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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Sementara itu, menurut United Nation World Tourism Organization (2015), 

pariwisata adalah sebuah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang 

menyebabkan pergerakan orang ke suatu negara atau tempat yang di luar 

tempat asal untuk tujuan pribadi dan bisnis. Dikutip dari Global Report on 

Adventure Tourism dari United Nation World Tourism Organization (2014), 

pariwisata merupakan salah satu sektor yang bertumbuh paling cepat di 

dunia. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai 

menyadari potensi sektor pariwisata terhadap devisa negara dan kemajuan 

ekonomi negara. Dikutip dari Paparan Kementerian Pariwisata RI untuk 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2016), sektor pariwisata telah 

menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi bersamaan 

dengan sektor pangan, energi, maritim, serta kawasan industri dan kawasan 

ekonomi khusus. Hal ini pun ditandai dengan banyaknya usaha 

pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir pada sektor 

pariwisata. Misalnya, dengan melakukan promosi besar-besaran di berbagai 
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negara lewat berbagai media dengan branding Wonderful Indonesia 

(Republika, 2015). Strategi lain adalah ditetapkannya sepuluh destinasi 

prioritas untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata internasional. 

Usaha pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir dalam 

mengembangkan sektor pariwisata pun membuahkan hasil. Hal ini 

menjadikan Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang 

mengalami perkembangan pesat dalam sektor pariwisata. Dikemukakan 

dalam situs resmi World Travel and Tourism Council (2019), sektor 

pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7,8% pada tahun 

2018. Angka ini merupakan dua kali lipat rata-rata pertumbuhan pariwisata 

dunia yang hanya sebesar 3,9% dan jauh di atas pertumbuhan ekonomi 

Negara Indonesia yang hanya sebesar 5,1%. Di tahun yang sama, sektor 

pariwisata juga menyumbangkan devisa yang sangat besar, yaitu sebesar 

IDR 890.428.000.000 atau setara dengan USD 62.6 milyar. Maka dari itu, 

dilansir dari CNN Indonesia (2017), tidak heran apabila Presiden Joko 

Widodo menetapkan Pariwisata sebagai leading sector perekonomian 

bangsa. 

Besarnya kontribusi devisa yang diberikan oleh sektor pariwisata pun 

didukung oleh grafik perolehan devisa dari sektor pariwisata. Gambar 1 

menunjukkan jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata dari tahun 

2015 hingga 2017. 
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GAMBAR 1 

Grafik Perolehan Devisa dari Sektor Pariwisata 2015-2017 
 

 
Sumber: Laporan Empat Tahun Jokowi - Jusuf Kalla (2018) 

 

Dari Gambar 1, dapat diperoleh informasi bahwa devisa yang 

dihasilkan oleh sektor pariwisata terus meningkat sejak tahun 2015. Pada 

tahun 2015, pariwisata menyumbangkan devisa sebesar USD 175 milyar. 

Satu tahun kemudian, pada tahun 2016, angka perolehan devisa dari sektor 

pariwisata naik sebesar USD 1 milyar menjadi USD 176 milyar. Kemudian, 

dari tahun 2016 ke tahun 2017, terjadi peningkatan yang drastis dari USD 

176 milyar menjadi USD 202 milyar. Hal ini menandakan bahwa sektor 

pariwisata adalah peyumbang devisa yang sangat besar. 

Indikator lain keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan sektor 

pariwisata di Indonesia ditandai dengan keberhasilan peningkatan Indeks 

Daya Saing dari branding Wonderful Indonesia. Pada tahun 2013, branding 

Wonderful Indonesia hanya menempati peringkat 70. Dua tahun kemudian, 

peringkat Indeks Daya Saing Wonderful Indonesia meningkat menjadi 

peringkat ke 50 sebelum kemudian meningkat lagi menjadi peringkat ke 42 

pada tahun 2017 (Laporan Empat Tahun Jokowi - JK, 2018). Dalam situs 

resmi Detik Travel (2015), Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya, 

mengatakan bahwa kenaikan peringkat Wonderful Indonesia telah 

mengalahkan Truly Asia Malaysia yang ada di peringkat 96 dan Amazing 

Thailand yang ada di peringkat 83. Hal ini pun membuat pemerintah 

menargetkan Indonesia untuk mencapai peringkat ke 30 pada tahun 2019. 
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Selain itu, meningkatnya tren pariwisata Indonesia juga dibuktikan 

dengan angka kedatangan wisatawan mancanegara yang terus meningkat 

dari tahun 2017 ke 2018, yang perincian setiap bulannya dapat dilihat di 

Tabel 1. Sementara itu, statistik wisatawan nusantara juga bisa dilihat 

peningkatannya dari tahun ke tahun pada Gambar 2. 

TABEL 1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2017 vs 2018 

Bulan 2017 2018 

Januari 1.107.968 1.097.839 

Februari 1.023.388 1.197.503 

Maret 1.059.777 1.363.426 

April 1.171.386 1.302.321 

Mei 1.148.588 1.242.705 

Juni 1.144.001 1.322.674 

Juli 1.370.591 1.547.231 

Agustus 1.393.243 1.511.021 

September 1.250.231 1.370.943 

Oktober 1.161.565 1.291.605 

November 1.062.030 1.157.483 

Desember 1.147.031 1.405.554 

TOTAL 14.039.799 15.810.305 
Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2019) 

 
Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 

14.039.799 kunjungan pada tahun 2017 hingga 15.810.305 kunjungan pada 

tahun 2018. Tidak hanya wisatawan mancanegara, peningkatan juga terjadi 

pada perjalanan wisatawan nusantara dari tahun 2002 hingga tahun 2018. 
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GAMBAR 2 

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dan Total Pengeluaran 

Tahun 2002 – 2018 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 

Tidak hanya kunjungan wisatawan mancanegara yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun, namun juga pergerakan wisatawan nusantara. 

Grafik jumlah pergerakan wisatawan nusantara dapat dilihat pada Gambar 

2. Selama lima tahun terakhir, jumlah perjalanan wisatawan nusantara terus 

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan paling 

drastis terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018, yaitu sebanyak kurang lebih 

33 juta kali kunjungan. 

Selain karena usaha pemerintah, kesuksesan pembangunan sektor 

pariwisata juga disebabkan karena banyaknya daya tarik wisata yang ada di 

Indonesia. Selain merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman 

kuliner, suku bangsa, ras, budaya, bahasa daerah, sejarah, agama, dan 

kepercayaan (Inmetmining, 2015), Indonesia merupakan negara yang terdiri 

dari ribuan pulau dengan kontur yang sangat beragam. Dikutip dari 

Kementrian Dalam Negeri RI (2018), Indonesia memiliki 16.056 pulau 

bernama yang telah dilaporkan ke PBB. Maka dari itu, tidak heran apabila 
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Indonesia memiliki banyak lokasi wisata dari laut hingga pegunungan 

dengan keindahannya masing-masing. 

Kondisi alam yang bervariasi pun menjadikan Indonesia sebagai 

destinasi wisata petualangan kelas dunia. Dengan memiliki lebih dari 100 

destinasi untuk wisata petualangan, Kementrian Pariwisata menyebutkan 

bahwa setiap tahun Indonesia kedatangan sekitar 100.000 wisatawan minat 

khusus petualangan dari seluruh dunia. Maka dari itu, Chrisbiyanto (2019) 

mengatakan bahwa tidak heran apabila wisata petualangan sangat 

berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

wisata petualangan memiliki satu keunggulan karena merupakan 

penggabungan beberapa daya tarik wisata yang lain, yang meliputi 

petualangan, alam, kuliner, budaya, sejarah, religi, desa, serta olahraga. 

Artinya, dengan mendatangi destinasi wisata petualangan, wisatawan dapat 

merasakan sensasi alam liar, kuliner, dan budaya serta hidup sehat dengan 

aktivitas luar ruang yang menguras keringat dalam satu kali perjalanan 

(Jawapos, 2018). 

Menurut Muller dan Cleaver (2000, hal. 156) dalam Swarbrooke, 

Beard, Leckie, dan Pomfret (2003, hal. 29), salah satu ciri khas dari 

adventure tourism atau wisata petualangan adalah kemampuannya dalam 

memenuhi keinginan wisatawan yang biasanya terpenuhi oleh kegiatan- 

kegiatan fisik yang menantang. Menurut Taylor, Varley, dan Johnston 

(2013), wisata petualangan melibatkan aktivitas yang sangat bervariasi, dari 

yang mengandung sedikit risiko hingga aktivitas yang sangat menantang 
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bagi peserta, meskipun terkadang tingkat risiko tergantung dari setiap 

pribadi. 

