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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hutan Konservasi 

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai 

manfaat bagi kesejahteraan manusia baik manfaat yang dapat dirasakan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Pemerintah 

melakukan penetapan  berbagai kawasan tertentu untuk dijadikan kawasan 

hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi (Sadono, 2013).  

Hutan konservasi yang merupakan kawasan konservasi menurut 

Undang - Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada Bab I pasal 1 

menyebutkan bahwa kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa serta ekosistemnya. 

Kawasan konservasi memberikan banyak manfaat bagi pemerintah 

dan aktivitas perekonomian setempat khususnya sebagai lokasi pariwisata 

alam. Kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam telah cenderung  

menjadi kegiatan  wisata  massal. Wisata  massal  ini  menguntungkan  

secara ekonomi  namun  dapat  memberikan  dampak  buruk  bagi  

kawasan konservasi. Kegiatan pariwisata di kawasan konservasi cenderung 

meningkat bersamaan dengan peningkatan kesadaran tentang konservasi 

alam. Peningkatan pariwisata bertema alam bebas seperti  jalan santai di 

alam bebas/ hiking, lintas alam/ trekking atau pun bersepeda gunung 

merupakan trend baru di kehidupan masyarakat yang pada akhirnya 

berdampak secara ekologis pada ekosistem hutan (Siswantoro, 2012). 

Kawasan hutan pelestarian alam dapat dimanfaatkan secara lestari 

salah  satunya  melalui  pemanfaatan  jasa  lingkungan  berupa  kegiatan 

pariwisata  alam.  Beberapa  tipe  kawasan  pelestarian  alam  antara  lain 

adalah  Taman  Nasional,  Taman  Hutan  Raya  dan  Taman  Wisata  

Alam. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2011 tentang 
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Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian  Alam,  

pada BAB II Pasal 10 kriteria Taman Wisata Alam antara lain adalah (1) 

mempunyai daya tarik alam  berupa  tumbuhan,  satwa  atau  bentang  

alam,  gejala  alam  serta formasi  geologi  yang  unik;  (2)  mempunyai  

luas  yang  cukup  untuk menjamin  kelestarian  potensi  dan  daya  tarik  

alam  untuk  dimanfaatkan bagi  pariwisata dan  rekreasi  alam;  (3)  kondisi  

lingkungan  di  sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata 

alam. 

 Pengelolaan kawasan konservasi menurut Alikodra (2012) bertujuan 

untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi tatanan lingkungan hidup, 

sehingga dapat mendukung kebutuhan sosial dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi. Dengan adanya 

tujuan dari pengelolaan tersebut selanjutnya akan diikuti meningkatnya 

fungsi lingkungan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai 

sejarah dan budaya bangsa. Disamping itu mempertahankan 

keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam, 

sehingga fungsi tatanan lingkungan hidup dapat dipertahankan. 

 Kawasan konservasi menurut Alikodra (2012), memiliki peran yang 

sangat penting terhadap pembangunan berkelanjutan, yaitu: 

a. memiliki peran penting bagi penghasil sumber air bersih yang 

dibutuhkan manusia, pertumbuhan industri, pertanian dan irigrasi 

dan lain sebagainya. 

b. Memiliki peran penting bagi pertumbuhan devisa negara dan PAD. 

c. Memiliki peran dalam keamanan pangan, pengentasan kemiskinan. 

d. Memiliki peran bagi perlindungan dan sebagi pusat kekayaan hayati. 

2.2. Wisata Alam 

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada 

BAB I Pasal 1 menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 
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tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. 

Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2010  tentang 

Pengusahaan Pariwisata  Alam  di  Suaka  Margasatwa,  Taman  Nasional, 

Taman  Hutan  Raya  dan  Taman  Wisata  Alam, pada BAB I Pasal 1 

disebutkan  bahwa  wisata alam  adalah  kegiatan  perjalanan  atau  

sebagian  dari  kegiatan  tersebut yang dilakukan secara sukarela serta 

bersifat sementara untuk menikmati gejala  keunikan  dan  keindahan  alam  

di  kawasan  suaka  margasatwa, taman  nasional,  taman  hutan  raya,  

dan  taman  wisata  alam.  Pariwisata alam  adalah  segala  sesuatu  yang  

berhubungan  dengan  wisata  alam, termasuk  pengusahaan  obyek  dan  

daya  tarik  serta  usaha  yang terkait dengan  wisata  alam. 

