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ABSTRAK

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENGUKUR SELERA
CALON KONSUMEN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN

EKOWISATA : STUDI DESA BRAJA HARJOSARI KECAMATAN
BRAJA SLEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

GUSTAFIKA MAULANA

Pengembangan ekowisata memerlukan data dasar tentang selera calon konsumen.

Eksplorasi perlu dilakukan untuk mencari focal point bagi percepatan

pengembangan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi

wisata dan atraksi gajah liar yang terdapat di Desa Braja Harjosari, pengembangan

rancangan integrasi antara atraksi gajah liar dengan potensi desa untuk menunjang

ekowisata di desa wisata Braja Harjosari dan mengetahui selera calon konsumen

terhadap potensi objek wisata yang akan dikembangkan. Penelitian ini

menggunakan metode observasi, kuisioner online dan wawancara. Data observasi

yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Recreation

Opportunity Spectrum (ROS). Variabel demografi, pendidikan, penghasilan dan

pengalaman berwisata dicatat untuk tiap responden. Pengujian pengaruh 4

kelompok variabel responden ini menggunakan model log linier pada taraf nyata
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15%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekowisata yang semula terdiri dari 7

obyek ekowisata dapat dikembangkan menjadi 16 obyek ekowisata, aktivitas

gajah liar yang selalu masuk ke dalam wilayah desa yang berbatasan dengan

kawasan Taman Nasional Way Kambas dapat dijadikan obyek ekowisata yang

terintegrasi dengan potensi sumber daya wisata pedesaan dan hasil analisis output

Minitab 17 berbasis demografi, pendidikan, penghasilan dan pengalaman

berwisata memperoleh nilai yang sangat baik.

Kata kunci : Gajah liar, Media sosial, Potensi ekowisata, Taman Nasional Way
Kambas
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ABSTRACT

USING SOCIAL MEDIA FOR MEASURING PROSPECTIVE
CONSUMER ON ECOTOURISME DEVELOPMENT PLANING :STUDY

AT BRAJA HARJOSARI VILLAGE BRAJA SLEBAH SUBDISTRICT
LAMPUNG TIMUR DISTRICT

By

GUSTAFIKA MAULANA

Development of ecotourism need basic data about the appetite of prospective

consumers. Exploration needs to be done to find the focal point for the

acceleration of the development of tourism. This research aims to develop

tourism potential and attractions of wild elephants in the village of Braja

Harjosari, development of design integration between the attraction of wild

elephants with the potential to support ecotourism village in the tourist village of

Braja Harjosari and knowing the tastes of prospective consumers against potential

attractions will be developed. This research using the method of observation,

questionnaire online and interview. Observational data have been obtained will

be analysed using the approach of the Recreation Opportunity Spectrum (ROS).

Demographic variables, education, income, and experience travel are noted

to each respondent. Testing the influence of variable group 4 respondents using a
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log linear model on the confidence level of 15%. The results showed that

ecotourism which was originally composed of 7 object of ecotourism could be

developed into 16 object of ecotourism, the activity of wild elephants which are

always entered into the territory of the village bordering the area of Way Kambas

National Park can be used as an object of ecotourism that is integrated with the

potential of rural tourism resources and Minitab output analysis results 17 based

demography, education, income and experience travelling gained excellent value.

Keywords : Social Media, The potential of ecotourism, Way Kambas National
Park, Wild elephants.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Braja Harjosari adalah salah satu desa penyangga yang berada di perbatasan

kawasan Taman Nasional Way Kambas. Desa Braja Harjosari merupakan sebuah

desa binaan di bawah program Tropical Forest Conservation Action-Sumatera

(TFCA-Sumatera) Konsorsium Alert-Universitas Lampung. Desa ini memiliki

potensi wisata seperti perkebunan jambu kristal, keanekaragaman flora fauna

karena berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas, panorama

yang indah, dan adat budaya setempat dan masih banyak lagi.

Wisata satwa liar bukan hanya berada di dalam Taman Nasional atau kawasan

dilindungi lainnya. Wisata satwa liar juga dapat di luar kawasan dilindungi

seperti daerah penyangga. Kondisi ini terjadi karena untuk mengatasi

permasalahan satwa liar yang sering kali keluar dari kawasan hutan menuju desa-

desa di sekitar zona penyangga dan sering terjadi konflik karena satwa ingin

mencari sumber pakan.

Pengembangan potensi sumber daya wisata dan pemanfaatan gajah untuk

ekowisata ke depan diharapkan bisa mengatasi konflik yang sering terjadi dan

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pengembangan ekowisata dengan

memanfaatkan media sosial dapat juga mengukur selera calon konsumen atau
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calon wisatawan. Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan

bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke

dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi

pesan yang berbasis web (Michael, 2013). Selera konsumen merupakan variabel

yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan terhadap suatu barang (Danniel,

2004). Itulah pentingnya penelitian ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat

lokal. Potensi ekowisata tidak hanya didukung satwa liar tetapi juga dengan

potensi desa penyangga.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengembangkan potensi dan atraksi gajah liar yang terdapat di Desa Wisata

Braja Harjosari sebagai objek wisata.