Menurut UNWTO (2014), dikemukakan dalam The Global Report of 

Adventure Tourism bahwa berdasarkan tantangan kegiatannya, wisata 

petualangan dibagi menjadi dua, yaitu soft adventure tourism dan hard 

adventure tourism. Menurut Millington, Locke, dan Locke (2001) dalam 

Swarbooke, Beard, Leckie, dan Pomfret (2003, hal. 33), hard adventure 

adalah kegiatan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengalaman dan 

juga keahlian sebelumnya dalam melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan adventure tourism, sedangkan soft adventure tourism tidak 

mengharuskan pelakunya memiliki pengalaman sebelumnya. Menurut 

survei yang dilakukan oleh Travel Industry Association of America (1997) 

dalam Swarbrooke, Beard, Leckie, dan Pomfret (2003, hal. 33), kegiatan 

yang termasuk dalam soft adventure tourism meliputi camping, hiking, 

cycling, canoeing, water skiing, animal watching, dan lain-lain. Sementara 

itu, kegiatan yang termasuk dalam hard adventure tourism antara lain 

climbing, caving, kayaking, trekking di medan yang berat, dan lain-lain. 

Dari klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu kegiatan 

yang termasuk dalam soft adventure tourism adalah animal watching atau 

juga bisa disebut dengan wisata alam liar dengan kegiatan utama melihat 

hewan-hewan di habitat asli. Kegiatan menjelajahi alam liar sangat 

memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, mengingat banyaknya variasi 

kondisi alam yang terdapat di negeri ini. Hal ini dikarenakan banyaknya 
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lanskap alam yang ada di Indonesia, maka banyak juga satwa liar yang bisa 

hidup di negeri ini (Suara, 2018). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman fauna yang sangat tinggi. Dikutip dari The World Atlas, 

Pariona (2018) mengatakan bahwa Indonesia memiliki 515 spesies mamalia, 

781 spesies reptil, 270 spesies amfibi, serta 1.592 spesies burung. Hal ini 

menjadikan Indonesia negara kedua yang memiliki spesies burung paling 

banyak setelah Brazil, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 

megadiverse di dunia. Negara yang dapat disebut sebagai megadiverse 

adalah negara yang memiliki jumlah keanekaragaman spesies yang tinggi, 

termasuk persentase spesies endemik yang juga tinggi. 

Menurut Legge, McDivitt, Leinbach, Mohamad, Wolters, dan Adam 

(2019), wilayah Indonesia bagian barat yang dulunya tergabung dengan 

daratan Benua Asia memiliki fauna yang mirip dengan fauna di Benua Asia. 

Beberapa contohnya antara lain, gajah, macan, tapir, banteng, orang utan, 

monyet, bekantan, dan lain-lain. Wilayah Indonesia bagian timur yang 

dulunya tergabung dengan daratan Benua Australia pun memiliki fauna 

yang mirip dengan fauna di Benua Australia. Contohnya, kangguru, walabi, 

landak irian, pemanjat berkantung (opossum), kangguru pohon, kelelawar, 

burung cendrawasih, kasuari, dan lain-lain. 

Sementara itu, wilayah Indonesia bagian tengah merupakan daratan 

yang tidak tergabung dengan benua mana pun sehingga menyimpan banyak 

fauna endemik yang berbeda corak dari Indonesia bagian barat dan timur. 

Contoh fauna yang menghuni daerah ini antara lain anoa, komodo, kuskus, 
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babi rusa, tarsius, ikan duyung, dan lain-lain. Kawasan ini pun disebut 

Kawasan Wallacea (Sen Nag, 2017). 

Dengan banyaknya variasi satwa yang dimiliki oleh Indonesia, Millah 

(2019) mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di dunia 

yang memiliki potensi pengembangan wisata alam liar, sama seperti Afrika, 

Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, aktivitas manusia 

yang berlebihan pun menimbulkan penurunan jumlah spesies dalam jumlah 

yang cukup drastis. Bertambahnya populasi manusia pun mengakibatkan 

bertambahnya juga kebutuhan manusia dalam hal sandang, pangan, dan 

papan. Hal ini pun menyebabkan hilangnya habitat asli satwa-satwa, seperti 

hutan, banyak yang dibabat habis untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. 

Dilansir dari situs resmi Kompas (2016), sejak tahun 2010 - 2015, 

Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya, 

sebesar 684.000 hektar setiap tahunnya. Sebagai salah satu akibatnya, 

satwa-satwa liar pun banyak yang kehilangan habitat dan sumber makanan 

mereka. Hal ini pun akan berakibat pada penurunan populasi berbagai 

spesies satwa hingga dapat berakibat pada kepunahan apabila tidak ada 

kepedulian (Lingkungan Hidup, 2016). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang 

Dilindungi Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, beberapa 

satwa yang sudah langka antara lain, Harimau Sumatera, Orangutan 

Sumatera, Orangutan Kalimantan, Komodo, Badak Jawa, Badak Sumatera, 
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Burung Cendrawasih, Banteng, Tarsius, Kuskus, Maleo, Anoa Dataran 

Rendah, dan lain sebagainya. 

Untuk mengatasi masalah ini, banyak usaha konservasi yang sudah 

dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan satwa-satwa yang sudah 

langka. Salah satunya adalah dengan membangun berbagai kawasan 

konservasi seperti taman nasional. Jumlah dan jenis kawasan konservasi di 

Indonesia dapat dilihat rinciannya di Gambar 3. 

GAMBAR 3 

Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Menurut Fungsinya sampai 

dengan Tahun 2017 

 
 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) 

 

Dari Gambar 3, dapat dilihat bahwa hingga tahun 2017, jumlah taman 

nasional yang ada di Indonesia mencapai 54 unit dengan luas yang jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan jenis kawasan konservasi yang lain. 

Menurut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 

(2018), taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang 

memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan 

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dari definisi ini, dapat disimpulkan 

bahwa taman nasional diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata. 
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Melihat banyaknya taman nasional yang ada di Indonesia, maka besar 

pula peluang untuk menikmati wisata alam liar di berbagai taman nasional 

di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan sebuah usaha 

berbentuk tour operator khusus wisata alam liar dengan nama Wild 

Venturescape. Perusahaan ini akan menawarkan berbagai macam paket 

wisata menarik menuju ke berbagai destinasi wisata alam liar untuk 

pengamatan satwa di habitat asli yang sudah ditetapkan sebagai taman 

nasional sekaligus untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 

spesies satwa-satwa yang sudah menurun secara populasi. Daerah-daerah 

yang akan dikunjungi antara lain ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, serta Papua. Hal ini disebabkan karena 

habitat dari satwa endemik ada di berbagai titik di Indonesia. Beberapa 

taman nasional yang akan dikunjungi adalah: 

1. Taman Nasional Gunung Leuser (Sumatera) 
 

Taman nasional ini terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Taman 

Nasional Gunung Leuser melindungi berbagai hewan langka seperti 

Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Orangutan Sumatera, Harimau 

Sumatera, dan sebagainya. Di taman nasional ini kurang lebih terdapat 

308 jenis burung dan 205 jenis mamalia. Pada tahun 1981, Taman 

Nasional Gunung Leuser ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan pada 

tahun 2004 ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO dan 

World Heritage Committee (Super Adventure, 2018). Dikutip dari situs 

resmi Medan Bisnis Daily (2018), pada tahun 2018, Taman Nasional 
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Gunung Leuser telah menerima 13.366 kunjungan turis asing dan 6.777 

kunjungan turis nusantara. 

2. Taman Nasional Way Kambas (Sumatera) 

 

Dikutip dari situs resmi Taman Nasional Way Kambas (2017), Taman 

Nasional Way Kambas merupakan taman nasional yang terletak di 

Provinsi Lampung. Taman nasional ini melindungi berbagai macam 

satwa yang meliputi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Tapir, Badak 

Sumatera, dan Beruang Madu. Di taman nasional ini, wisatawan 

memiliki kesempatan untuk menaiki gajah keliling hutan. Pada Bulan 

Juni 2018, dalam waktu lima hari, jumlah pengunjung Taman Nasional 

Way Kambas dapat mencapai 22.987 kunjungan. 

