Berdasarkan pendapat Ziffer (1989) bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk 

pariwisata yang terinspirasi dari sejarah alam suatu daerah, termasuk budaya asli. 

Pengunjung ecovisata biasanya mengunjungi daerah yang belum berkembang. 
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Dalam praktiknya, ekowisata adalah pemanfaatan hewan dan sumber daya alam 

non-konsumtif dan berkontribusi langsung ke daerah yang dikunjungi melalui 

pekerja atau keuangan. Memberikan manfaat bagi pelestarian kawasan dan 

kesejahteraan ekonomi penduduk setempat (dikutip dari bjork, 2000). Pengertian 

ekowisata menurut Boo (1990) menyatakan bahwa ekowisata adalah sinonym dari 

wisata berbasis alam, yang sering disalahartikan sebagai wisata alam ekowisata 

adalah pariwisata yang kurang konsumtif dibandingkan wisata alam biasa (dikutip 

dari Hvenegaard, 1994). Selanjutnya pernyataan mengenai industri ekowisata 

muncul dari Fennel and Eagles (1990) bahwa aktor kunci dalam domain pariwisata 

berbasis alam ini adalah masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya, dan operator 

pariwisata (dikutip dari Higgins, 1999). Berdasarkan pendapat Ceballos - Lascurain 

(1991) bahwa ekowisata adalah perjalanan ke suatu kawasan alam yang relatif tidak 

tercemar atau belum diintervensi dengan objek pembelajaran tertentu, mengagumi 

dan menikmati pemandangan, tumbuhan atau satwa liar, serta perwujudan dari 

budaya di sekitar mereka berdua di masa lalu. dan sekarang (dikutip dari Dimitrios 

Dimantis, Adele Ladkin, 1999). Sebagai pemangku kepentingan dalam Australian 

Ecotourism Association (1992). Pengertian ekowisata adalah pariwisata ekologi 

berkelanjutan yang menumbuhkan pemahaman, apresiasi, dan pelestarian 

lingkungan dan budaya (dikutip dari bjork, 2000). Menurut valentine (1993), 

ekowisata adalah pariwisata berbasis alam yang berkelanjutan secara ekologis dan 

berbasis pada lingkungan alam yang relatif masih alami, tidak mengganggu dan 

merusak, berkontribusi langsung pada perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan 

kawasan lindung secara berkelanjutan, dan tunduk pada pengelolaan yang memadai 

dan tepat rezim (dikutip dari bjork, 2000). Menurut Scace et al (1993), ekowisata 

merupakan pengalaman rekreasi di alam yang berkontribusi pada kelestarian 

ekosistem dengan tetap menjaga dan menghormati keutuhan kondisi alam dan 

unsur sosial budaya setempat (diikuti oleh Bjork, 2000). Menurut Norris (1994), 

ekowisata adalah pariwisata yang dapat mengintegrasikan perlindungan 

sumberdaya dengan manfaat bagi masyarakat lokal (Y.G. Rahemtulla, A.M. 

Wellstead, 2001). Menurut departemen pariwisata Persemakmuran (1994), 

ekowisata adalah wisata berbasis alam yang meliputi pendidikan, interpretasi 
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lingkungan alam, dan pengelolaan kelestarian lingkungan (Y.G. Rahemtulla, A.M. 

Wellstead, 2001). Menurut Wallace dan Pierce (1996), ekowisata adalah perjalanan 

menuju alam yang relatif masih alami untuk belajar, mendapatkan kesenangan, atau 

memberikan bantuan sukarela. Fokus perjalanan ini adalah tumbuhan, sungai, 

geologi dan ekosistem di suatu daerah, serta orang-orang di sekitar daerah tersebut, 

kebutuhannya, budaya dan hubungannya dengan daratan (Bjork, 2000). Menurut 

Blamey (1997), ekowisata adalah suatu perjalanan yang tidak mengganggu alam 

daerah dan berjarak lebih dari 40 kilometer dari tempat tinggalnya. Tujuan 

utamanya adalah untuk belajar, mengapresiasi atau mengapresiasi pemandangan, 

tumbuhan dan satwa liar, serta budaya sekitarnya. Perwujudan. Wilayah (YG 

Rahemtulla, AM Wellstead, 2001). 

Sementara itu Unites Nations Commision on Sustainable Development (2002) 

menyatakan bahwa Ekowisata merupakan sustainable tourism yang:  

1. Menjamin partisipasi yang setara, efektif dan aktif dari seluruh 

stakeholder  

2. Menajamin partisipasi penduduk lokal menyatakan ya atau tidak dalam 

kegiatan pengembangan masyarakat, lahan dan wilayah  

3. Mengangjat mekanisme penduduk lokal dalam hal kontrol dan 

pemeliharaan sumber daya.  

Menurut WTO atau World Trade Organization (2002) mendefinisikan ekowisata 

sebagai sebuah bentuk pariwisata dengan beberapa karakteristik yaitu:  

1. Semua bentuk pariwisata yang menggunakan sumber daya alam dengan 

tujuan utama pengunjung adalah kegiatan observasi dan apresiasi terhadap 

lingkungan alam dan budaya tradisional yang berlaku di lingkungan 

tersebut.  