2. Pengembangan rancangan integrasi potensi gajah liar dengan potensi desa

untuk menunjang ekowisata Desa Wisata Braja Harjosari.

3. Mengetahui selera calon konsumen terhadap potensi objek wisata yang akan

dikembangkan di Desa Wisata Braja Harjosari.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut.

1. Pedoman bagi pihak pengelola Desa Wisata Braja Harjosari dalam melakukan

pengembangan desa ekowisata.

2. Salah satu solusi dalam mengatasi konflik gajah liar dengan masyarakat.
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3. Sebagai pedoman dalam integrasi antara taman nasional dengan masyarakat

dalam penguatan desa untuk desa ekowisata.

D.  Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah.

1. Lokasi pengamatan dilakukan di Desa Wisata Braja Harjosari.

2. Pengisian kuisioner dilakukan secara online dengan menautkan link kuisioner

di akun media sosial instagram yang diberi nama Desa Wisata Braja Harjosari.

3. Jumlah responden minimal 30 orang responden yang terdiri dari calon

wisatawan domestik dan calon wisatawan asing.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang ada terkait satwa liar yang sering kali keluar dari kawasan

hutan menuju desa penyangga dan sering terjadi konflik karena satwa ingin

mencari sumber pakan. Catatan Conservation Society–Indonesia Program (WCS-

IP) mengungkapkan dalam kurun waktu 2011-2015 terdapat total 2 ekor gajah

mati akibat konflik manusia-gajah di Taman Nasional Way Kambas.

Desa Braja Harjosari yang merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional

Way Kambas dibentuk menjadi sebuah desa wisata yang bertujuan untuk

menurunkan konflik yang sering terjadi antara gajah-manusia. Penelitian ini juga

melihat ketertarikan calon wisatawan asing dan domestik terhadap berbagai

potensi ekowisata yang akan dikembangkan. Calon wisatawan asing merupakan
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orang-orang yang berasal dari luar negeri dan calon wisatawan domestik

merupakan orang-orang yang berasal dari dalam negeri.

Pengembangan ekowisata dengan memanfaatkan media sosial dapat juga

mengukur selera calon konsumen atau calon wisatawan. Selera calon konsumen

akan menjadi salah satu faktor untuk pengembangan sebuah potensi ekowisata.

Kedepannya harus ada strategi pengembangan potensi wisata di Desa Braja

Harjosari agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan dukungan masyarakat

terhadap keberadaan dan kelestarian Taman Nasional Way Kambas. Adanya

kegiatan ekowisata harus bisa menunjang kegiatan kelestarian di Taman Nasional

Way Kambas. Itulah pentingnya penelitian ini dilakukan dengan melibatkan

masyarakat potensi ekowisata tidak hanya didukung satwa liar tetapi juga dengan

potensi yang lain. Kerangka pemikiran penelitian ini terdapat di Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka pemikiran pengembangan desa penyangga TNWK di Desa
Wisata Braja Harjosari, Kecamatan Braja Slebah, Kabupaten
Lampung Timur.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Desa Berdasarkan Undang-undang dan Peneliti

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014). Desa adalah sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-

usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Desa adalah istilah sastra lama yang berarti tempat, tanah atau daerah, desa juga

mengandung arti sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Apabila dilihat dari segi geografi desa adalah suatu hasil perpaduan antara

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Desa, yaitu suatu hasil

perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil

perpaduan tersebut adalah wujud atau ketampakan di muka bumi yang

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis (fisis), sosial, ekonomi, politik, dan
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kultural yang saling berinteraksi di antara unsur tersebut, serta hubungannya

dengan daerah-daerah lain (Bintarto, 1989). Menurut Kolb dan Brunner (1971),

desa adalah populasi penduduk yang berkisar antara 250-250 orang, sedangkan

menurut Thomsond (1953), desa merupakan salah satu tempat untuk menampung

penduduk.

Kusuma (2013), desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah,

yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri,

serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Menurut

Setiadi (2013), desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial,

persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya

merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani

kehidupan di tempat atau wilayah yang sama.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang

menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir

dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama

memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta memiliki

susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu

dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Sunaryo,1984).

B. Definisi Desa Wisata Berdasarkan Undang-undang dan Peneliti

Desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan

tinggal didalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan

mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat (Inskeep, 1991). Menurut
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Staples (2014), desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi,

akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata yaitu.

1. Akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/

unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk.

2. Atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar

fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai

partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang

spesifik.

Desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan

atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata

diartikan sebagai usaha-usaha (Pearce, 1995). Menurut Arison (2001), desa

wisata yakni adat istiadat masyarakat setempat sebagai daya tarik wisata seperti

kehidupan sehari-hari, upacara adat, rumah adat, budaya dan kesenian asli daerah,

makanan minuman tradisional, kekayaan alam, dan lain-lain.

Desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang

ada di desa tersebut. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata

dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari (Saktiawan, 2010).
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C. Definisi Wisata dan Ekowisata Berdasarkan Undang-undang dan Peneliti

Pariwisata (tourism) atau kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan

dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan

pengusaha (UU No. 10 Tahun 2009). Menurut Ceballos (1987), wisata alam atau

pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih

belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk

mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan

satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari

masa lampau maupun masa kini.