3. Taman Nasional Baluran (Jawa) 

 

Dilansir dari situs resmi Indonesia Baik (2018), Taman Nasional 

Baluran terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Taman nasional ini 

dikenal sebagai “Africa van Java” karena padang savananya yang 

sangat mirip dengan savana di Afrika. Hewan-hewan yang terdapat di 

kawasan ini antara lain rusa, kerbau, banteng, monyet ekor panjang, dan 

burung merak. Dikutip dari situs resmi Tempo Travel, hingga Juni 2019 

pengunjung Taman Nasional Baluran mencapai 260.000 orang. Hal ini 

merupakan peningkatan yang cukup drastic dari tahun sebelumnya 

yang hanya 136.000 pengunjung sepanjang tahun. 

4. Taman Nasional Meru Betiri (Jawa) 

 

Dikutip dari situs resmi Taman Nasional Meru Betiri (2017), Taman 

Nasional Meru Betiri merupakan taman nasional yang terletak di Jawa 
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Timur, tepatnya di Kabupaten Jember. Kawasan ini memiliki beberapa 

satwa yang dilindungi seperti Banteng, Monyet Ekor Panjang, Macan 

Tutul Jawa, Ajag, Kucing Hutan, Bajing Terbang Ekor Merah, Rusa, 

Merak, dan lain-lain. Di taman nasional ini juga terdapat tempat 

konservasi penyu di Pantai Sukamade. Dilansir dari situs resmi Native 

Indonesia (2019), Taman Nasional Meru Betiri merupakan tempat yang 

tepat untuk wisatawan berjiwa petualang. 

5. Taman Nasional Bali Barat (Bali) 

 

Dikutip dari situs resmi CNN Indonesia (2018), Taman Nasional Bali 

Barat merupakan taman nasional yang terletak di Pulau Bali bagian 

barat, jauh dari kerumunan wisatawan di kawasan Bali Selatan. 

Kawasan ini merupakan habitat dari berbagai fauna, namun yang paling 

terkenal sebagai fauna endemik Bali adalah Burung Jalak Bali. Dilansir 

dari situs resmi Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan (2018), 

Taman Nasional Bali Barat mendapatkan 58.680 kunjungan wisatawan 

pada tahun 2017. 

6. Taman Nasional Kutai (Kalimantan) 
 

Dikutip dari situs resmi Dinas Pariwisata Kutai Timur (2017), Taman 

Nasional Kutai merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi 

Kalimantan Timur. Taman nasional ini merupakan habitat dari berbagai 

fauna, yang meliputi Orangutan Kalimantan, Buaya, Beruang Madu, 

Macan Dahan, dan lain-lain. Karena rendahnya aksesibilitas ke taman 

nasional ini, masih jarang wisatawan yang berkunjung ke taman 
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nasional ini. Namun, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh taman 

nasional ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan petualang. 

7. Taman Nasional Tangkoko (Sulawesi) 

 

Dikutip dari situs resmi Wisata Nasional (2017), Taman Nasional 

Tangkoko terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Keunikan fauna dari 

taman nasional ini adalah Tarsius dan Yaki atau monyet berjambul khas 

Sulawesi. Selain itu, satwa-satwa yang terdapat di kawasan ini antara 

lain kuskus, anoa, tupai, musang sulawesi, dan lain-lain. Taman 

nasional ini belum banyak diketahui oleh wisatawan. Namun, taman 

nasional ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencintai 

alam. 

8. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Sulawesi) 

 

Menurut Titiw (2018), Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai 

terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa satwa yang 

dilindungi di kawasan ini antara lain Tarsius, Anoa, Maleo, Bangau, 

dan lain-lain. Kawasan ini terkenal dengan padang savannanya yang 

terlihat dari pinggir jalan tol. Meskipun letaknya strategis, taman 

nasional ini belum banyak mendapat kunjungan dari wisatawan. 

Namun, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh taman nasional ini 

membuat taman nasional ini layak untuk menjadi destinasi wisatawan 

petualangan. 

9. Taman Nasional Wasur (Papua) 

 

Taman Nasional Wasur terletak di Kota Merauke, Provinsi Papua. 

Kawasan ini melindungi fauna Australis, seperti berbagai jenis 
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kangguru, burung kasuari, cendrawasih, dan lain-lain. Taman nasional 

ini juga merupakan tempat tinggal dari empat suku asli Papua yang turut 

serta menjaga kelestarian taman nasional ini (Republika, 2018). Taman 

nasional ini belum banyak diketahui oleh wisatawan karena letaknya 

yang jauh dari kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, taman 

nasional ini dapat menjadi destinasi pilihan baru untuk wisatawan 

petualangan. 

Pembangunan Wild Venturescape akan direalisasikan di Provinsi DKI 

Jakarta, khususnya daerah Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta merupakan 

provinsi yang penduduknya banyak melakukan perjalanan wisata selama 

tahun 2018. Rincian jumlah perjalanan penduduk DKI Jakarta selama empat 

triwulan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. 

TABEL 2 

Jumlah Perjalanan yang Dilakukan Oleh Penduduk DKI Jakarta 
Selama 2018 

Provinsi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total 

DKI Jakarta 4.540.307 5.437.915 7.844.142 7.144.716 24.967.080 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa angka perjalanan penduduk DKI 

Jakarta mengalami kenaikan dari triwulan pertama hingga ketiga. Meskipun 

sempat mengalami penurunan dari triwulan ketiga hingga keempat, angka 

penurunan tidak sebesar angka kenaikan dari triwulan sebelumnya. Selain 

itu, angka total perjalanan juga tetap relatif tinggi, yaitu sebanyak lebih dari 

24 juta perjalanan selama tahun 2018. 

Jakarta Selatan merupakan salah satu dari enam daerah administratif 

di Provinsi DKI Jakarta. Enam daerah administratif yang ada di Jakarta 

adalah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta 



16 

 

 

Timur, dan Kepulauan Seribu (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2019). Dikutip 

dari Okezone Economy (2017), Raetedy Refanatha, Head of Marketing 

Development Rumah123.com, mengatakan bahwa Jakarta Selatan memiliki 

fasilitas umum yang lengkap dan memadai serta kemudahan akses ke 

berbagai daerah di Jakarta dan Tangerang. 

Faktor lain yang menjadi pertimbangan untuk merealisasikan bisnis 

ini di Jakarta Selatan adalah laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Selatan 

beberapa tahun terakhir relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain 

seperti Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Rincian pertumbuhan penduduk di 

setiap wilayah administratif di Jakarta dapat dilihat pada Tabel 3. 

TABEL 3 

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta 

Menurut Daerah Administratif 
 

No. 
Daerah 

Administratif 

Jumlah Penduduk (jiwa) 
Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%) 

2010 2015 2018 2000-2010 2010-2018 

1. Kepulauan Seribu 21.080 23.240 24.130 2,03 1,69 

2. Jakarta Selatan 2.062.230 2.185.710 2.246.140 1,46 1,06 

3. Jakarta Timur 2.693.900 2.843.820 2.916.020 1,38 0,98 

4. Jakarta Pusat 902.970 914.180 924.690 0,32 0,29 

5. Jakarta Barat 2.281.950 2.463.560 2.559.360 1,83 1,43 

6. Jakarta Utara 1.645.660 1.747.310 1.797.290 1,49 1,1 

TOTAL 9.607.790 10.177.920 10.467.630 1,42 1,07 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta (2019) 

 
Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa daerah administratif Kota Jakarta 

Selatan merupakan salah satu daerah administratif dengan jumlah penduduk 

yang tinggi. Jika dibandingkan dengan daerah lain dari segi jumlah 

penduduk, Jakarta Selatan merupakan ketiga tertinggi setelah Jakarta Timur 

dan Jakarta Barat. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk yang ada di Jakarta 

Selatan pun terus meningkat, dengan laju pertumbuhan penduduk yang 

relatif cepat, yaitu 1,46% pada tahun 2000 - 2010, dan 1,06% pada tahun 

2010 – 2018. 
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TABEL 4 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 

Jakarta Selatan Tahun 2018 

No. 
Kelompok Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1. 0-4 96.154 93.103 189.257 

2. 5-9 98.717 95.512 194.229 

3. 10-14 84.381 79.114 163.495 

4. 15-19 73.865 73.441 147.306 

5. 20-24 76.495 82.851 159.346 

6. 25-29 97.587 102.346 199.933 

7. 30-34 110.393 108.910 219.303 

8. 35-39 107.345 105.493 212.838 

9. 40-44 95.594 92.216 187.810 

10. 45-49 80.192 78.290 158.482 

11. 50-54 64.775 64.910 129.685 

12. 55-59 50.220 52.080 102.300 

13. 60-64 36.804 39.239 76.043 

14. 65-69 25.155 25.962 51.117 

15. 70-74 14.350 15.597 29.947 

16. >75 11.277 13.769 25.046 

TOTAL 1.123.304 1.122.833 2.246.137 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan (2019) 

 
Selain itu, dapat dilihat juga pada Tabel 4, bahwa dari jumlah 

keseluruhan penduduk Jakarta Selatan, jumlah penduduk berusia 20 hingga 

39 tahun yang menjadi target pasar utama juga tinggi. Usia tersebut 

digolongkan sebagai usia dimana seseorang telah dapat membuat keputusan 

sendiri dan tidak menutup kemungkinan telah berpenghasilan, sehingga 

peluang untuk melakukan perjalanan wisata cukup besar. 