Pengelola wilayah konservasi dalam pengelolaannya terbentur 

dengan berbagai keterbatasan mulai dari sumber daya manusia, dana, 

sarana prasarana dan perbandingan kondisi geografis dengan jumlah 

personil yang ada. Kolaborasi antara pengelola dengan masyarakat di 

wilayah konservasi bertujuan mengurangi terjadinya konflik serta adanya 

pembagian peran, manfaat dan tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah 

konservasi tersebut. Peran serta masyarakat di wilayah Konservasi untuk 

melindungi fungsi ekologis umumnya dipicu setelah terjadi bencana 

sehingga baru akan mendorong kesadaran konservasi masyarakat dan 

lebih mudah diajak untuk menjaga kelestarian hutan setelah bencana alam. 

Dengan dilindunginya faktor ekologis tersebut maka akan  menjaga tata air 

dan mencegah banjir di wilayah tersebut (Sadono, 2013). 

Kegiatan pariwisata gencar dilakukan oleh pengelola baik dari pihak 

swasta maupun pihak pemerintah, salah satunya adalah kegiatan 

pariwisata yang dilakukan di kawasan atau hutan konservasi. Adanya 

pariwisata akan memicu tumbuhnya peluang pekerjaan di sekitar Taman 

Wisata Alam. Kontribusi sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan 

bagi pelaku usahanya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam 
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suatu kegiatan otomatis akan menerima tanggung jawab dari aktivitas 

tertentu yang berkaitan dengan kontribusi sumberdaya yang dimilikinya. 

Dari kegiatan tersebut akan timbul pengaruh terhadap kehidupan sosial 

penduduk lokal. Aktivitas pariwisata pada suatu daerah menjadi daya tarik 

bagi seseorang untuk berwisata maupun mencari nafkah di daerah tujuan 

wisata (Dhalyana dan Adiwibowo, 2013). 

Menurut Sunaryo (2013), ada beberapa kegiatan wisata yang terdiri 

dari beberapa komponen pokok, yaitu: 1). Daya tarik yang bisa berbasis 

utama pada alam, budaya atau minat khusus, 2). Akomodasi atau 

amenitas, aksebilitas dan transportasi, 3). Fasilitas umum, 4). Fasilitas 

pendukung pariwisata, 5). Masyarakat sebagai tuan rumah dari suatu 

daerah tujuan wisata. Alikodra (2012) mengelompokkan menjadi 3 (tiga) 

elemen dasar yang saling terkait dengan kegiatan periwisata. Elemen dasar 

yang pertama adalah elemen dinamik yang berkaitan dengan perjalanan 

untuk memilih tempat tujuan, berkaitan dengan alat angkut, jaringan jalan, 

keamanan dan kenyamanan. Kedua adalah elemen static yang berkaitan 

dengan tempat tinggal di daerah tujuan wisata mencakup hotel/ penginapan 

ataupun tempat tinggal (home-stay). Ketiga adalah elemen konsekuensi 

yaitu yang terkena dampak baik ekonomi, sosial maupun ekologi. Elemen 

konsekuensi ini menjadi ukuran penting bagi analisis keberlanjutan suatu 

kegiatan pariwisata. Elemen dinamik dan elemen static  memiliki peran 

penting sebagai salah satu pertimbangan untuk membantu mengukur 

kemampuan keuangan wisatawan yang akan mendukung kegiatan wisata. 

Menurut Dhalyana dan Adiwibowo (2013), pengembangan pariwisata 

di Indonesia memiliki delapan keuntungan, yaitu: 

 Meningkatkan kesempatan berusaha,  

 Meningkatkan kesempatan kerja,  

 Meningkatkan penerimaan pajak,  

 Meningkatkan pendapatan nasional,  

 Mempercepat proses pemerataan pendapatan,  

 Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan,  
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 Memperluas pasar produk dalam negeri, dan  

Masyarakat sekitar kawasan pada umumnya mempunyai 

keterbatasan sehingga memerlukan  stimulus dari pengelola kawasan untuk 

memacu dan menggerakkan  peran serta masyarakat. Pengembangan 

partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesadaran 

konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penempatan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan kehutanan mutlak diperlukan, 

sehingga masyarakat akan berperan secara aktif dan akan memberikan 

dampak kepada perbaikan ekonominya (Sadono, 2013). 

Lokasi TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon secara geografis 

terletak diantara 7˚ 12’ 3” dan 7˚ 13’ 3” LS serta 109˚ 54’ 47” dan 109˚ 55’ 

10” BT. Secara administratif lokasi berada di wilayah Desa Jojogan, 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. 