2. Mengandung edukasi dan interpretasi terhadap fitur – fitur yang ada  

3. Secara umum dikelola oleh kelompok kecil yang memiliki keahlian khusus 

dan bisnis lokal bersakala kecil.  

4. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial – budaya 
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5. Mendukung perlindungan wilayah alami dengan meningkatkan manfaat 

ekonomi bagi komunitas lokal, organisasi, dan pihak yang memiliki 

tanggung jawab untuk melakukan konservasi wilayah alami; menciptakan 

lapangan pekerjaan dan kesempatan peningkatan pendapatan bagi 

komunitas lokal; dan meningkatkan kesadaran penduduk lokal dan 

pengunjung bahwa perlu melakukan konservasi terhadap alam dan aset 

budaya.  

Menurut TIES atau The Insternational Ecotourism Society (2005), ekowisata 

adalah perjalanan wisata ke wilayah – wilayah alami dalam rangka mengkonversi 

atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal. 

Menurut Deklarasi Quebec (2002), Ekowisata adalah bentuk sustainable tourism 

yang spesifik memuat upaya – upaya sebagai berikut:   

1. Melakukan kontribusi aktif dalam kegiatan konservasi alam dan budaya  

2. Melibatkan peran dari masyarakat lokal baik dalam hal perencanaan, 

pengembangan, maupun pengelolaan wisata, serta memeberikan dampak 

positif pada kesejahteraan masyarakat lokal  

3. Transfer ilmu pengetahuan tentang warisan budaya serta alam kepada 

pengunjung yang datang  

4. kelompok wisata berukuran kecil.  

Terkait hal ini menurut from (2004) menyusun tiga konsep dasar yang lebih 

operasional tentang ekowisata, yaitu sebagai berikut:  

1. Melakukan perjalanan langsung yang berinteraksi dengan alam dan yang 

tidak menumbulkan kerusakan pada lingkungan. Dalam ekowisata 

diutamakan penggunaan sumberdaya yang ramah lingkungan seperti tenaga 

surya, bangunan berbahan dasar kayu, dan bahan yang bisa reuse. Selain itu 

kegiatan ekowisata diaruskan agar tidak mengorbankan kelestarian flora 

dan fauna serta mengubah topografi lahan misal dengan membuat bangunan 

yang asing serta dapat merusak bagi lingkungan dan budaya masyarakat 

setempat. 
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2. Wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas akomodasi yang bersal dari 

masyarakat lokal di kawasan tersebut. Pada initinya semua kebutuhan 

akomodasi yang diperlukan bersumber dari masyarakt lokal itu sendiri yang 

nanti keuntungan nya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal 

3. Kegiatan wisata ini fokus pada perhatian lingkungan alam dan budaya. Para 

wisatawan bisa belajar dari masyarakat lokal bukan sebaliknya dengan 

mengguruinya. Paa wisatawan yang datang tidak menuntu agar masyarakat 

memberikan suguhan berupa pertunjukan atau hiburan yang ekstra, namun 

lebih menggiring para wisatawan agar diberikan peluang untuk 

menyaksikan upcara serta budaya lain yang telah dimiliki masyarakat 

Sementara itu menurut para pengamat ekowisata di Indonesia, ekowisata diartikan 

sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat – 

tempat alami dan atau daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam, dengan tujuan 

selain untuk menikmati keindahan, juga melibatkan unsur pendidikan pemahaman, 

dan dukungan terhadap usaha – usaha konservasi alam dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat (G. Sudarto, 1998). Dari definisi tersebut 

dijabarkan dalam 5 prinsip, yakni:  

1. Memiliki kepedulian,tanggung jawab,dan komitmen terhadap kelestarian 

lingkungan  

2. Pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan 

masyarakat setempat 

3. Memberikan manfaat kepada masyarakat setempat 

4. Peka dan menghormati nilai – nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan 

yang dianut masyarakat setempat 

5. Memperhatikan peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan 

hidup dan kepariwisataan 

Sedangkan menurut Eplerwood (1999)  menyebutkan ada delapan prinsip 

ekowisata antara lain:  
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1. Mencegah serta menanggulangi dampa yang ditimbulkan dari kegiatan 

wisatawan terhadap alam dan budaya, bentuk pencegahan bisa disesuaikan 

dengan sifat dan karakter dari lingkungan tersebut. 