Selain memiliki jumlah perjalanan yang tinggi, selama tahun 2018, 

persentase penduduk DKI Jakarta yang melakukan perjalanan untuk wisata 

petualangan juga paling tinggi di antara provinsi lain. Rincian persentase 

wisatawan petualangan menurut provinsi asal dapat dilihat pada Tabel 5. 
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TABEL 5 

Persentase Wisatawan Petualangan Menurut Provinsi Asal Tahun 2018 

Provinsi Persentase Wisatawan Petualangan (%) 

DKI Jakarta 1,69 

Bali, Jambi 1,60 

Nusa Tenggara Barat 1,50 

Banten 1,39 

Jawa Tengah, Aceh 1,34 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa persentase jumlah wisatawan 

petualangan di DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi di antara provinsi 

lainnya, yaitu sebesar 1,69%. Angka ini juga jauh di atas rata-rata seluruh 

provinsi yang hanya sebesar 0,95%. Tingginya angka wisatawan 

petualangan di DKI Jakarta pun membuka sebuah kesempatan untuk 

mendirikan biro perjalanan wisata berbasis wisata petualangan, khususnya 

di Jakarta Selatan. Target pasar dari Wild Venturescape adalah penduduk 

usia 20-39 tahun, terutama yang menyukai alam. Namun, apabila ada 

wisatawan lain di luar rentang usia tersebut yang ingin ikut berwisata pun 

dipersilahkan untuk ikut, mengingat jenis paket wisata yang ditawarkan 

adalah soft adventure tourism. Di sisi lain, mengingat Jakarta Selatan mudah 

diakses dari daerah lain yang berbatasan seperti Tangerang Selatan, Jakarta 

Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur, bisnis ini juga diperuntukkan bagi 

penduduk yang tinggal di daerah-daerah tersebut. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

 

Selain dibutuhkan oleh pihak pendiri perusahaan, studi kelayakan 

bisnis juga dibutuhkan oleh pihak terkait yang membantu dan menunjang 

kegiatan operasional dan perkembangan perusahaan tersebut. Beberapa 

pihak yang dimaksud antara lain bank atau kreditor sebagai pemberi kredit, 
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investor sebagai penanam modal, dan juga pemerintah sebagai pihak 

penunjang dalam membuat peraturan serta perundang-undangan yang harus 

diikuti oleh perusahaan agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan 

lancar serta sesuai dengan peraturan yang ada di negara ini. 

Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai 

pedoman dalam memulai serta mengembangkan perusahaan agar dapat 

mencapai target yang ditentukan dengan perhitungan yang baik, serta 

mampu bertahan dan bersaing dalam industri bisnis pariwisata. Secara 

spesifik, tujuan studi kelayakan ini dibagi menjadi dua kategori: 

1. Tujuan Utama (Major Objectives) 

 

a. Untuk menguji kelayakan bisnis Wild Venturescape, serta 

menganalisis beberapa aspek terkait dalam rencana bisnis dan konsep 

awal Wild Venturescape sehingga dapat diketahui apakah tour 

operator ini layak atau tidak untuk direalisasikan ke depannya serta 

untuk meminimalisir segala risiko yang mungkin terjadi. Aspek- 

aspek yang terkait meliputi: 

1) Aspek Pemasaran 
 

Menganalisis target pasar yang dituju, kesesuaian produk dengan 

target pasar, penawaran yang diberikan oleh pesaing, strategi 

pemasaran (8P) yang harus dilakukan, serta menganalisis kondisi 

ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan dalam target pasar 

tersebut. 
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2) Aspek Operasional 

 

Menganalisis kegiatan, fasilitas, pemilihan lokasi, dan teknologi 

yang digunakan oleh Wild Venturescape. 

3) Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

 

Menganalisis persyaratan perekrutan tenaga kerja, struktur 

organisasi, deskripsi pekerjaan, serta program pelatihan dan 

pengembangan kemampuan bagi para karyawan Wild 

Venturescape. 

4) Aspek Finansial 

 

Menganalisis jumlah dana yang dibutuhkan, sumber dana, 

membuat proyeksi biaya operasional dan pendapatan serta 

laporan keuangan, break-even point, analisis investasi, serta 

manajemen risiko dari Wild Venturescape. 

b. Untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan bisnis di masa depan, 

serta bagi para calon investor untuk menanamkan modal di 

perusahaan ini dan para calon kreditor untuk meminjamkan modal. 

2. Sub Tujuan (Minor Objectives) 

 

a. Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap satwa liar yang 

langka, hampir punah, dan dilindungi. 

b. Membuka lapangan pekerjaan baru di Jakarta Selatan yang dapat 

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Jakarta 

Selatan. 

c. Menyediakan pilihan alternatif tour operator baru untuk konsumen. 
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d. Turut ambil bagian dalam mempromosikan paket wisata berbasis 

taman nasional kepada masyarakat umum, terlebih taman nasional 

yang memiliki keanekaragaman hayati namun jarang terekspos. 

C. Metodologi 

 

Untuk mencapai hasil studi kelayakan bisnis yang sesuai, tepat, dan 

akurat, maka ketersediaan dan dukungan data merupakan faktor yang sangat 

penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan studi 

kelayakan bisnis antara lain: 

1. Data Primer 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 38), data primer adalah data 

yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung untuk tujuan sebuah 

studi atau penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dalam 

beberapa metode, antara lain: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 142), kuesioner adalah 

kumpulan dari pertanyaan tertulis yang sebelumnya telah 

dirumuskan untuk kemudian dijawab oleh responden, biasanya 

dilakukan sebagai cara alternatif untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dari responden. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2018, hal. 143-144), kuesioner terbagi atas tiga jenis: 

1) Personally administered questionnaires merupakan kuesioner 

yang dibagikan secara langsung oleh peneliti kepada responden 

dan dapat langsung dikumpulkan pada saat yang bersamaan, 

sehingga membutuhkan waktu yang cukup singkat. 
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2) Mail questionnaires merupakan kuesioner yang dikirimkan 

kepada responden melalui e-mail. Metode ini memerlukan 

waktu yang panjang dan memiliki kemungkinan untuk tidak 

kembali. 

3) Electronic and online questionnaires merupakan kuesioner 

yang dibagikan kepada responden dalam bentuk link situs 

melalui media sosial atau website. Metode ini memerlukan 

waktu yang relatif cepat, namun perlu dipastikan kesesuaian 

responden dengan target pasar. 

Studi kelayakan bisnis Wild Venturescape akan menggunakan 

metode penyebaran kuesioner untuk melihat permintaan pasar. 

Penyebaran kuesioner akan dilakukan dengan dua cara, yaitu 

membagikan kuesioner online / elektronik serta membagikan 

langsung pada responden yang mudah dijangkau. Penyebaran 

kuesioner secara online dilakukan untuk mempermudah 

menjangkau responden serta efisiensi biaya dan waktu. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2018, hal. 235), sampel adalah beberapa 

anggota atau elemen dari populasi. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2018, hal. 239), proses sampling meliputi lima tahap, yaitu: 

1) Menentukan populasi 

 

Populasi mengarah kepada sekelompok orang, peristiwa, atau 

hal lain yang ingin diteliti. Penentuan target populasi dilihat 

berdasarkan elemen, batasan geografis dan waktu. Target 

populasi dari Wild Venturescape adalah responden berusia 20- 
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39 tahun yang digolongkan telah dapat membuat keputusan 

sendiri dan tidak menutup kemungkinan telah berpenghasilan 

sehingga memiliki peluang lebih besar untuk melakukan 

perjalanan wisata. 

2) Menentukan sample frame 

 

Sample frame adalah representasi fisik dari seluruh elemen 

yang terdapat di dalam sebuah populasi dari sampel yang telah 

diambil. Sample frame dalam penelitian studi kelayakan bisnis 

Wild Venturescape adalah responden berusia 20-39 tahun yang 

menyukai alam dan petualangan, diutamakan yang berdomisili, 

bekerja, atau kuliah di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. 

