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BAB II 

LANDASAN KONSEP DAN TEORI ANALISIS 

 

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengembangan potensi ekowisata, 

dilakukan oleh Suryawan (2014), di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga Kabupaten 

Tabanan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa di Desa Cau Belayu terdapat 

potensi wisata, yaitu potensi fisik dan potensi budayayang bisa dikembangkan dengan 

konsep ekowisata, dimana konsep ekowisata merupakan sarana cukup ampuh bagi 

partisipasi masyarakat, karena seluruh aset produksi yang digunakan merupakan 

milik masyarakat lokal. Kendala pengembangan potensi ekowisata yang dihadapi 

yaitu kendala fisik berupa kemungkinan longsor, kondisi jalan yang buruk, kondisi 

topografi pada daerah sungai dan kekeringan. Kendala SDM yang ada berupa 

kurangnya kompetensi dari masyarakat. Kendala kebijakan yang terdiri atas 

kebijakan kawasan konservasi, kebijakan fungsi kawasan, kebijakan regulasi 

kelembagaan. Kendala motivasi berupa keinginan masyarakat untuk mengoptimalkan 

lahan pertanian untuk kegiatan wisata. Kendala adat istiadat berupa pengambilan 

keputusan melalui paruman seluruh krama dan tidak adanya reward terhadap 

pengelolaan aset desa. Sehingga melihat potensi dan kendala pengembangan yang 

dihadapi, maka dirancanglah strategi pengelolaan potensi ekowisata. Untuk 

merancang strategi pengelolaan, dilakukan evaluasi studi dengan menggunakan 

metode analisis SWOT (Strong, Weakness, OpportunitydanThreat). Setelah dilakukan 

evaluasi, Sehingga di rancang strategi pengelolaan potensi ekowisata dengan 
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menggunakan strategi fungsional Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST, dan Strategi 

WT.  

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang potensi wisata yang bisa dikembangkan dengan menggunakan konsep 

ekowisata. Persamaan lainnya yaitu, dimana Desa Cau Belayu dan Desa Liang Ndara, 

pengembangan potensi ekowisatanya masih belum maksimal, dan juga masyarakat 

dari kedua desa tersebut belum terlibat secara aktif, sehingga mereka belum 

merasakan dampak, baik ekonomi maupun sosial, sehingga perlu dirumuskan upaya 

yang dilakukan dalam mengembangkan potensi ekowisata di ke dua desa tersebut. 

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terdapat pada strategi pengembangan 

ekowisata, dimana di Desa Cau Belayu strategi yang digunakan adalah Strategi SO, 

Strategi WO, Strategi ST, dan Strategi WT, sedangkan di Desa Liang Ndara akan 

menggunakan konsep prinsip-prinsip ekowisata yang dihasilkan dalam 

penyelenggaraan dan pelatihan ekowisata di Bali, penelitian yang dilakukan di Desa 

Liang Ndara juga membahas tentang praktek ekowisata dan kesesuaiannya dengan 

prinsip-prinsip ekowisata. 

Penelitian lain dilakukan oleh Sulistyawati (2011), di Banjar Nyuh Kuning, 

Desa Mas, Ubud, Gianyar. Dalam penelitian ini membahas tentang potensi ekowisata 

dan pengembangan ekowisata dengan menggunakan prinsip ekowisata yang 

dihasilkan dalam penyelenggaraan dan pelatihan ekowisata di Bali. Jika dilihat dari 

sembilan prinsip dan kriteria ekowisata, Banjar Nyuh Kuning telah memenuhi 

sebagain besar prinsip sesuai dengan lokakarya ekowisata se-Bali, dengan 

terpenuhinya 7 prinsip. Alternatif pola pengembangan ekowisata yang ideal yang 
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dapat dilakukan yaitu dengan memenuhi dua prinsiptambahan yang belum dipenuhi, 