2. Transfer pengetahuan mengenai konservasi lingkungan, melakukan upaya 

pemberian pengetahuan kepada para wisatawan dan masyarakat setempat 

tentang pentingnya konservasi. Proses pemberian pengetahuan ini bisa 

dilakukan secara langsung di alam 

3. Pendapatan secara langsung untuk kawasan. Hasil dari pendapatan 

ekowisata langsung digunkan untuk pengembangan kegiatan ekowisata 

tersebut dan meningkatkan kualitas lingkungan 

4. Partisipasi masyarkat lokal dalam haln perencanaan, pengelolaan dan 

pengawasan kegiatan ekowisata 

5. Pendapatan masyarakat, keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

setempat guna meningkatkan taraf hidup  

6. Harmonisasi dengan alam, upaya pengembangan harus berdasarakan 

keharmonisan alam. Jika terjadi disharmonize dengan alam, secara tidak 

langsung itu akan merusak produk ekowisata tersebut. Dimana 

keharmonisasian tersebut antara lain penggunaan barang yang raah 

lingkungan, konservasi flora dan dauna serta menjaga keaslian budaya 

masyarakat 

7. Daya dukung lingkungan, dimana daya dukung lingkungan lebih kecil 

dibandingkan daya dukung buatan, hal ini menjadi dorangan besar kerana 

banyak permintaan tetapi dengan begitu daya dukung ini lah yang 

membatasi 

8. Peluan penghasilan besar terhadap negara, jika suatu kawasan ditetapkan 

sebagai kawasan ekowisata, makan wisatawan akan di dorong untuk 

membelanjakan dengan skala besar dan dinikamti oleh negara dan 

pemerintah daerah setempat. 

Sementara itu menurut Avenzora (2008), ekowisata dimaknai sebagai konsep 

wisata berkelanjutan yang mensyaratkan setiap sektor pembangunan untuk 
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memelihara tiga pilar utamanya yaitu ekologi, sosial budaya dan ekonomi (Dodi 

Sukma, Smbas Basuni, Tutut Sunarminto, 2016). Menurut Departemen 

Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata merupakan 

konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk 

mendudkung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan 

meningkatkan oartisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Menurut Guru 

Besar IPB pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Ekonomi Muntasib 

(2015), masyarakat adalah subjek dari ekowisata, bukan objek (dikutip dari Liauw, 

2015). Konsep ekowisata ini menjual program atau paket wisatanya, apa aja 

namanya, masyarakat ikut berperan dalam perencanaan setiap tahapan 

pengembangannya. Dan terakhir menurut yoeti (2000) menyebutkan, bahwa 

ekowisata adalah jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktifitas 

melihat, menyaksikan, mempelajari langsung untuk mengagumi alam, flora dan 

fauna, sosial budaya etnis setempat dan wisatawan yang melakukannya ikut terlibat 

dalam kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan keterlibatan penduduk 

lokal.  

2.2.2. Aspek Ekowisata 

Berdasarkan definisi ekowisata yang telah dipaparkan, dapat diketahui aspek-aspek 

yang berada dalam ekowisata berdasarkan hal-hal yang memiliki kesamaan antar 

satu definisi dengan lainnya. Berikut persamaan yang ada antar definisi para 

stakeholder terkait ekowisata, 

Tabel 2. 1  

Persamaan Muatan Yang Terkandung Antar Definisi 

NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

1 Kutay (1989) Ekowisata dapat dilihat sebagai sebuah model 

perkembangan dalam perencanaan wilayah 

alami sebgai bagian dari pariwisata berbasis 
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NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

sumber daya alamiah yang dihubungkan 

dengan sektor sosial-ekonomi 

2 Ziffer (1989) Ekowisata merupakan bentuk wisata yang 

terinspirasi oleh riwayat alam dari suatu 

daerah, termasuk budaya asli. Pengunjung 

ekowisata biasanya mengunjungi daerah yang 

belum berkembang. Dalam prakteknya, 

ekowisata merupakan pemanfaatan non-

konsumtif terhadap satwa da sumber daya alam 

serta berkontribusi secara langsung ke daerah 

yang dikunjungi melalui pekerja atau keuangan. 

Memberikan manfaat untuk konservasi 

daerah tersebut dan kesejahteraan ekonomi 

dari penduduk lokal. 

3 Fennel dan Eagles 

(1990) 

Komunitas lokal, pengelolaan sumber daya, 

dan penyelenggara wisata merupakan 

komponen penting dalam sebuah model 

perkembangan ekowisata. 

D Boo (1990) Ekowisata merupakan sinonim dari pariwisata 

alam. Ini merupakan rekreasi yang tidak 

konsumtif. 

E Ceballos-Lascurain 

(1991) 

Ekowisata biasanya merujuk kepada riwayat 

alam berbasis non-konsumtif dan suatu 

aktivitas rekreasi terkait kehidupan satwa 

seperti mengamati burung, mengamati satwa, 

fotografi alam, mengamati paus, studi botani, 

dan perjalanan satwa atau safari. 
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NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

F Asosisasi Ekowisata 

Australia (1992) 

Wisata ekologi berkelanjutan yang 

menumbuhkan pemahaman, apresiasi dan 

konservasi lingkungan serta budaya. 

H Valentine (1993) Ekowisata merupakan wisata berbasis alam 

yang berkelanjutan secara ekologi dan 

berdasarkan lingkungan alam yang relatif belum 

terjamah, tidak mengganggu dan merusak, 

memberikan kontribusi langsung ke 

perlindungan dan manajemen penggunaan 

kawasan lindung secara berkelanjutan, dan 

menjadi subyek bagi sebuah manajemen rezim 

yang memadai dan sesuai. 

I Scace at al. (1993) Sebuah pengalaman plesir ke alam yang 

berkontribusi untuk konservasi ekosistem 

sembari menjaga dan menghargai integritas dari 

kondisi alam serta element sosial budaya lokal. 

