
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Obyek Wisata

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata

dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to see). Di

luar negri obyek wisata disebut tourist atraction (atraksi wisata), sedangkan di

Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Mengenai pengertian objek wisata,

kita dapat melihat dari beberapa sumber antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.24/1979.

Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya

serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk

dikunjungi.

2. Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM

98/PW:102/MPPT-87.

Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya

wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan

diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Menurut Yoeti (1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW)

yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk

dikunjungi, yakni:
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a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya adanya

sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda

dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu

perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan

sebagi entertainment bila orang berkunjung nantinya.

b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat sesuatu

yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk

dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada

fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan

tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money

changer dan bank.

c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu aktivitas

yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung

merasa betah di tempat tersebut.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang baik

dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus

memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh

fasilitas pada saat menikmatinya.

B. Pengertian Wisata Alam

Wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan

daya tarik wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.



8

Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait

di bidang tersebut (Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan).

Wisata alam adalah suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala

keunikan alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam,

Taman Buru, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Direktorat Pemanfaatan Alam

dan Jasa Lingkungan, 2002).

Wisata alam mempunyai prinsip sebagai berikut (Rahardjo, 2000):

1. Kontak dengan alam

2. Pengalaman yang bermanfaat secara pribadi maupun sosial.

3. Wisata alam bukan mass tourism

4. Mencari tantangan fisik dan mental

5. Interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat

6. Adaptive dengan kondisi akomodasi pedesaan

7. Toleran terhadap ketidaknyamanan

8. Partisipasi aktif

9. Pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.

C. Pengertian Potensi dan Daya Tarik Wisata

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah

tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan kata lain,

potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan
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dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang

dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-

aspek lainnya (Pendit, 2003).

Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti (1996) adalah segala sesuatu yang

dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata,

seperti:

a. Alam (Nature), yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan

dan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati dan memberikan

kepuasan kepada wisatawan. Contohnya, pemandangan alam, pegunungan,

flora dan fauna.

b. Budaya (Culture), yaitu segala sesuatu yang berupa daya tarik yang berasal

dari seni dan kreasi manusia. Contohnya, upacara keagamaan, upacara adat

dan tarian tradisional.

c. Buatan Manusia (Man made), yaitu segala sesuatu yang berasal dari karya

manusia, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah,

kebudayaan, religi serta tata cara manusia.

d. Manusia (Human being), yaitu segala sesuatu dari aktivitas manusia yang khas

dan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan sebagi objek wisata.

Contohnya, Suku Asmat di Irian Jaya dengan cara hidup mereka yang masih

primitife dan memiliki keunikan tersendiri.

Pengertian Daya Tarik Wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No.

10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I, pasal 5, menyebutkan sebagai

berikut ”daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
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keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayan alam, budaya dan

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

D. Penawaran Rekreasi Alam

Penawaran adalah semua sumberdaya dan jasa yang menjadi daya tarik dan

penunjang wisata. Beberapa faktor penawaran diantaranya atraksi dan

aktivitasnya, akomodasi, pelayanan dan fasilitas lainnya. Atraksi wisata termasuk

atraksi alam, budaya dan pemandangan alam serta aktivitas yang berhubungan

dengan atraksi tersebut. Akomodasi termasuk di dalamnya adalah tempat

wisatawan bermalam seperti hotel, motel, guest house, dan tipe penginapan lain.

Fasilitas dan pelayanan yang lain seperti operasional tour dan travel, restoran,

tempat perbelanjaan, penukaran uang, bank dan fasilitas kesehatan serta pelayanan

(Winarno, 2004).

Penawaran rekreasi alam sangat erat hubungannya dengan peningkatan

produktifitas sumberdaya hutan dalam kontek pembangunan ekonomi regional

maupun nasional, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai

kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, masyarakat dan

pihak swasta di dalam suatu sistem rancangan tata ruang dan wilayah. Penawaran

rekreasi alam juga memiliki kendala yang berkaitan erat dengan:

1. Instrumen kebijaksanaan dan pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan

untuk mendukung potensi obyek dan daya tarik wisata alam.

2. Efektifitas fungsi dan peran obyek dan daya tarik wisata alam ditinjau dari

aspek koordinasi instansi terkait.
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3. Kapasitas institusi dan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan

obyek dan daya tarik wisata alam dikawasan hutan.

4. Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

E. Pengertian Wisatawan

Kepariwisataan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2000, wisatawan

didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan wisata.  Jadi menurut

pengertian ini, “semua orang yang melakukan perjalanan wisata disebut

“wisatawan” apapun tujuannya yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap

dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.”

Menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) dalam

Damardjati (2001), kata tourist atau wisatawan haruslah diartikan sebagai:

1. Orang yang bepergian untuk bersenang-senang (pleasure), untuk  kepentingan

keluarga, kesehatan dan lain sebagainya.

2. Orang-orang yang bepergian untuk kepentingan usaha.

3. Orang-orang yang datang dalam rangka perjalanan wisata walaupun  mereka

singgah kurang dari 24 jam.

F. Scenic Beauty Estimation (SBE)

SBE atau Scenic Beauty Estimation adalah sebuah metode yang dikembangkan

oleh Daniel dan Booster (1976) dan telah digunakan di berbagai negara serta kota

di Indonesia, SBE menitik beratkan pada penilaian terhadap suatu keindahan
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lanskap atau titik lanskap sehingga mendapatkan suatu nilai dari obyek yang

kualitatif.

Menentukan nilai titik lanskap atau lanskap untuk menghitung nilai secara

nominal, hal ini dapat digunakan untuk menentukan nilai kompensasi sebuah

penebangan pohon dan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis tanaman

penghijauan, serta menjadi dasar penyusunan perda taman. Titik penilaian

lanskap disebut vantage point yang mewakili sampel, dinilai oleh responden

untuk kemudian dinilai secara kuantitatif dengan skala nilai 1 hingga 10. Dalam

penilaian ini diharapkan suatu obyek keindahan yang kualitatif dapat dinilai

secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan suatu keindahan menimbulkan persepsi

yang berbeda-beda bagi setiap penilai.

Metode pendugaan keindahan pemandangan (Scenic Beauty Estimation)

menganalisa kualitas visual dari sebuah area dengan memperlihatkan sampel acak

dari pemandangan lanskap area tersebut pada suatu grup penilai, mengetahui

respon mereka dan mengakumulasi kan reaksi individual untuk mengetahui

pendugaan secara umum terhadap suatu pemandangan. Tujuan dari pendugaan ini

adalah untuk menghasilkan formulasi yang sistematis dan komprehensif serta

pendapat yang obyektif pada sebuah area yang menjadikan rekomendasi bagi

perencenaan dan perancangan (Viohl, 1977). Menurut Daniel dan Booster (1976),

SBE menunjukksn sebagai sebuah metode yang efisien dan obyektif untuk

menduga keindahan dari suatu lanskap. Berbagai modifikasi dalam metodenya

sangat potensial sebagai dasar perancangan, perencanaan dan manajemen suatu
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tapak. Tujuan dari SBE adalah untuk menggambarkan keindahan suatu lanskap

melalui persepsi masyarakat umum.

G. Kabupaten Tanggamus

Indahnya pariwisata yang ada di bumi tanggamus membuat terus ingin menjelajah

satu persatu tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus.  Bentuk

kesyukuran atas kekuasaan ciptaan dari sang Maha Indah (Allah SWT).

Menikmati dari pantai satu kepantai lainnya.  Pemerintah Kabupaten Tanggamus

diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri ini memiliki

obyek-obyek wisata yang mengagumkan antara lain Bukit Batu Keramat, Gunung

Tanggamus, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pantai Terbaya, Bendungan

Batu Tegi, air terjun Way Lala’an, pantai Batu Balai, Teluk Kiluan dan masih

banyak lagi potensi-potensi obyek wisata yang belum tergali.

Pemerintah Tanggamus dalam mengakomodasi dinamika dan aspirasi yang

berkembang telah menetapkan visi pariwisata: “Terwujudnya Kabupaten

Tanggamus Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Nasional”. Sedangkan misi

yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut yakni dengan mengembangkan

pariwisata yang berbasis alam dan budaya serta adat istiadat, membangun

infrastruktur penujang pariwisata untuk mendorong percepatan dan memicu

pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Tanggamus.  Serta terus mendorong

keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam bidang usaha kepariwisataan,

mengembangkan kesadaran kesadaran pariwisata masyarakat, meningkatkan

kualitas SDM kepariwisataan untuk mewujudkan sapta pesona.