yaitu; prinsip memiliki kepedulian, komitmen dan tanggungjawab terhadap 

konservasi dan warisan budaya dan prinsip dipasarkan dan dipromosikan dengan 

jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan (pemasaran yang 

bertanggungjawab). 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

potensi ekowisata serta upaya yang dilakukan dalam pengembanganpotensi ekowisata 

dengan menggunakan prinsip ekowisata yang dihasilkan dalam penyelenggaraan dan 

pelatihan ekowisata di Bali. Namun perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah 

dalam tahap pengembangan.Pengembangan potensi Ekowisata di Banjar Nyuh 

Kuning, Desa Mas, Ubud, Gianyar sudah berjalan maksimal, hal ini terlihat jelas, 

dimana dari kesembilan prinsip ekowisata terdapat tujuh prinsip yang sudah terpenuhi 

dan masyarakat di Banjar Nyuh Kuning juga sudah terlibat aktif dalam 

pengembangan ekowisata, selain itu Banjar NyuhKuning sudah dikenal oleh banyak 

wisatawan. Sedangkan di Desa Liang Ndara pengembangannya masih belum 

maksimal, dan masyarakat di Desa Liang Ndara masih belum terlibat aktif dalam 

pengembangan ekowisata di desa tersebut, sehingga perlu dirumuskan upaya yang 

dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi ekowisata menjadi atraksi wisata 

yang berkelanjutan. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini akan membahas 

tentang praktek ekowisata dan kesesuaiannya denganprinsip-prinsip ekowisata. 

 

2.2 Landasan Konsep 

2.2.1 Pariwisata Pedesaan 
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Saat ini dalam industri pariwisata telah terjadi pergeseran paradigma 

pembangunan dari top-down planning menjadi bottom-up planning. Di sektor 

pariwisata model tersebut sejalan dengan paradigma pariwisata berbasis masyarakat 

(community based tourism). Salah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis 

masyarakat tersebut adalah wisata pedesaan (rural tourism). 

Wisata pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang 

menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan 

keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial, ekonomi dan adat istiadat masyarakat 

setempat, arsitektur bangunan maupun struktur tata ruang desa yang khas atau 

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik. Daya tarik utama wisata pedesaan 

adalah produk yang unik, khas serta ramah lingkungan (Depbudpar, 2001, dalam 

jurnal; Pariwisata Pedesaan Sebagai Paket Wisata Alternatif: Kasus Desa Wisata 

Taman Slau). 

 

2.2.2Pariwisata Berbasis Masyarakat 

 Secara umum pariwisata berbasis masyarakat sering juga disebut dengan 

istilah Community Based Tourism (CBT), pariwisata berbasis masyarakat ini 

merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui 

pemberdayaan masyarakat lokal. Dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, 

pengelolaan dan penyampaian pendapat (Goodwin dan Santili, 2009).  

 Community Based Tourism (CBT) adalah pariwisata yang memperhitungkan 

aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat bagi 
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pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan atau dengan kata lain CBT 

merupakan alat bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan (Suansri, 2003). 

 

2.2.3Pariwisata Berkelanjutan  

Munculnya konsep pembangunan berkelanjutan menandai menyatunya 

pembangunan ekonomi dan lingkungan, dimana dinyatakan secara resmi pada tahun 

1972 dalam Konferensi mengenai Manusia dan Lingkungan. Konsep pembangunan 

berkelanjutan ini kemudian mulai diterima secara luas oleh berbagai kalangan dan 

mulai memberi inspirasi bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, 

termasuk pariwisata.Untuk menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dalam 

dunia pariwisata, beberapa usaha nyata telah dilakukan, misalnya; tersusunnya 

indikator dari pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan WTO, 

akreditasi yang dikembangkan oleh Green Globe dan Australian Nature and 

Ecotourism Accreditation Program.  