3) Menentukan sampling design 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 242), sampling 

design dibagi menjadi dua: 

a) Probability Sampling 

 

Probability sampling dilakukan ketika responden 

penelitiannya sudah diketahui. Probability sampling 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

(1) Unrestricted atau Simple Random Sampling 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 242), dalam 

simple random sampling setiap anggota dari populasi 

memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk 

terpilih menjadi subjek dari sampel. 



24 

 

 

(2) Restricted atau Complex Probability Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 243), teknik 

complex probability sampling menawarkan alternatif 

yang layak, terkadang lebih efisien, untuk desain yang 

tidak terbatas. Metode ini lebih efisien daripada simple 

random sampling karena lebih banyak informasi yang 

didapatkan untuk ukuran sampel yang telah diberikan. 

Complex probability sampling dibagi menjadi tiga 

metode yaitu: 

(a) Systematic Sampling 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 243), 

systematic sampling dilakukan dengan memilih 

secara acak elemen dari populasi antara 1 dan n, 

selanjutnya dipilih nomor berikutnya dengan jarak 

yang sama. 

(b) Stratified Random Sampling 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 244), 

stratified random sampling dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengelompokkan populasi menjadi 

beberapa strata dan mengambil secara acak sampel 

dari setiap strata. 

(c) Cluster Sampling 

 

Menurut  Sekaran  dan  Bougie  (2018,  hal  246), 

 

cluster          sampling          dilakukan        dengan 
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mengelompokkan sampel ke dalam unit-unit 

sampel, tetapi karakteristik elemen-elemen 

antarkelompok unit homogen. 

b) Non-probability sampling 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 247), dalam non- 

probability sampling, elemen-elemen dari populasi tidak 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. Teknik ini dilakukan apabila jumlah populasi tidak 

dapat diketahui atau tidak dapat dihitung secara pasti. 

Terdapat dua metode dalam teknik sampling ini, antara lain: 

(1) Convenience Sampling 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 247), 

convenience sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang merujuk pada kumpulan informasi dari 

semua anggota dalam populasi yang mudah diakses 

oleh peneliti. 

(2) Purposive Sampling 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 248), 

purposive sampling adalah teknik yang terbatas pada 

tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi 

yang diinginkan baik karena hanya orang tersebut yang 

memilikinya atau sesuai dengan berbagai kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti. 
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Teknik sampling yang dilakukan oleh penulis adalah 

convenience sampling karena informasi atau data 

dikumpulkan dari anggota populasi yang mudah diakses oleh 

peneliti. Selain itu, teknik convenience sampling juga 

merupakan teknik terbaik untuk mendapatkan informasi secara 

cepat dan efisien. 

4) Menentukan sample size 

 

Dalam suatu penelitian, sangat penting untuk menentukan 

sampling design dan sample size. Jumlah sampel yang terlalu 

kecil, misalnya 30 sampel, tidak direkomendasikan. Sampel 

yang terlalu besar, misalnya lebih dari 500, juga tidak 

direkomendasikan (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 264). 

Menurut Hair, Black, Babin, dan Anderson (2014, hal. 100), 

peraturan umum mengenai minimal jumlah sampel yang harus 

didapatkan adalah lima kali jumlah indikator pertanyaan atau 

bisa disebut juga dengan variable. Responden kuesioner 

adalah orang yang dikenal oleh penulis maupun orang asing 

yang berdomisili, bekerja, atau kuliah di Jakarta, Tangerang, 

dan sekitarnya. 

5) Melakukan proses sampling 

 

Setelah mendapatkan hasil penelitian yang berupa jawaban 

dari kuesioner, akan dilakukan uji validitas untuk mengukur 

seberapa baik atau valid suatu kuesioner yang dikembangkan 

untuk mengukur suatu konsep tertentu dan uji reliabilitas 
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untuk mengukur seberapa konsisten sebuah kuesioner untuk 

dapat diandalkan (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 220). 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 220), dua metode 

analisis data adalah: 

a) Uji Reliabilitas 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 223), reliabilitas 

adalah sebuah tes untuk mengukur seberapa konsisten 

sebuah instrumen dalam mengukur sebuah konsep tertentu. 

Uji reliabilitas akan dilakukan menggunakan Cronbach 

Alpha. Jika Cronbach’s Alpha semakin mendekati 1 maka 

konsistensi reliabilitas akan semakin tinggi. Jika 

Cronbach’s Alpha menunjukkan angka di bawah 0,6 maka 

reliabilitasnya dianggap rendah. Sementara itu, apabila 

nilai Cronbach’s Alpha berada di atas 0,7 maka dianggap 

dapat diterima (acceptable) dan jika berada di atas 0,8 

maka dianggap baik (Sekaran & Bougie, 2018, hal. 289). 

b) Uji Validitas 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 223), validitas 

merupakan sebuah tes untuk mengukur seberapa baik 

sebuah instrumen yang dikembangkan untuk mengukur 

suatu konsep tertentu. Uji validitas dilakukan dengan cara 

melakukan korelasi masing-masing skor item dengan skor 

total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. 

Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan 
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skor total menunjukkan item-item tersebut mampu 

memberikan dukungan dalam mengungkap apa saja yang 

ingin diungkap artinya valid. Suatu item dikatakan valid 

apabila nilai rhitung (pada output SPSS bila dilihat pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation) > rtabel. 

Penelitian Wild Venturescape membutuhkan minimal 

responden sebanyak 200 dan menggunakan signifikansi 

0,05 maka didapatkan rtabel sebesar 0,129. 

b. Metode Wawancara 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 113), wawancara adalah 

metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan terpandu 

dan terarah antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan 

informasi tentang sesuatu yang sedang diteliti. Wawancara dibagi 

menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

1) Wawancara Terstruktur 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 115), wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika peneliti 

sudah mengetahui sejumlah informasi yang dibutuhkan dan 

sudah dipersiapkan sebelumnya. 

2) Wawancara Tidak Terstruktur 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 113), wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika 

peneliti belum menyusun pertanyaan sebelumnya untuk 

ditanyakan kepada responden. 
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Untuk mendapatkan tambahan informasi, studi kelayakan 

bisnis ini juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur pada 

sejumlah pihak terkait seperti calon supplier serta calon pesaing. 

c. Metode Observasi 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 127), fokus observasi 

adalah pada rencana untuk melihat, merekam, menganalisis, dan 

interpretasi terhadap suatu tindakan, perilaku, maupun kejadian. 

Wild Venturescape melakukan observasi pada calon pesaing dan 

juga destinasi wisata yang akan dianalisis. 

2. Data Sekunder 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal 37), data sekunder adalah data 

yang telah dikumpulkan oleh orang lain dengan tujuan lain dari studi 

penelitian yang sedang dilakukan saat ini, dan digunakan sebagai 

referensi atau acuan dalam pembuatan proposal studi kelayakan bisnis. 

Data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan yang terdapat buku 

terkait industri pariwisata, peraturan perundang-undangan, data statistik 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi pemerintah, situs resmi 

perusahaan, dan internet. Studi kelayakan bisnis ini juga menggunakan 

metode observasi pada data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik, Kementrian Pariwisata, Undang-Undang, serta publikasi dari 

kementrian-kementrian terkait. Data tambahan dari buku referensi, 

website resmi, dan sumber lain yang mendukung juga akan digunakan. 
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

 

1. Pengertian Pariwisata 

 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah. 

b. Menurut United Nation World Tourism Organization (2015), 

pariwisata adalah sebuah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi 

yang menyebabkan pergerakan orang ke suatu negara atau tempat 

yang di luar tempat asal untuk tujuan pribadi dan bisnis. 

c. Menurut Cook, Hsu, dan Taylor (2018), pariwisata adalah 

pergerakan sementara ke tujuan di luar tempat kerja dan tempat 

tinggal normal wisatawan, kegiatan yang dilakukan selama tinggal 

di tempat tujuan tersebut dan fasilitas yang dibuat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. 

2. Komponen Pariwisata 

 

Menurut Cooper et al. (2005, hal. 80), terdapat empat komponen penting 

dalam pariwisata yang disebut sebagai Four As, yaitu: 

a. Attractions 

 

Attractions adalah daya tarik dari suatu destinasi wisata yang 

menjadi acuan untuk wisatawan berkunjung ke destinasi wisata 

tersebut. Daya tarik ini dapat berupa keindahan alam, warisan 
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budaya, peninggalan bangunan berserjarah, dan daya tarik buatan 

manusia. 

b. Amenities 

 

Amenities adalah sarana atau fasilitas penunjang kebutuhan 

wisatawan di destinasi wisata selama melakukan perjalanan wisata. 