J Norris (1994) Pariwisata tidak akan disebut ekowisata kecuali 

hal itu dapat menginterasikan perlindungan 

sumber daya dengan adanya keuntungan bagi 

masyarakat lokal. 

K Commonwealth 

Departement of 

Tourism (1994) 

Ekowisata merupakan pariwisata berbasis 

alam yang meliputi edukasi, interpretasi 

lingkungan alam, dan mengelola 

keberlanjutan lingkungan. 

L Eagles (1994) Sebuah cabang dari pariwisata berkelanjutan. 

Salah satu dari empat bentuk pariwisara 

berkelanjutan yang tidak konsumtif. Meliputi 

perjalanan untuk menjelajahi dan 
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NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

mempelajari tentang lingkungan alam bebas. 

Memiliki kecenderungan dalam mempelajari 

dan menjelajahi alam. 

M Bjork (1995) Ekowisata merupakan sebuah aktivitas dimana 

turis melakukan perjalanan ke area alami 

untuk mengagumi, belajar, dan menikmati 

keindahan alam dan budaya tanpa 

mengeksploitasi seumber dayanya, taoi 

berkontribusi kepada konservasi lingkungan 

seperti aslinya. 

N Wallace dan Pierce 

(1996) 

Ekowisata merupakan perjalanan ke alam yang 

relatif belum terjamah untuk belajar, 

mendapatkan kenikmatan, atau pembantu 

sukarela. Perjalanan ini fokus pada tumbuhan, 

bunga, geologi, dan ekosistem pada sebuah 

area, serta masyarakat yang tinggal disekitar 

area tersebut, kebutuhan mereka, budaya 

mereka, dan hubungan mereka terhadap 

lahan. 

O Blamey (1997) Sebuah pengalaman ekowisata merupakan 

perjalanan individu menuju apa yang dia anggap 

tidak mengganggu wilayah alam dan berjarak 

lebih dari 40km dari rumahnya, tujuan utamanya 

untuk belajar, mengagumi atau menghargai 

pemandangan, tanaman dan hewan liar, serta 

perwujudan budaya yang ada di sekitar 

wilayah tersebut. 



24 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

P Deklarasi Quebec 

(2000) 

Ekowisata adalah bentuk sustainable tourism 

yang spesifik memuat upaya – upaya sebagai 

berikut:   

1. Melakukan kontribusi aktif dalam kegiatan 

konservasi alam dan budaya  

2. Melibatkan peran dari masyarakat lokal 

baik dalam hal perencanaan, 

pengembangan, maupun pengelolaan 

wisata, serta memeberikan dampak positif 

pada kesejahteraan masyarakat lokal  

3. Transfer ilmu pengetahuan tentang 

warisan budaya serta alam kepada 

pengunjung yang datang  

4. wisata berukuran kecil.  

Q United Nations 

Commision on 

Sustainable 

Development (2002) 

Ekowisata merupakan sustainable tourism yang: 

1. Menjamin partisipasi yang setara, efektif 

dan aktif dari seluruh stake holder 

2. Menjamin partisipasi penduduk lokal 

menyatakan ya atau tidak dalam kegiatan 

pengembangan masyarakat, lahan dan 

wilayah 

3. Mengangkat mekanisme penduduk lokal 

dalam hal kontrol dan pemeliharaan 

sumber daya 

R WTO (2002) Ekowisata merupakan sebuah bentuk pariwisata 

dengan beberapa karakteristiknya, yaitu: 

i. Semua bentuk pariwisata yang menggunakan 

sumber daya alam dengan tujuan utama 
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NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

pengunjung adalah kegiatan observasi dan 

apresiasi terhadap lingkungan alam dan 

budaya tradisional yang berlaku di 

lingkungan tersebut.  

ii. Mengandung edukasi dan interpretasi 

terhadap fitur – fitur yang ada  

iii. Secara umum dikelola oleh kelompok kecil 

yang memiliki keahlian khusus dan bisnis 

lokal bersakala kecil.  

iv. Mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan alam dan sosial – budaya 

v. Mendukung perlindungan wilayah alami 

dengan meningkatkan manfaat ekonomi bagi 

komunitas lokal, organisasi, dan pihak yang 

memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

konservasi wilayah alami; menciptakan 

lapangan pekerjaan dan kesempatan 

peningkatan pendapatan bagi komunitas 

lokal; dan meningkatkan kesadaran 

penduduk lokal dan pengunjung bahwa perlu 

melakukan konservasi terhadap alam dan 

aset budaya.  

S TIES (2005) Ekowisata sebagai perjalanan tanggap alam 

yang melindungi lingkungan dan 

meningkatkan ksejahteraan penduduk lokal 

T Avenzora (2008) Ekowisata dimaknai sebagai konsep wisata 

berkelanjutan yang mensyaratkan setiap sektor 

pembangunan untuk memelihara tiga pilar 
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NO 
Sumber Ahli / Lembaga 

Terkait Ekowisata 
Definisi 

utamanya yaitu ekologi, sosial budaya dan 

ekonomi. 

U Departemen 

Kebudayaan dan 

Pariwisata Republik 

Indonesia (2009) 

Ekowisata merupakan konsep pengembangan 

pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan 

untuk mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan (alam dan budaya) dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sehingga memberikan manfaat 

ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah 

setempat. 