World Tourism and Travel Council (WTTC) bersama-sama dengan World 

Tourism Organization dan Earth Council menuangkan konsep pariwisata 

berkelanjutan dalam Agenda 21 untuk Industri Perjalanan dan Pariwisata. Dalam 

dokumen tersebut dinyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah: “Pariwisata 

yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi wisatawan 

(destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan 

di masa depan”. Pengertian tersebut mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya 

sedemikian mungkin, sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat 

terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, berbagai proses ekologi yang 
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esensial, keanekaragaman hayati dan berbagai sistem pendukung kehidupan. Produk-

produk pariwisata berkelanjutan adalah produk-produk yang dioperasikan secara 

harmonis dengan lingkungan, masyarakat dan budaya setempat sehingga mereka 

terus menerus menjadi penerima manfaat bukannya korban pembangunan pariwisata. 

Dari konsep tersebut, tersurat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam 

pembangunan pariwisata berkelanjutan. Adapun prinsip dan sasaran yang ingin 

dicapai dari piagam tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat 

didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, 

adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat. 

2. Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan 

diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia. 

3. Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga 

swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan 

untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada 

pembangunan berkelanjutan. 

4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan 

memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada proyek-proyek 

pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan. 

5. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di 

masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan 

bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. 
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6. Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

7. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan 

untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang 

pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan. 

8. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan 

sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan 

untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan 

dan pengembangan program kerjasama internasional(Suardana, 2011). 

 

2.2.4 Pariwisata Alternatif 

Sekitar tahun 1980-an, lahir suatu konsep Alternatif Tourism yang 

memberikan suatu kritik terhadap paradigma lama tentang pariwisata. Pembangunan 

pariwisata pada paradigma lama cendrung merupakan pembangunan besar-besaran 

dengan dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat, eksploitasi sumber daya alam tanpa 

memperhatikan pelestarianya, dan kepentingan masyarakat lokal. Paradigma baru 

pariwisata muncul sebagai kritik terhadap segenap penyimpangan praktik pariwisata 

massal (mass tourism). Pariwisata alternatif dikembangkan dibeberapa daerah tujuan 

wisata, agar dapat mencegah kerusakan alam dan mencegah dampak negatif dari 

pariwisata massal. Jadi pariwisata alternatif merupakan kecendrungan baru dari 

bentuk pariwisata yang telah dikembangkan (konvensional) atau sering juga diartikan 

sebagai suatu bentuk pariwisata yang sengaja disusun dalam skala kecil (Small Scale 

Tourism) yang lebih memperhatikan aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya 
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masyarakat setempat.Ada berbagai jenis pariwisata alternatif yang dikembangkan di 

berbagai daerah, salah satu jenis dari pariwisata alternatif tersebut adalah ekowisata. 

 

2.2.5 Ekowisata 

Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan 

lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 

Secara umum pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan 

antara manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga 

kualitas lingkungan (Damanik dan Weber, 2006).Menurut masyarakat ekowisata 

internasional atau TIES (The International Ecotourism Society), ekowisata 

merupakan perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara melakukan 

konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (TIES, 

2000). Dari pengertian ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni pertama 

ekowisata sebagai produk; kedua, ekowisata sebagai pasar; dan ketiga, ekowisata 

sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua 

atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan 

perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan sebagai 

pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan (Arida, 2009). 

 

2.2.6 Konsep Prinsip-Prinsip Ekowisata  

Dalam pengembangan ekowisata haruslah berpedoman pada beberapa prinsip 

dan kriteria pengembangan ekowisata sebagai tolak ukur pengembangan ekowisata di 
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suatu destinasi pariwisata. Ada banyak versi prinsip-prinsip ekowisata yang  ada, 

seperti prinsip ekowisata menurut TIES, 2000 (dalam Damanik dan Weber, 2006), 

yakni sebagai berikut: 

1. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran 

lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata. 

2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di 

destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun 

pelaku wisata lainnya. 

3. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun 

masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama 

dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW. 

4. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan 

konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan. 

5. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat 

lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai 

lokal. 

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

daerah tujuan wisata. 