Sarana-sarana tersebut meliputi akomodasi, penjual makanan dan 

minuman, toko cenderamata, dan lain-lain. 

c. Accessibility 

 

Accessibility dapat diartikan sebagai kemudahan akses untuk 

menjangkau sebuah destinasi wisata. Faktor ini terkait dengan 

penyediaan transportasi untuk wisatawan dan hal-hal yang terkait 

dengan transportasi seperti jalanan dan ketersediaan tempat parkir. 

d. Ancillary Sevices 

 

Ancillary Services adalah sarana penunjang tambahan untuk 

kenyamanan wisatawan selama dalam perjalanan wisata seperti pos 

keamanan, ATM, asuransi perjalanan, dan sarana penukaran mata 

uang. 

3. Pengertian Destinasi Pariwisata 

 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, destinasi pariwisata adalah 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. 



32 

 

 

b. Menurut United Nation World Tourism Organization (2016), 

destinasi pariwisata adalah: 

A local tourism destination is a physical space in which a visitor 

spends at least one overnight. It includes tourism products such as 

support services and attractions, and tourism resources within one day´s 

return travel time. It has physical and administrative boundaries defining 

its management, images and perceptions defining its market 

competitiveness. Local tourism destinations incorporate various 

stakeholders often including a host community, and can nest and network 

to form larger destinations. 

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa sebuah destinasi 

pariwisata lokal adalah suatu tempat dimana pengunjung 

menghabiskan paling sedikit satu malam. Tempat tersebut memiliki 

produk wisata seperti layanan pendukung dan atraksi atau daya tarik 

wisata serta sumber daya pariwisata selama perjalanan wisata 

berlangsung. Sebuah destinasi pariwisata memiliki batasan fisik dan 

administratif untuk memperlihatkan pengelolaan, gambaran, serta 

persepsi yang mencerminkan tingkat kompetitifnya di pasar. 

Destinasi pariwisata juga bekerjasama dengan berbagai pemangku 

kepentingan seperti masyarakat lokal untuk memperluas jaringannya. 

4. Pengertian Daya Tarik Wisata 

 

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 

2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010 - 2025, 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. Daya tarik 

wisata dapat dibagi menjadi: 
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1) Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa 

keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik 

wisata alam dapat dibagi lagi menjadi dua bagian: 

a) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi 

keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah 

perairan laut yang meliputi bentang pesisir pantai, bentang 

laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas 

pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi 

bahari, serta kolam air dan dasar laut. 

b) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi 

keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah 

daratan yang meliputi pegunungan dan hutan alam/taman 

nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, perairan 

sungai dan danau, perkebunan, pertanian, serta bentang alam 

khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya. 

2) Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil 

olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. 

Daya tarik wisata budaya dapat dibagi lagi menjadi dua bagian: 

a) Daya tarik wisata budaya yang bersifat tangible alias 

berwujud meliputi cagar budaya, kampung tradisional, dan 

museum. 

b) Daya tarik wisata budaya yang bersifat intangible alias tidak 

berwujud meliputi kehidupan adat dan tradisi masyarakat 
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dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu 

area/tempat dan kesenian. 

3) Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata 

khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan 

kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan 

wisata budaya. Daya tarik wisata hasil buatan manusia meliputi: 

a) Fasilitas rekreasi dan hiburan atau taman bertema, yaitu 

fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, 

hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi. 

b) Fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort), yaitu 

kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya 

yang membentuk kawasan terpadu. 

c) Fasilitas rekreasi dan olahraga. 

 

b. Menurut Inskeep (1991, hal. 77 - 90), daya tarik wisata 

diklasifikasikan menjadi tiga: 

1) Natural Attractions 

 

Natural attractions adalah daya tarik wisata berbasis alam yang 

ada di destinasi pariwisata. Tipe dari daya tarik wisata alam 

meliputi pantai dan laut, keanekaragaman flora dan fauna, taman 

nasional dan area konservasi, pegunungan, wisata kesehatan 

yang memanfaatkan sumber daya alam, dan lain-lain. 

2) Cultural Attractions 

 

Cultural attractions adalah daya tarik wisata berbasis budaya 

dan umumnya berhubungan dengan kegiatan manusia. Kegiatan 
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yang dilakukan dalam wisata budaya meliputi kunjungan ke situs 

bersejarah, melihat pertujukan budaya dan kesenian, museum, 

kerajinan tangan, dan lain-lain. 

3) Special Types of Attractions 

 

Jenis daya tarik wisata ini adalah yang diciptakan oleh manusia. 

Kegiatan yang termasuk dalam daya tarik wisata ini antara lain 

mengunjungi taman hiburan, wisata belanja, rapat, konferensi, 

konvensi, dan pameran, wisata olahraga, dan lain-lain 

5. Pengertian Wisata 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. 

6. Bentuk Pariwisata 
 

Menurut Muljadi (2012), pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa bentuk: 

a. Menurut Jumlah Orang yang Bepergian 

 

1) Pariwisata individu/perorangan (individual tourism), yaitu 

apabila seseorang atau sekelompok orang mengadakan dan 

melakukan perjalanan wisatanya sendiri, memilih daerah tujuan 

wisatanya sendiri, dan mengatur program serta pelaksanaanya 

sendiri. Contohnya, seorang wisatawan  yang bepergian ke Bali 
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tanpa bantuan tour operator untuk mengunjungi pantai-pantai di 

Bali. 

2) Pariwisata kolektif (collective tourism), yaitu suatu usaha 

perjalanan wisata yang menjual paket wisata mereka kepada 

siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah 

uang yang telah ditentukan. Contohnya, Wild Venturescape yang 

menyediakan paket wisata ke beberapa destinasi wisata alam liar. 

b. Menurut Motivasi Perjalanan 

 

1) Pariwisata rekreasi (recreational tourism) adalah bentuk 

pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali 

kesegaran jasmani dan rohani serta untuk menghilangkan 

kelelahan. Contohnya, seorang wisatawan yang pergi ke 

Disneyland saat akhir pekan. 

2) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) 

adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara 

segar, memenuhi rasa ingin tahu, menikmati hiburan, dan lain- 

lain. Contohnya, wisatawan yang pergi untuk staycation di 

Bogor. 

3) Pariwisata budaya (cultural tourism) adalah bentuk pariwisata 

yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk 

belajar adat istiadat dan cara hidup masyarakat di suatu daerah, 

studi/riset pada penemuan, mengunjungi tempat peninggalan 

bersejarah, dan lain-lain. Contohnya, wisatawan yang berlibur ke 
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desa wisata di Pulau Sumba untuk melihat secara langsung cara 

hidup masyarakat lokal. 

4) Pariwisata olahraga (sport tourism) adalah bentuk pariwisata 

yang berhubungan dengan kegiatan olahraga. Bentuk pariwisata 

ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Big Sports Events, yaitu untuk menonton pertandingan 

olahraga yang menarik perhatian. Contohnya, wisatawan 

yang melakukan perjalanan ke Brazil untuk menonton 

pertandingan piala dunia. 

b) Sporting Tourism of Practitioners, yaitu bentuk olahraga 

bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikannya 

sendiri. Contoh, wisatawan yang pergi ke Gunung Merbabu 

untuk melakukan pendakian. 

5) Pariwisata untuk urusan usaha (business tourism) adalah bentuk 

pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis 

tetapi dalam perjalanannya hanya untuk melihat pameran dan 

sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk mengunjungi 

atraksi yang ada di tempat tujuan. Contohnya, wisatawan yang 

pergi untuk melihat pameran busana di Milan dan 

menyempatkan diri untuk mengunjungi situs bersejarah yang ada 

di kota tersebut. 

6) Pariwisata untuk tujuan konvensi (convention tourism) adalah 

bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan 

menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah seprofesi dan politik. 
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Tempat konferensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, 

modern, dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta 

peralatannya, penginapan, dan hal lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan wisata. 

c. Menurut Waktu Berkunjung 

 

1) Seasonal tourism adalah jenis pariwisata yang kegiatannya 

berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnya, seorang 

wisatawan yang berkunjung ke Australia saat musim dingin 

untuk bermain ski dan salju. 

2) Occasional tourism adalah kegiatan pariwisata yang 

diselenggarakan dengan mengaitkan kejadian atau event tertentu. 