V Harini Muntasib, Guru 

Besar IPB di 

Departemen 

Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata (2015) 

Masyarakat adalah subjek dari ekowisata, bukan 

objek. Konsep ekowisata ini menjual program 

atau paket wisatanya, apa saja namanya, 

masyarakat ikut berperan dalam perencanaan 

setiap tahapan pengembangannya 

W Yoeti (2000) ekowisata adalah jenis pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dengan aktifitas 

melihat, menyaksikan, mempelajari langsung 

untuk mengagumi alam, flora dan fauna, sosial 

budaya etnis setempat dan wisatawan yang 

melakukannya ikut terlibat dalam kelestarian 

lingkungan alam di sekitarnya dengan 

keterlibatan penduduk lokal.  

Sumber: Studi literatur, 2020 

Berdasarkan pendapat para ahli dan lembaga terkait ekowisata, terdapat empat 

aspek yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan ekowisata yaitu daya tarik alam 

atau budaya, konservasi, edukasi, serta partisipasi masyarakat lokal. Dimana daya 
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tarik alam atau budaya yang dimaksud yaitu wisata yang mengunjungi atau 

menikmati alam dan interaksi budaya yang ada di wilayah tersebut. Konservasi 

yang dimaksud disini yaitu mendukung upaya pelestarian lingkungan alam baik itu 

mempertahankan keberagaman hayati, flora, dan fauna serta keaslian budaya di 

wilayah tersebut. Partisipasi masyakarat lokal yang dapat menciptakan 

kesejahteraan masyarakat melalui kuntungan secara ekonomi. Dan nilai edukasi 

yang diharapkan yaitu pariwisata ini memberikan pembelajaran atau manfaat 

berupa pengetahuan terkait lingkungan dan budaya yang ada. 

Berdasarkan dari pendapat ahli menurut definisi ekowisata, dapat ditemukan bahwa 

terdapat aspek yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek lainnya dalam 

perkembangan konsep ekowisata. Aspek yang paling dominan merupakan aspek 

daya tarik alam atau budaya, dimana aspek tersebut merupakan aspek yang 

disebutkan dalam 21 dari 23 definisi menurut para ahli terkait ekowisata. Aspek 

konservasi merupakan aspek yang disebutkan 19 dari 23 definisi menurut para ahli 

terkait ekowisata, sehingga menunjukkan bahwa aspek konservasi merupakan 

aspek yang dominan kedua setelah aspek daya tarik alam atau budaya. Aspek 

partisipasi masyarakat lokal dan nilai edukasi memiliki kedudukan yang sama yaitu 

kurang dominan, dimana aspek tersebut disebutkan dalam 12 dari 23 definisi terkait 

ekowisata oleh para ahli. Hal ini menyebabkan kesetaraan dalam posisi aspek 

partisipasi masyarakat dan nilai edukasi. 

2.2.3 Prinsip Ekowisata 

Perumusan prinsip ekowisata dilakukan dengan melakukan studi terhadap berbagai 

prinsip yang dikemukakan oleh stakeholder yang terkait dengan ekowisata. 

Pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam perumusan dilakukan dengan 

menyesuaikan prinsip-prinsip yang ada dengan aspek-aspek ekowisata yang telah 

dipaparkan. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam perumusan prinsip 

ekowisata yang dari prinsip ekowisata dari Deklarasi Quebec, TIES (The 

International Ecotourism Society), Dan UHJAK panduan penerapan ekowisata, 

Berikut penjabaran prinsip dari masing-masing stakeholder.  
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a. Prinsip ekowisata berdasarkan Deklarasi Quebec  

Ekowisata adalah pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang secara 

detail memuat upaya sebagai berikut: 

 Melakukan kontribusi aktif dalam kegiatan konservasi alam dan budaya  

 Melibatkan peran dari masyarakat lokal baik dalam hal perencanaan, 

pengembangan, maupun pengelolaan wisata, serta memeberikan dampak 

positif pada kesejahteraan masyarakat lokal  

 Transfer ilmu pengetahuan tentang warisan budaya serta alam kepada 

pengunjung yang datang  

 kelompok wisata berukuran kecil. 

b. Prinsip ekowisata berdasarkan TIES 

Ekowisata adalah gabungan gabungan dari konservasi, komunitas, dan wisata 

berkelanjutan. Semua implementasi, partisipasi, dan kegiatan usaha ekowisata 

harus menerapkan beberapa prinsip. Berikut prinsip dalam melakukan ekowisata 

yaitu:  

 Mengurangi dampak lingkungan 

 Membangun kesadaran dan menghormati lingkungan serta budaya. 

 Memberikan pengalaman postif untuk pengunjung dan tuan rumah. 

 Memberikan manfaat finansial secara langsung unutuk konservasi. 

 Memberikan manfaat finansial dan wewenang bagi penduduk lokal. 

 Meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, iklim sosial, dan politik negara 

pengelola. 

c. Prinsip ekowisata menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

Republik Indonesia melalui buku Panduan Penerapan Ekowisata 

Terdapat lima elemen prinsip dalam menerapkan ekowisata, yaitu  

- Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan yang 

dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhaap daerah tujuan 

wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui 

pemahaman akan pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan 
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pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif 

disertai dengan pelayanan yang prima. 

- Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik 

lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi. 

- Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan 

pelaksanaannya. 

- Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal, 

untuk itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan). 

- Dapat terus bertahan dan berkelanjutan. 

2.2.4 Kriteria Ekowisata 

Kriteria dijadikan sebagai acuan dalam penrapan prinsip ekowisata, pada tahun 

2002 diadakan pelatihan ekowisata di Provinsi Bali yang menghasilkan 9 prinsip 

beserta dengan kriteria yang dibentuk, antara lain sebagai berikut:  

1. Memiliki Kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi 

alam dan warisan budaya  

 Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan 

 Penggunaan teknologi ramah lingkungan  

 Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata 

disesuaikan dengan daya dukung yang ada 

 Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya 

 Memperhatikan keberadaan endemis 

2. Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan 

untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam  

 Menyediakan pramuwisata profesional dan berlisensi  

 Menyedikan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai 

terkait dengan objek ekowisata 

 Melibatkan lembaga adat setempat 

3. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat serta 

memberdayakan masyarakat setempat  



30 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

 Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan 

keahlian 

 Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek 

ekowisata 

 Melibatkan lembaga adar setempat 

4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial sosial budaya dan tradisi 

keagamaan masyarakat setempat  

 Pembangunan dan operasional disesuaikan dengantata krama, 

norma setempat dan kearifan lokal  

 Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu 

aktivitas keagamaan masyarakat setempat. 

5. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  

 Menaati undang – undang dan perangkat peraturan lainnya yang 

terkait 

 Menaati peraturan desa setempat  

6. Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan 

masyarakat setempat  

 Pembangunan perlu mendapat persetujuan masyarakat dan lembaga 

adat setempat  

 Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan 

lembaga adat setempat dalam pengembangan objek  

7. Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen  

 Memberikan fasilitas dan pelayanan prima dan memuaskan 

konsumen  

 Menyediakan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen  

8. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuain 

dengan harapan dan kenyataan 

 Materi pemasaran harus akurat, jelas dan berkualitas  

 Materi pemasaran yang jujur harus sesuai engan kenyataan  
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9. Sistem Pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep Tri 

Hita Karana 

 Memperhatikan keselaraasn hubungan antara manusia dengan 

Tuhan (Parahyangan) 

 Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan 

manusia (Pawongan) 

 Memperhatingan keselarasan hubungan antara manusia dengan 

lingkungan (Palemahan) 

2.3 Penerapan Ekowisata di Indonesia  

Pembahasan penerapan ekowisata di Indonesia meliputi sejarah ekowisata di 

Indonesia dan jenis-jenis ekowisata. 

2.3.1 Sejarah Ekowisata di Indonesia  

Perkembangan ekowisata di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga tahapan yang 

saling berkaitan yaiatu tahap pertama akibat dipengaruhi kolonial, tahap kedua 

dengan adanya kesepakatan konvensi biodiversity, dan tahap ketiga pengembangan 

komunitas ekowisata. Pada tahap pertama, pengaruh kolonial imperialisme dunia 

saat itu menyadari pentingnya aspek-aspek konservasi di balik eksploitasi ekonomi 

di negara asal maupun jajahannya. Dalam tahap ini terdapat dua gerakan 

momentum yang penting yaitu pada tahun 1900 sampai 1910 saat Eropa sedang 

berkembang dan menyadari bahwa warisan budaya perlu dilindungi dari ancaman 

yang merusaknya akibat perkembangan teknologi dan pada tahun 1920an saat 

pemburu mulai menyadari adanya ancaman dan kelangkaan satwa tertentu yang 

menumbuhkan komitmen untuk melakukan konservasi dan menjamin kehidupan 

satwa langka. Tahap kedua, pengaruh perhatian dunia terhadap konservasi semakin 

intensif. Pada 16 Juni 1972 diselenggarakannya Konferensi Stockholm yang 

menjadi lingkungan (human environment) sebagai landasan pembangunan. Dalam 

periode 1974 sampai 1982, World Conservation Union suatu lembaga bagian dari 

PBB sangat intensif fokus terhadap pengembangan jaringan kawasan konservasi 

dunia dalam spektrum luas mencakup ekosistem, habit, dan spesies. Klimaks pada 
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tahap kedua ini yang ditandai oleh Konferensi Rio, tangal 3 hingga 14 Juni 1992 

yang salah satu hasilnya adalah Convention On Biological Diversity (CBD). 