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

memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk 

menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak azasi, serta tunduk pada 

aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan 

transaksi-transaksi wisata.  
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Adapun prinsip dan kriteria ekowisata yang dihasilkan dalam penyelengaraan 

pelatihan ekowisata se-Bali oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada 

tanggal 3-5 September 2002 (dalam Arida, 2009), dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam 

dan budaya, kriteria prinsip ini adalah: 

a. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan 

b. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. 

c. Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata disesuaikan 

dengan daya dukung. 

d. Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya. 

e. Memperhatikan keberadaan endemis. 

2. Menyediakan pemahaman yang dapat memberikan peluang kepada wisatawan 

untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam. Kriteria 

prinsip ini antara lain: 

a. Menyediakan pramuwisata profesional dan berlisensi. 

b. Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait 

dengan objek ekowisata. 

2. Memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan 

kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat. Kriteria prinsip ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan 

keahlian. 
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b. Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek 

ekowisata. 

c. Melibatkan lembaga adat setempat. 

3. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan 

masyarakat  setempat. Adapun kriteria prinsip ini adalah: 

a. Pembangunan dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma 

setempat dan kearifan lokal. 

b. Keberadaan dan kegiatan ekowisata tidak mengganggu aktifitas 

keagamaan masyarakat setempat. 

4. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

a. Mentaati undang-undang dan perangkat peraturan lainnya yang terkait. 

b. Mentaati awig-awig(peraturan) desa setempat. 

5. Pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan dengan persetujuan 

masyarakat setempat. Kriteria prinsip ini adalah: 

a. Pembangunan perlu mendapat persetujuan masyarakat dan lembaga 

adat. 

b. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga 

adat setempat dalam pengembangan objek. 

6. Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang termasuk 

kriteria prinsip ini antara lain: 

a. Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima dan 

memuaskan kepada konsumen. 
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b. Menyediakan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen. 

7. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan 

harapan dan kenyataan. Yang termasuk kriteria prinsip ini antara lain: 

a. Materi pemasaran harus akurat, jelas dan berkualitas  

b. materi pemasaran yang jujur dan harus sesuai dengan kenyataan. 

8. Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep Tri Hita 

Karana. Kriteria prinsip ini antara lain: 

a. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan 

(parhyangan). 

b. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia 

(pawongan). 

c. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan 

lingkungan (palemahan). 

Dalam penelitian ini,prinsip dan kriteria ekowisata yang dihasilkan dalam 

penyelenggaraan dan pelatihan ekowisata di Bali akan menjadi acuan untuk 

mengetahui praktek ekowisata di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat. 

 

2.2.7Konsep Potensi Wisata 

Menurut Pendit (1999) menjelaskan bahwa potensi wisata adalah berbagai 

sumber daya yang terdapat disuatu daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi 

atraksi wisata. Secara umum potensi wisata yang ada dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 
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1. Potensi alamiah merupakan potensi yang ada dimasyarakat seperti potensi fisik 

dan geografis. 

2. Potensi budaya merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, 

mata pencaharian dan lainnya. 

Dalam penelitian ini potensi yang dimaksud adalah potensi ekowisata yang 

ada di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat yang bisa dikembangkan 

menjadi atraksi wisata, yang mencakupi potensi alamiah dan potensi budaya. 

 

2.2.8 Konsep Pengembangan Ekowisata 

Desa Liang Ndara untuk dapat dijadikan sebagai daya tarik ekowisata harus 

diketahui dulu praktek ekowisata di Desa Liang Ndara berdasarkan prinsip-prinsip 

ekowisata  yang dihasilkan dalam penyelenggaraan dan pelatihan ekowisata di Bali, 

setelah itu dilakukan evaluasi praktek ekowisata agar dapat mengetahui 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekowisata yang dihasilkan dalam 

penyelenggaraan dan pelatihan ekowisata di Bali. Setelah dilakukan evaluasi, maka 

dapat dirumuskan strategi pengembangan yang ideal, yaitu dengan memenuhi kriteria 

yang belum dapat dipenuhi dari hasil evaluasi praktek ekowisata di Desa Liang 

Ndara, sehingga pengembangan ekowisata di Desa Liang Ndara akan berjalan dengan 

baik nantinya. 

 

 