Misalnya, wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk melihat 

Galungan. 

d. Menurut Objeknya 
 

1) Cultural tourism adalah jenis pariwisata yang disebabkan karena 

adanya daya tarik wisata budaya, seni, atau peninggalan 

bersejarah di suatu tempat. Misalnya, seorang wisatawan yang 

berwisata ke Museum Fatahilah di Jakarta. 

2) Recuperational tourism adalah jenis pariwisata dimana orang- 

orang yang melakukan memiliki tujuan untuk menyembuhkan 

suatu penyakit. Misalnya, seorang pasien yang berobat ke 

Singapura. 
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3) Commercial tourism adalah perjalanan yang dikaitkan dengan 

perdagangan seperti penyelenggaraan expo, fair, exhibition, dan 

sebagainya. Misalnya, berkunjung ke Pekan Raya Jakarta. 

4) Political tourism adalah perjalanan yang tujuannya adalah untuk 

melihat dan menyaksikan peristiwa atau kejadian yang 

berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya, pejabat 

negara yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. 

e. Menurut Alat Angkutan 

 

1) Land tourism merupakan jenis pariwisata yang di dalam 

melaksanakan kegiatannya menggunakan transportasi darat 

seperti mobil pribadi, bus, kereta api, taksi, atau kendaraan darat 

lainnya. Contohnya, melakukan perjalanan city tour di Kota 

Jakarta dengan menggunakan bus. 

2) Sea or river tourism merupakan jenis pariwisata yang 

menggunakan sarana transportasi air seperti kapal laut, ferry, dan 

sejenisnya. Misalnya, melakukan penyebrangan dari 

Banyuwangi ke Bali menggunakan kapal laut. 

3) Air tourism merupakan jenis pariwisata yang kegiatannya 

menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat terbang, 

helikopter, dan sebagainya. Contohnya, menaiki helikopter 

untuk melihat Kota New York dari atas. 

f. Menurut Umur 

 

1) Youth tourism adalah jenis pariwisata yang dikembangkan bagi 

remaja dan pada umumnya dengan harga yang relatif murah 
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dengan menggunakan sarana akomodasi youth hostel. 

Contohnya, perjalanan outing khusus remaja ke Bogor. 

2) Adult tourism adalah jenis pariwisata yang diikuti oleh orang- 

orang berusia lanjut, pada umumnya yang telah pensiun. 

Contohnya adalah perjalanan ibadah khusus lansia. 

7. Pengertian Usaha Pariwisata 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, usaha pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam pasal 14, disebutkan 

bahwa usaha pariwisata meliputi: 

a. Daya tarik wisata 

 

b. Kawasan Pariwisata 

 

c. Jasa Transportasi Wisata 

 

d. Jasa Perjalanan Wisata 

 

e. Jasa Makanan dan Minuman 

 

f. Penyediaan Akomodasi 

 

g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 

 

h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan 

Pameran 

i. Jasa Informasi Pariwisata 

 

j. Jasa Konsultan Pariwisata 

 

k. Jasa Pramuwisata 

 

l. Wisata Tirta 
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m. Spa 

 

8. Pengertian Biro Perjalan Wisata 

 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 

Pasal 1 Tentang Kepariwisataan, Biro Perjalanan Wisata adalah 

usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

b. Menurut Morrison (2010, hal. 346-347), biro perjalanan wisata 

adalah suatu perusahaan perorangan atau lebih yang menjalankan 

paket-paket wisata dengan menyediakan transportasi dan keperluan 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan paket wisata tersebut. Selain 

itu, menurut Morrison (2010, hal. 441-447), biro perjalanan wisata 

diklasifikasikan menjadi enam jenis: 

1) Retail Travel Agents yang merupakan biro perjalanan wisata 

yang mengambil pendapatan mereka dari menjual jasa suppliers, 

carriers, dan perantara perjalanan wisata lainnya dalam bentuk 

komisi. 

2) Tour Wholesalers and Operators. Tour wholesalers dan tour 

operators adalah sebuah perusahaan atau perorangan yang 

merancang, menyiapkan, memasarkan, serta menjalankan paket 

wisata, biasanya dengan menggabungkan layanan yang 

disediakan oleh beberapa suppliers dan carriers. Tour 

wholesalers biasanya menjual paket wisata dalam jumlah 

banyak ke travel agents atau bisa juga secara langsung kepada 

konsumen. 



42 

 

 

3) Corporate Travel Managers and Agencies merupakan retail 

travel agencies yang menangani perusahaan atau pemerintah. 

4) Incentive Travel Planners adalah tour wholesalers khusus yang 

membuat dan menjual paket perjalanan insentif untuk sebuah 

perusahaan atau organisasi. 

5) Convention and Meeting Planners adalah sebuah perusahaan 

dari bidang MICE (Meetings, Incentives, Conventions, dan 

Exhibition) yang khusus mengatur acara rapat dan konvensi di 

luar perusahaan mereka. 

6) Online Travel Companies adalah perusahaan yang menjual 

layanan mereka secara online dengan memanfaatkan 

penggunaan internet. 

9. Pengertian Paket Wisata 

 

Menurut Johnson (2000, hal. 185), paket wisata didefinisikan sebagai 

kombinasi dari dua atau lebih produk atau jasa yang ada di industri 

pariwisata, seperti transportasi dan akomodasi atau keduanya, ditambah 

dengan pengantaran, penjemputan, makanan, tamasya, hiburan, dan 

kegiatan lainnya. 

10. Pengertian Wisata Minat Khusus 

 

Menurut Cook, Hsu, dan Marqua (2014, hal. 52) wisata minat khusus 

atau special interest tourism adalah wisata yang dilakukan berdasarkan 

tujuan yang spesifik atau tertentu, sehingga wisatawan yang memiliki 

minat khusus memiliki motivasi khusus dalam melakukan perjalanan ke 

sebuah destinasi wisata. 
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11. Pengertian Wisata Petualangan 

 

Menurut Muller dan Cleaver (2000, hal. 156) dalam Swarbrooke, Beard, 

Leckie, dan Pomfret (2003, hal. 29), salah satu ciri khas dari adventure 

tourism atau wisata petualangan adalah kemampuannya dalam 

memenuhi keinginan wisatawan yang biasanya terpenuhi oleh kegiatan- 

kegiatan fisik yang menantang. Wisata petualangan dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu hard adventure tourism dan soft adventure tourism. Menurut 

Milington, Locke, dan Locke (2001) dalam Swarbooke, Beard, Leckie, 

dan Pomfret (2003, hal. 33), hard adventure adalah kegiatan yang 

mengharuskan pelakunya memiliki pengalaman dan juga keahlian 

sebelumnya dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adventure 

tourism, sedangkan soft adventure tourism tidak mengharuskan 

pelakunya memiliki pengalaman sebelumnya. Menurut survei yang 

dilakukan oleh Travel Industry Association of America (1997) dalam 

Swarbrooke, Beard, Leckie, dan Pomfret (2003, hal. 33), kegiatan yang 

termasuk dalam soft adventure tourism meliputi camping, hiking, cycling, 

canoeing, water skiing, animal watching, dan lain-lain. Sementara itu, 

kegiatan yang termasuk dalam hard adventure tourism antara lain 

climbing, caving, kayaking, dan lain-lain. 

12. Pengertian Wisata Alam Liar 

 

Menurut Higginbottom (2003, hal. 2), wildlife tourism atau wisata alam 

liar adalah: 

Wildlife tourism is tourism based on encounters with non- 

domesticated (non-human) animals. These encounters can occur in 

either the animals’ natural environment or in captivity. It includes 

activities historically classified as ‘non-consumptive’, such as viewing, 

photography and feeding, as well as those that involve killing or 
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capturing animals, particularly hunting (in the terrestrial environment) 

and recreational fishing (in the aquatic environment). 

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wildlife tourism atau 

wisata alam liar adalah jenis wisata yang berbasis perjumpaan dengan 

hewan liar. Perjumpaan dengan hewan liar ini bisa terjadi di habitat asli 

hewan atau kawasan konservasi. Aktivitas yang dilakukan saat 

melakukan wisata alam liar meliputi aktivitas yang tergolong tidak 

konsumtif seperti melihat binatang, mengambil gambar dengan kamera, 

memberikan makan, serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

pembunuhan atau penangkapan hewan liar, seperti berburu atau 

memancing. Menurut Higginbottom (2003, hal. 3), wisata alam liar dapat 

diklasifikasi menjadi empat, yaitu: 

a. Wildlife-watching tourism yang melibatkan kegiatan melihat 

kehidupan hewan di habitat asli serta berinteraksi langsung dengan 

hewan liar. Contohnya, apabila seorang wisatawan pergi ke Hutan 

Amazon dan melihat aneka satwa yang ada di sana. 

b. Captive-wildlife tourism yang melibatkan kegiatan melihat 

kehidupan hewan liar di dalam area konservasi buatan seperti kebun 

binatang, taman margasatwa, tempat penangkaran hewan liar dan 

aquaria, dan di dalam sirkus. Contohnya, seorang wisatawan yang 

pergi ke Sea World di Ancol. 

c. Hunting tourism yang melibatkan wisata berburu hewan di daratan 

alam liar. Contohnya, pemburu yang menembak harimau untuk 

diambil kulitnya. 



