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Apakah Ekowisata itu?
• Industri yang relatif tidak
dan jarang diketahui,
–
–
–
–

Sebuah bisnis?
Praktek?
Konsep?
Fenomena?

• Apa yang anda fikirkan
tentang EKOWISATA?
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Ekowisata-Ekoturisme-Ecotourism

Ekowisata
1. Kegiatan wisata berbasis sumberdaya alam;
• Gunung, pantai, laut, hutan
• menikmati suasana alam, mendapakan
pengetahuan berbagai hal tentang alam,
melihat kehidupan orang di daerah/alam
tertentu, dsb
• Bukan ekowisata: pergi ke taman kota; theme
park (taman tematik), dsb

Ekowisata
2. Secara ekologik berkelanjutan
• Dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip
lingkungan (misalnya meminimalkan limbah
dan sampah; tidak menghabiskan banyak
energi)
• Tidak merusak lingkungan, sebaliknya
mendorong konservasi sumberdya alam dan
lingkungan
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Mengapa kita
berbacara
tentang
“keberlanjutan”?

Planet kita dalam masalah

Ekowisata
3. Ada aspek pendidikan
• Menyadarkan wisatawan dan menguatkan
jiwa konservasionist wisatawan terhadap
aneka sumberdaya alam dan lingkungan
• Meningkatkan pengetahuan tentang
lingkungan hidup
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Ekowisata
4. Memberi manfaat kepada masyarakat lokal
• Ekowisata memberi keuntungan kepada
masyarakat miskin di sekitar ODTW
• Masyarakat miskin dapat mendapat
keuntungan lewat aneka bisnis/pekerjaan,
misalnya membuka toko, restourant, jasa
transportasi, guide, dsb

Segmen Pasar Ekowisata:
Tourism Market

Cultural tourism

Rural tourism

Nature tourism

Ecotourism

Sun-and-beach
tourism

Business Travel

Fitness-wellness
and health
tourism

Adventure tourism

Source: World Tourism Organization 2001

Filosofi ekowisata
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Keterlibatan antar komponen dalam ekowisata
Ekowisata

Masyarakat
lokal

Wisatawan
Lingkungan hidup
Source: Taylor Stein 2003

Ekowisata memberikan
• Keuntungan terhadap lingkungan
• Keuntungan terhadap masyarakat lokal
• Keuntungan terhadap pengunjung

Keuntungan
1. Sebuah kondisi peningkatan individual
atau kelompok, atau entitas lainnya
(misalnya lingkungan)
2. Pencegahan terjadinya kondisi yang
tidak diinginkan.
3. kondisi yang diharapkan.

(Driver , 1994)
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Tipe-tipe keuntungan
• Personal
– Psikologi
– Fisiologi

• Sosial
• Ekonomi
• Lingkungan

Selain ekoturist, siapa yang
mendapat keuntungan?
• Tour operator lokal,
pengusaha travel lokal,
• Restauran lokal
• Pengarajin, seniman lokal
• Pemilik penginapan, home
stay
• Adakah yang lainnya?

Pasar ekowisata :
• Kebanyakan individual atau grup kecil
• Dijalankan oleh perusahaan kecil dan
menengah dengan tujuan utama adalah
tempat-tempat alamiah
• Fokus kepada upaya dan memfasilitasi
kegiatan pendidikan alam
Source: United Nations Environment Programme 2001
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Siapa wisatawanya???
• Usia diantara: 35-54
tahun
• Gender: 50%
perempuan, 50% lakilaki
• Pendidikan: 82% telah
menyelesaikan
pendidikan tinggi
Information from Wight 1996 and TIES 2000

Apa yang mereka inginkan?
1) Area dengan
latar belakang
alam yang
masih asli
2) Melihat hidupan
liar
3) Hiking/trekking
Information from Wight 1996 and TIES 2000

Apa dampak dari ekowisata?

• Terhadap
sumberdaya?
• Terhadapa komunitas?
• Terhadapa
pengunjung?
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Bagaimana dampak yang ditimbulkan,
dan bagaimana kita mengontrol?

PENDIDIKAN
• Mendidik mahasiswa untuk mengetahui
potensi dan dampak kegiatan ekowisata
• Mendidik mahasiswa untuk mengetahui
bagaimana manjalankan bisnis pariwisata
yang berkenjutan dimana sumberdaya
alam tetap lestari
• Mendidik masyarakat bagaima menjadi
tuan rumah yang baik dan mampu
memberikan kesan positif kepada tamu
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