Kawasan TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon memiliki luas 39.6 ha 

(BKSDA Jawa Tengah 2009). Posisi geografis yang berada di dataran 

tinggi, TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon memiliki ketinggian ± 2100 

mdpl, curah hujan 3373 mm/tahun pada tahun 2014, suhu udara rata-rata 

antara 140C– 230C (BPS Kabupaten Wonosobo, 2015). 

Kawasan TWA Telaga Warna - Telaga Pengilon dikelilingi dan 

berbatasan dengan lahan masyarakat berupa lahan pertanian sayur 

(terutama kentang), kecuali disebelah barat dengan kawasan hutan Perum 

Perhutani petak 9 dan 10 .Penutupan lahan kawasan TWA Telaga Warna - 

Telaga Pengilon didominasi oleh pohon Puspa (Schima walichii dan Schima 

norenhoe), Accacia decurens, Cemara gunung (Casuarina junghuniana) 

dan rumpun Glagah (Sacharum spontaneum) (Sumedi dkk., 2016). 

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai melalui Sumedi dkk. (2016), menyebutkan bahwa pada tahun 

2007-an telah dilakukan rehabilitasi kawasan pada lahan kosong bekas 

penjarahan dengan menggunakan jenis Akasia (Accacia decurens), 

Cemara gunung dan Puspa (Schima walichii). Dominasi jenis Akasia 

(Accacia decurens) dikawasan itu merupakan hasil kegiatan rehabilitasi. 
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2.3.  Pariwisata Berkelanjutan 

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada 

Pasal 1 menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan 

yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Di sisi lain juga 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual 

setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan 

pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

Dalam perkembangannya, menurut Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Kepariwisataan, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan 

pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan 

menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Selanjutnya 

dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 mendefinisikan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan 

tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.  

Fandeli dan Nurdin (2005), menyatakan bahwa pariwisata 

berkelanjutan dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata 

yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi serta 

memperhatikan prinsip konservasi lingkungan dalam pemanfaatan 

sumberdaya untuk kepentingan pariwisata. Mihalic (2016), menyatakan 

pariwisata berkelanjutan didasarkan pada kesadaran keberlanjutan dan 

etika, didukung oleh pendidikan lingkungan dan informasi untuk semua 

pemangku kepentingan pada kedua sisi permintaan dan penawaran.  
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Tujuan pariwisata berkelanjutan pembangunan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas warga hidup dengan mengoptimalkan manfaat 

ekonomi lokal, dengan melindungi lingkungan alam. Pariwisata 

berkelanjutan juga harus memberikan dampak ekonomi jangka panjang 

antara masyarakat tujuan dan industri. Hal ini juga harus meminimalkan 

dampak negatif dari pariwisata pada lingkungan alam, dan meningkatkan 

sosial budaya kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata (Choi dan 

Sirakaya, 2006). Selanjutnya Amir dkk. (2015), mengatakan bahwa 

pengembangan pariwisata berkelanjutan di suatu daerah akan memberikan 

kontribusi untuk peningkatan ketahanan dalam masyarakat setempat. 

2.4.  Daerah Tujuan Wisata 

Daerah Tujuan Wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 1 menyebutkan 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 

yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas 

pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Suwena dan Widyatmaja (2010), 

menyebutkan bahwa Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ideal harus 

memiliki daya tarik wisata, mempunyai cukup fasilitas, menawarkan atraksi/ 

wisata, menyediakan sesuatu yang dapat dibeli. 

Daerah Tujuan Wisata (DTW) memberikan pengaruh sosial pada 

daerah di sekitar DTW. Dampak sosial akan terjadi akibat adanya interaksi 

antar wisatawan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Sari, 2004). Daerah Tujuan Wisata (DTW) memiliki kaitan 

dengan daya tarik wisata suatu wilayah. Undang-Undang Republik 

Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 1 

mengartikan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan 
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alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke Daerah Tujuan Wisata 

(DTW) akan memerlukan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan. Aktivitas 

pariwisata terkait dengan kehidupan sehari-hari mulai dari makanan, 

minuman, kebutuhan tinggal hingga transportasi (Suwena dan Widyatmaja, 

2010). 

2.5.  Daya Dukung 

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Bab I Pasal 1 

menyebutkan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup 

lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung berkaitan erat 

dengan daya tampung lingkungan hidup, yang diartikan sebagai 

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau 

komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 

Daya dukung lingkungan bersifat dinamis dimana kemampuan 

sistem dapat dikurangi atau ditambah. Rekayasa yang dilakukan dapat 

menggunakan teknologi. Hal tersebut menjadi lebih jelas bahwa daya 

dukung dapat dirubah tergantung dari sistemnya. Daya dukung yang 

terlampaui akan menimbulkan gangguan/usikan pada ekosistem 

(Muhammad dkk., 2012). 

Setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW) mempunyai daya dukung, yaitu 

suatu kondisi dimana kegiatan wisata dapat tetap terjaga untuk jangka 

panjang tanpa menyebabkan perubahan yang serius pada lokasi tersebut. 

Jika daya dukung terlampaui, maka dampak negatif akan cepat meningkat 

(Purwanti, 2010). Daya dukung memiliki keterkaitan dalam perencanaan 

wisata dan manajemen wisata. Daya dukung memiliki tujuan untuk 



20 

 

 
 

mengidentifikasi tingkat yang dapat diterima lingkungan berkaitan dengan 

adanya wisatawan dalam satu daerah tertentu (Lobo, 2015). 

Daya dukung kawasan adalah nilai dari jumlah wisatawan yang 

melakukan kegiatan dalam suatu kawasan berdasarkan faktor pembatas 

pada suatu waktu agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Pendekatan ini menjadi bias apabila terdapat kesalahan dalam 

menghitung sumber daya dan juga pengelola terus meningkatkan 

kenyamanan dengan membangun fasilitas (Chalid Fandeli dan Nurdin, 

2005). 

Soemarwoto (2004), menyebutkan bahwa daya dukung lingkungan 

obyek wisata alam adalah kemampuan obyek wisata alam pada luasan dan 

satuan waktu tertentu untuk dapat menampung jumlah wisatawan. Daya 

dukung wisata meliputi daya dukung biogeofisik, sosial ekonomi dan sosial 

budaya dari suatu lokasi atau tapak wisata dalam menunjang kegiatan 

pariwisata tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan 

kepuasan wisatawan dalam menikmati lokasi dan tapak wisata. 

Daya  dukung  fisik  (Physical  Carrying  Capacity/  PCC)  

merupakan jumlah maksimum wisatawan yang secara fisik tercukupi oleh 

ruang yang disediakan pada waktu tertentu. Daya dukung riil (Real Carrying 

Capacity/ RCC)  merupakan  jumlah  wisatawan  yang diperbolehkan  

berkunjung  ke suatu  obyek wisata  dengan  faktor  koreksi  (Correction  

Factor/CF)  yang diambil dari karakteristik obyek yang diterapkan pada 

PCC  (Cifuentes, 1992 dalam Siswantoro, 2012). 

Nilai daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity/ECC) suatu 

kawasan memiliki jumlah maksimum wisatawan yang diterima pada suatu 

objek wisata untuk kepentingan umum dimana diperoleh dari nilai daya 

dukung riil (RCC) berkaitan dengan kapasitas menagemen pengelola objek 

wisata. Daya dukung wisata memiliki peran penting dalam pengelolaan 

kawasan karena dipandang sebagai sistematika, alat kebijakan strategis 

dalam proses perencanaan (Salerno et al., 2013). 
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2.6.  Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa 

taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama 

dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Pengelolaan taman 

nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh 

Pemerintah. Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui 

berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.  

Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan suatu upaya dalam 

pengelolaan kawasan konservasi. Pemanfaatan jasa lingkungan pada 

hutan lindung dan hutan produksi dapat berupa usaha wisata alam, usaha 

olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon 

(carbon trade) atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan 

Hutan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung tertuang dalam  

Bab IV pasal 25 ayat 1 antara lain dapat dilakukan:  

a. Pemanfaatan jasa aliran air; 

b. Pemanfaatan air; 

c. Wisata alam; 

d. Perlindungan keanekaragaman hayati; 

e. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau 

f. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 

Kemudian ketentuan yang tertulis pada Bab IV pasal 25 ayat 2 terkait 

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, 

dilakukan antara lain: 

a. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya 

b. Tidak mengubah bentang alam; dan 

c. Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan 
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Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan 

bahwa pemanfaatan hutan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. 

Pemanfaatan hutan (hutan lindung) dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. 

Pengelolaan kawasan konservasi sebagai lokasi pariwisata 

merupakan salah satu upaya untuk membangun pengelolaan 

berkelanjutan. Kepariwisataan di daerah konservasi berkembang dari mass 

tourism ke individual atau small group tourism. Perkembangan pola wisata 

ini menitik beratkan kepada pengalaman dengan motivasi untuk 

mendapatkan expansion of life (Fandeli dan Nurdin, 2005).  