Dimana CBD meminta setiap negara menaatinya dengan menyusun strategi 

konservasi nasional, membuat rencana-rencana aksi dan memperbaiki dokumen-

dokumen kebijakan untuk mengikuti konservasi. Tidak lama setelah adanya CBD, 

Indonesia dengan bantuan pembiayaan PAO dan UNDP telah menyusun Rencana 

Konservasi Nasional (NCP). Dokumen ini memuat rincian dan konfirmasi 

ekosistem atau kawasan konservasi yang dikembangkan hingga saat itu mencapai 

80 area. Materi NCP ini menjadi landasan penyusunan Biodiversity Action Plan for 

Indonesia (BAPI) pada tahun 1993. Kemudian BAPI diusung menjadi materi 

ratifikasi CBD yang disahkan melalui UU. No.5 tahun 1994. Sesaat setelah adanya 

BAPI, muncul anggapan bahwa BAPI lebih bisa kepada kepentingan ekonomi dan 

kurang memerhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Pada tahun 2003, 

BAPI direvisi menjadi The Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 

(IBSAP) oleh BAPPENAS dengan tujuan IBSAP adalah pemanfaatan sumber daya 

keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari tahap 

kedua ini, berhasil memberikan kerangka berpikir dan kelembagaan beroperasinya 

ekowisata, sehingga pada periode ini dibentuk berbagai lembaga konservasi 

maupun taman nasional untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Pada 

tahap ketiga, munculnya partisipasi aktif stakeholder untuk menjalankan 

pengembangan ekowisata. Kerjasama dan jejaring terbentuk untuk menghasilkan 

produk dan jasa ekowisata dalam kerangka konservasi sumber daya 

keanekaragaman hayati. Periode ini melahirkan komunitas ekowisata dan intensitas 

komunikasi yang tinggi (Nugroho, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, 

2011). 

2.3.1 Jenis – Jenis Ekowisata di Indonesia 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang 

Pengembangan Pariwisata Daerah, ekowisata dibedakan menjadi empat jenis yaitu 

ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan ekowisata karst. 

Namun pada kenyataannya terdapat banyak jenis ekowisata yang berbasis ekologi 
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alam dan budaya, yaitu ekowisata di taman nasional, ekowisata eko-geografi, 

wisata eko pedesaan, ekowisata memasak, ekowisata spiritual, dan ekowisata 

2.4 Penerapan Ekowisata di Berbagai Tempat  

Penerapan ekowisata di berbagai tempat meliputi pembahasan tentang penelitian 

terkait ekowisata di Kabupaten Yapen, Provinsi Papua dan penelitian terkait 

ekowisata di Cagar Alam Tianmushan China. 

2.4.1 Penerapan Ekowisata di Kabupaten Yapen, Provinsi Papua 

Sekitar 80% permukaan tanah di Provinsi Papua masih tertutup oleh hutan hujan 

tropis yang disebut hutan hujan raksasa karena luasnya mencapai 31.037.100 hektar 

(Kementerian Kehutanan, 2007). Saat ini pengelolaan hutan di Provinsi Papua 

dilakukan melalui penerapan kebijakan hak pengelolaan hutan (HPH). Dampak 

positif dari kebijakan HPH di Provinsi Papua adalah PDRB Provinsi Papua 

mengalami peningkatan pada tahun 2008, namun kesejahteraan masyarakat sekitar 

tidak meningkat, pada tahun 2008 angka kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 

38%. Kepulauan Yapen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua. Potensi 

wisata yang dimiliki sangat beragam, dan sangat layak untuk dikembangkan 

menjadi daya tarik ekowisata. Kepulauan Yapen merupakan salah satu jenis burung 

endemik Cendrawasih yang sudah dikenal luas sejak tahun 1995. Kepulauan Yapen 

merupakan negara kepulauan yang berlokasi strategis di bagian utara Pulau Papua 

dan dapat dijangkau dengan berbagai metode transportasi laut maupun udara. 

Obyek wisata bahari, perairan dan daratan di Kabupaten Kepulauan Alpen dapat 

dijadikan sebagai ekowisata untuk menarik pengembangan obyek tersebut. Namun 

karena kendala dan keterbatasan untuk dikembangkan, beberapa potensi obyek 

wisata belum dapat dikembangkan menjadi obyek wisata ekowisata yang menarik, 

diantaranya potensi pasar yang belum didukung, lokasi obyek yang cukup terpencil, 

aksesibilitas, pengelolaan dan pelayanan belum memenuhi standar. , Akomodasi 

tidak memenuhi persyaratan dan kesulitan lainnya. Kebutuhan dan persamaan 

antara tempat wisata di Kepulauan Yapen dengan tempat lain. Di daerah 

berkembang yang tidak berpotensi menjadi daya tarik potensial, beberapa langkah 

perlu dilakukan, antara lain upaya promosi dan pemasaran untuk menarik potensi 
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pasar, penyediaan infrastruktur permodalan transportasi untuk meminimalisir 

pembatasan akses, serta peningkatan pengelolaan dan pelayanan berdasarkan 

standar pelayanan. Untuk mencapai standar akomodasi yang diperlukan dan 

meningkatkan keanekaragaman daya tarik wisata. Status pengembangan ekowisata 

saat ini masih memerlukan beberapa strategi pengembangan ekowisata, yaitu 

strategi pesimistis yang bertujuan untuk menata ruang wista, mengembangkan 

regulasi dan organisasi pengelola ekowisata, serta membangun sistem keamanan 

yang menguntungkan di dalam dan di luar kawasan wisata (Karsudi, Riekso 

Soekmadi, Hariadi Kartodihardjo, 2010). 