45 

 

 

d. Fishing tourism yang melibatkan wisata memancing hewan yang 

hidup di perairan. Contohnya, seorang wisatawan yang memancing 

ikan di sungai. 

13. Pengertian dan Jenis Kawasan Konservasi 

 

Menurut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 

(2018), kawasan konservasi adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai kawasan yang dilindungi agar kondisinya tetap 

lestari. Menurut fungsinya, kawasan konservasi dikelompokkan menjadi 

tiga: 

a. Kawasan Pelestarian Alam yang berfungsi untuk pengawetan 

keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan 

pelestarian alam meliputi tiga jenis: 

1) Taman Wisata Alam, merupakan kawasan konservasi yang 

sebagian besar areanya diperuntukkan bagi wisata alam. 

2) Taman Nasional, merupakan kawasan pelestarian alam yang 

memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang 

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 

3) Taman Hutan Raya, merupakan kawasan konservasi yang 

ditujukan sebagai tempat koleksi tumbuhan dan satwa untuk 

memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia dan tujuan 

penelitian. 
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b. Kawasan Suaka Alam yang lebih menekankan pada pelestarian 

keanekaragaman satwa dan tumbuhan. Kawasan suaka alam terbagi 

menjadi dua kategori: 

1) Cagar Alam, merupakan kawasan konservasi yang terdapat 

keunikan jenis tumbuhan. 

2) Suaka Margasatwa, merupakan kawasan konservasi yang di 

dalamnya hidup jenis satwa endemik dan dilindungi. 

c. Taman Buru, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi wisata berburu. 

 

14. Zona Taman Nasional 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998, terdapat tiga 

zona dalam taman nasional. Jenis-jenis zona taman nasional antara lain: 

a. Zona Inti 

 

Zona inti adalah zona di dalam taman nasional yang memiliki 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 

serta mewakili formasi biota tertentu. Tujuan dari zona ini adalah 

untuk menunjang pengelolaan yang efektif dari menjamin 

berlangsungnya proses ekologis secara alami. Zona inti berfungsi 

untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas 

beserta dengan habitatnya, dan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, penunjang budidaya, serta pendidikan. 

b. Zona Pemanfaatan 

 

Zona pemanfaatan adalah suatu zona yang memiliki daya tarik alam 

berupa satwa, tumbuhan, atau suatu informasi ekosistem tertentu 

serta formasi geologisnya yang indah dan juga unik, seperti danau, 
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gunung, dan sungai. Fungsi dari zona pemanfaatan adalah 

menunjang hadirnya suatu pengembangan wisata alam dan juga 

rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, pengembangan, dan juga 

penelitian. 

c. Zona Rimba 

 

Zona rimba adalah kawasan yang merupakan habitat atau daerah 

jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya dalam 

perkembangbiakan dari jenis satwa liar. Zona rimba memiliki fungsi 

untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, habitat satwa migran, 

pendidikan konservasi, menunjang budidaya, wisata terbatas, dan 

mendukung zona inti. 

10. Pengertian Satwa dan Tingkat Kepunahan 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

satwa diartikan sebagai semua jenis sumber daya alam hewani yang 

hidup di darat, dan/atau air, dan/atau udara. Sementara itu, satwa liar 

didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, 

dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup 

bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Menurut IUCN (The 

International Union for Conservation of Nature), satwa liar dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepunahannya: 
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a. Data Deficient adalah spesies satwa yang datanya tidak mencukupi 

untuk dinilai tingkat kepunahannya berdasarkan distribusinya 

dan/atau status populasinya. 

b. Least Concern adalah spesies satwa yang sudah dievaluasi 

berdasarkan kriteria Red List IUCN tetapi memiliki risiko kepunahan 

yang rendah. 

c. Near Threatened adalah spesies satwa yang memiliki risiko untuk 

mengalami kepunahan di masa depan. 

d. Vulnerable adalah spesies satwa yang memiliki risiko kepunahan 

yang cukup tinggi di alam liar. 

e. Endangered adalah spesies satwa yang memiliki risiko kepunahan 

yang tinggi di alam liar. 

f. Critically Endangered adalah spesies satwa yang memiliki risiko 

kepunahan yang ekstrim di alam liar. 

g. Extinct in The Wild adalah spesies satwa yang sudah mengalami 

kepunahan di alam liar, dan hanya dapat ditemukan di area 

konservasi. 

h. Extinct adalah spesies satwa yang telah mengalami kepunahan 

karena individu terakhirnya telah mati. 

11. Pengertian Wisatawan 

 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan 

wisata. 
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b. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) No.870 Pasal 5 Resolusi Dewan 

Ekonomi dan Sosial menyatakan bahwa visitor atau wisatawan 

adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan 

merupakan tempat tinggalnya yang biasa, dengan alasan apapun juga, 

kecuali mengusahakan sesuatu pekerjaan yang dibayar oleh negara 

yang dikunjunginya. Berdasarkan definisi ini, wisatawan dapat 

digolongkan menjadi: 

1) Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang tinggal selama 

paling sedikit 24 jam di negara yang dikunjunginya dengan 

tujuan perjalanan: 

a) Leisure and Recreation, seperti untuk keperluan liburan, 

rekreasi, olahraga, kesehatan, mengunjungi event budaya, 

dan tujuan bersenang-senang. 

b) Business and Professionals, yaitu perjalanan yang 

dilakukan karena tuntutan pekerjaan, bukan untuk mencari 

nafkah, tapi perjalanan yang kegiatannya berdampak pada 

pekerjaannya. 

c) Other purposes, yang meliputi belajar, pemulihan 

kesehatan, transit, mengunjungi keluarga, ziarah, religi, dan 

lain-lain. 

2) Pelancong (excursionist), yaitu pengunjung yang tinggal kurang 

dari 24 jam di negara yang dikunjunginya, seperti penumpang 

kapal pesiar. 
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12. Jenis Wisatawan 

 

Menurut Cook, Hsu, dan Marqua (2014, hal. 47), terdapat beberapa jenis 

wisatawan, yaitu: 

a. Business and Professional Travelers, yaitu orang-orang yang 

bepergian karena tujuan pekerjaan dan bisnis. 

b. Incentive Travelers, yaitu karyawan dari sebuah perusahaan yang 

mendapatkan hadiah berupa perjalanan insentif yang dibiayai oleh 

perusahaan mereka bekerja karena kinerja mereka yang baik. 

c. Mature Travelers, yaitu wisatawan lansia yang sudah berusia lebih 

dari 65 tahun 

d. Special-interest Travelers, yaitu wisatawan yang melakukan 

perjalanan ke sebuah destinasi wisata dengan tujuan dan motivasi 

yang spesifik. 

13. Konsep Bisnis 
 

Dari hasil pembahasan teori, Wild Venturescape adalah sebuah tour 

operator yang membuat dan menjual paket-paket wisata menuju ke 

berbagai taman nasional dengan menyediakan sarana transportasi, 

akomodasi, serta pemanduan yang dibutuhkan selama perjalanan. Wild 

Venturescape akan dikembangkan dengan mengambil tema khusus atau 

special interest yaitu wildlife tourism atau animal watching. Paket-paket 

yang ditawarkan berbasis petualangan dan memiliki kegiatan utama yaitu 

melihat kehidupan satwa liar endemik yang sudah langka di penangkaran 

yang masih alami. Wild Venturescape akan direalisasikan di Jakarta 

Selatan. Maka dari itu, target pasar dari Wild Venturescape adalah 
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wisatawan yang tinggal atau bekerja di daerah Jakarta dan Tangerang 

Selatan, yang berusia 20 hingga 39 tahun, berjenis kelamin laki-laki 

maupun perempuan. Usia tersebut digolongkan sebagai usia dimana 

seseorang sudah dapat membuat keputusan sendiri secara 

bertanggungjawab dan tidak menutup kemungkinan telah memiliki 

penghasilan. 