2.7. Persepsi dan Aspirasi 

Persepsi adalah hasil dari peyimpulan informasi dan penafsiran 

pesan yang merupakan pengalaman tentang suatu obyek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan tertentu. Persepsi akan berbeda setiap individu 

meskipun  yang diamati benar-benar sama (Rakhmat, 2003). Menurut 

Suryaningsih dkk., (2012)  tingkat pendidikan, pengetahuan yang berasal 

secara turun temurun serta mata pencaharian masyarakat akan 

mempengaruhi persepsi. 

Melalui persepsi masyarakat terhadap keberadaan potensi objek 

wisata maka akan menggambarkan suatu pendapat, keinginan, harapan, 

dan tanggapan masyarakat atas kegiatan pengembangan di wilayah 

mereka. Pengembangan suatu objek wisata bukan hanya faktor atraksi 

wisata yang dimiliki, namun juga kondisi dan persepsi masyarakat lokal 

(masyarakat di sekitar objek wisata) dalam menyikapi potensi sumberdaya 

yang dimiliki untuk menunjang pengembangan kawasan objek wisata itu 

sendiri (Latupapua, 2011).  

Persepsi sangat penting dalam pengelolaan wisata karena akan 

menyatukan kesepahaman dalam interaksi satu dengan lainnya. Menurut 
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Sunaryo (2013), pengembangan obyek wisata dilihat dari  karakter pasar 

berkaitan dengan persepsi wisatawan terhadap obyek wisata yang 

termasuk aspek psikografi yang mencakup motivasi, aspirasi wisatawan 

dan preferensi wisatawan terhadap jenis dan produk wisata. 

Aspirasi merupakan informasi yang tergali melalui komunikasi dalam 

menyampaikan pandangan, partisipasi dan tindakan (Hastosaptyadhan, 

2012). Terakomodasinya aspirasi merupakan bentuk paradigma komunikasi 

partisipatif dalam program pembangunan. Menurut Sumardjo (1999) 

pendekatan melalui komunikasi partisipatif akan menyelaraskan antara 

kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah.  

2.8.  Perumusan Strategi dengan Analisa SWOT 

Pengelolaan berkelanjutan melalui pariwisata berkelanjutan 

memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi serta 

memperhatikan prinsip konservasi lingkungan dalam pemanfaatan 

sumberdaya untuk kepentingan pariwisata (Fandeli dan Nurdin, 2005). 

Pendekatan pengelolaan sumberdaya alam bertujuan memenuhi kebutuhan 

generasi sekarang tanpa mengorbankan dan mengurangi kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya (Tuwo, 2011). 

Perencanaan strategi merupakan gabungan dari beberapa tahapan 

dalam menghadapi ancaman eksternal dan membuka peluang yang ada 

yaitu proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi. Melalui 

tujuan utama perencanaan strategi diharapkan dapat melihat secara 

obyektif kondisi–kondisi internal dan eksternal sehingga dapat 

mengantisipasi perubahan eksternal yang ada  (Rangkuti, 1997).  

Rangkuti (2000) menyatakan bahwa strategi merupakan tanggapan 

secara terus menerus yang adaptif terhadap peluang dan ancaman  berasal 

dari faktor luar serta kekuatan dan kelemahan dari faktor dalam yang 

mempengaruhi organisasi. Pemilihan strategi dasar dilakukan melalui suatu 

suatu analisis. Melalui analisis SWOT, Rangkuti (2000) menjelaskan bahwa 
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analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threats). 

Analisis SWOT merupakan analisis yang bersifat kuantitatif untuk 

mendapatkan beberapa skenario untuk pengembangan wilayah beserta 

keperluan pengembangannya. Analisis SWOT dirinci berdasarkan pada 

aspek yang terkait dengan internal dan faktor-faktor yang terkait dengan 

aspek eksternal (Fandeli, 2012). Mengacu kepada keperluan tersebut 

Rangkuti (2000), menyatakan diperlukannya kajian dari aspek lingkungan 

baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang 

mempengaruhi pola strategi organisasi dalam mencapai tujuan. 

Terdapat beberapa cara metodologi dalam penyusunan SWOT, 

yaitu: 

1. Mengidentifikasi exixting strategy yang telah ada dalam institusi 

sebelumnya. Strategi ini tidak selalu disusun berdasarkan kebutuhan 

institusi dalam menghadapi gejala eksternal yang ada melainkan 

merupakan strategi turunan yang telah ada sejak dipegang oleh 

institusi. 

2. Mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dihadapi institusi dan 

masih mungkin terjadi dimasa mendatang. 

3. Membuat cross tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan 

perubahan lingkungan yang ada. 

4. Menentukan katagorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan 

penilaian apakah strategi yang ada saat ini masih sesuai dengan 

perubahan lingkungan dimasa yang akan datang. 