 2.4.2 Penerapan Ekowisata di Cagar Alam Tianmushan, Cina 

Pariwisata di China telah mengembangkan cagar alam sekitar 80 persen dari total 

kegiatan pariwisata yang ada semenjak tahun 1990-an awal. Wisata cagar alam 

yang ada di China, lebih dari 16 persen memiliki rata-rata pengunjung 

sekitar100.000 per tahunnya. Dengan pengunjung yang ada, diperkirakan total 

jumlah pengunjung pada tahun 1995 sebesar 2,5 juta per tahunnya. Hal tersebut 

meningkatkan pendapatan menjadi sekitar US$ 63 juta (Li&Han, 2001). Dalam 5 

tahun terakhir, jumlah pengunjung meningkat dengan pesat karena adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di China. Walaupun hal ini merupakan tahap 

awal dari pertumbuhan wisata cagar alam di China, sudah mulai muncul beberapa 

isu terkait kegiatan wisata tersebut. Semakin berkembangnya kegiatan pariwisata 

dan meningkatnya penanjung di cagar alam tersebut, malah menurunkan kualitas 

alam yang ada di kawasan tersebut. Kicauan burung di cagar alam mulai berkurang 

pada saat wisata di cagar alam tersebut semakin berkembang. Hal ini menunjukan 

adanya penurunan kualitas alam di kawasan tersebut. Dengan beberapa isu tersebut, 

mulai muncul konsep pengembangan ekowisata di China. 

Pada tahun 1956, kawasan Hutan Tianmushan merupakan salah satu kawasan hutan 

di China yang dilarang untuk dikunjungi. Pada tahun 1986, kawasan tersebut 

menjadi kawasan Cagar Alam Nasional dan menjadi Perlindungan Lingkungan dan 

Alam Internasional oleh UNESCO Man and Biosphere Program dengan luas 42,48 

km2. Cagar Alam Tianmushan didirikan untuk melindungi ekosistem hutan yang 
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berada di zona transisi anatar subtropik tengah dan utara yang menyebabkan 

iklimnya lembab dan hangat. Pada kawasan ini terdapat berbagai sumber daya alam 

salah satunya jenis langka Ginkgo biloba L. dan Cryptomeria fortunei Hooibrenk 

ex Otto et Dietr. Kawasan ini merupakan satu-satunya hutan peninggalan zaman 

purba sepanjang pantai selatan China. Terdapat 2160 spesies flora dengan 35 

diantaranya merupakan jenis langka dan 19 merupakan spesies yang terancam. 

Selain tumbuhan yang beragam, di Cagar Alam Tianmushan juga terdapat berbagai 

jenis binatang yaitu 286 jenis spesies vertebrata dan 1853 spesies jenis serangga. 

Cagar Alam Tianmushan juga terkenal dengan gunung untuk agama Tao semenjang 

dinasti West Han (sekitar 2000 tahun yang lalu). Pemandangan dan atribut agama 

yang khas menjadi daya tarik bagi pegunungan tersebut yang menarik pengunjung 

setiap tahunnya (Li, 2004). 

Cagar Alam Tianmushan memiliki 5 obyek daya tarik wisata yaitu keanekaragaman 

tumbuhan, satwa, ekosistemnya yang unik, pemandangan alam, sejarah, 

keagamaannya yang lekat, dan udara segar serta sumber mata air alami. Ternyata 

masalah yang ada di Cagar Alam Tianmushan tidak jauh-jauh dari daya tarik 

wisatanya. Masalah yang terjadi yaitu rusaknya tumbuhan yang ada di cagar alam 

dan kekurangan supply air. Rusaknya tumbuhan terjadi karena jalur yang 

disediakan oleh cagar alam tidak memenuhi kapasitas pengunjung, sehingga 

pengunjung banyak berjalan di luar jalur dan menginjak tumbuhan yang ada 

disekitar jalur tersebut. Persediaan air yang kurang memenuhi merupakan masalah 

yang sudah lama dialami kawasan cagar alam semenjak kegiatan wisata mulai 

berkembang. Persediaan air yang ada di kawasan sebesar 10003m/hari sedangkan 

kebutuhan saat musim puncak pengunjung mencapai 15003m/hari (Li, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wenjun Li (2004), manajemen 

ekowisata di Cagar Alam Tianmushan dapat melakukan beberapa strategi yaitu, 

a. Melakukan laporan secara berkala yang berisi indikator catatan status wisata 

alam, dampak yang disebabkan oleh kegiatan wisata, dan pengukuran 

manajemen yang efektif. 
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b. Melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara, dan kondisi ekologi 

secara berkala. Pemantauan dilakukan dapat dilihat dari perubahan kondisi 

cagar alam, dengan menggunakan instrumen dan teknologi bahkan lebih 

baik jika dapat mempekerjakan orang yang khusus untuk melakukan 

pemantauan di cagar alam. 

c. Melakukan prosedur review secara tahunan pada indikator ekowisata. Pihak 

yang melakukan review harus bersikap objektif dan terukur dalam menilai 

indikator ini, dan mengembangkan indikator pengukuran yang responsif 

terhadap hasil review. 

d. Indikator yang disarankan harus dipantau secara terus menerus, sehingga 

nanti akan menemukan bahwa indikator tersebut merupakan indikator yang 

tepat untuk merepresentasikan kondisi ekowisata Cagar Alam Tianmushan
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