Ekowisata sebagai perjalanan bertanggungjawab ke wilayah-wilayah alami yang

melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat

(Fandeli, 1998). Menurut Fennell (2003), ekowisata sebagai bentuk berkelanjutan

berbasis sumber daya alam pariwisata yang berfokus terutama pada mengalami

dan belajar tentang alam, dan yang berhasil etis dampak rendah, non-konsumtif

dan berorientasi lokal (kontrol, manfaat, keuntungan dan skala). Menurut Wiratno

(2004), ekowisata sebagai kegiatanperjalanan ke daerah-daerah yang masih alami

dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. The

International Ecotourism Society (2006) menyatakan, ekowisata adalah kegiatan

perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur

pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, yang mempertimbangkan
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warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Tujuan pengembangan ekowisata menurut Sastrayuda (2010), sebagai berikut.

1. Membangun kesadaran lingkungan dan budaya di daerah tujuan wisata baik

bagi wisatawa, masyarakat setempat maupun penentu kebijakan di bidang

kebudayaan dan kepariwisataan.

2. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan

dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata.

3. Memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi melalui

kontribusi atau pengeluaran wisatawan.

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

setempat dengan menciptakan produk wisata alternatif yang mengedepankan

nilai-nilai dan keunikan lokal.

Prinsip pengembangan ekowisata menurut Fandeli (2002), adalah.

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap

alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat

dan karakter alam dan budaya setempat.

2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat

setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses ini dapat dilakukan

langsung di alam.

3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang

digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian

dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dapat
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digunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan

kualitas kawasan pelestarian alam.

4. Prinsip masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam

merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam

pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.

5. Penghasilan masyarakat.  Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi

masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga

kelestarian kawasan alam.

6. Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk

pengembangan fasilitas atau utilitas harus tetap menjaga keharmonisan

dengan alam.

7. Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai

daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan,

meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang

membatasinya.

8. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Apabila suatu

kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan

belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau

pemerintah daerah setempat.

Jasa ekowisata menurut Manurung (2002), meliputi enam jenis yaitu.

1. Pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya, misalnya titik pengamatan

atau sajian budaya.

2. Manfaat lansekap, misalnya jalur pendakian atau trekking.

3. Akomodasi, misalnya pondok wisata dan restoran.
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4. Peralatan dan perlengkapan, misalnya sewa alat penyelam dan camping.

5. Pendidikan dan ketrampilan.

6. Penghargaan, yakni prestasi di dalam upaya konservasi.

Dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah yang terarah

dan terpadu. Suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata

yang menarik jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung pengembangan obyek wisata.  Menurut Yoeti (1996), prasarana

kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan sarana kepariwisataan

dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk

memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut

meliputi.

1. Perhubungan yang meliputi jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan

laut, dan terminal.

2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.

3. Sistem telekomunikasi, baik telepon, telegraf, radio, televisi, dan kantor pos.

4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit.

5. Pelayanan keamanan, baikpos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-pos

polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata.

6. Pelayanan wistawan, baik berupa pusat informasi ataupun kantorpemandu

wisata.

7. Pom bensin.
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D. Perilaku Gajah

1. Perilaku Sosial

Gajah hidup berkelompok di habitat alamnya.  Perilaku ini merupakan salah satu

perilaku yang sangat penting bagi keamanan dalam anggota kelompok. Besarnya

anggota kelompok sangat bervariasi tergantung pada musim dan kondisi sumber

daya habitatnya terutama makanan dan luas wilayah jelajah yang tersedia.  Jumlah

anggota satu kelompok gajah sumatera berkisar 20-35 ekor, atau berkisar 3-23

ekor.  Setiap kelompok dipimpin oleh induk betina yang paling besar, sementara

yang jantan dewasa hanya tinggal pada periode tertentu untuk kawin dengan

beberapa betina pada kelompok tersebut.  Gajah yang sudah tua akan hidup

menyendiri karena tidak mampu lagi mengikuti kelompoknya.  Gajah jantan muda

dan sudah beranjak dewasa dipaksa meninggalkan kelompoknya atau pergi

dengan suka rela untuk bergabung dengan kelompok jantan lain. Sementara itu,

gajah betina muda tetap menjadi anggota kelompok dan bertindak sebagai bibi

pengasuh pada kelompok ‘taman kanak-kanak’ atau kindergartens (Shoshani dan

Eisenberg, 1982).

2. Penjelajahan

Secara alami gajah melakukan penjelajahan dengan berkelompok mengikuti jalur

tertentu yang tetap dalam satu tahun penjelajahan.  Jarak jelajah gajah bisa

mencapai 7 km dalam satu malam, bahkan pada musim kering atau musim buah-

buahan di hutan mampu mencapai 15 km per hari.  Kecepatan gajah berjalan dan

berlari di hutan (untuk jarak pendek) dan di rawa melebihi kecepatan manusia di
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medan yang sama.  Gajah juga mampu berenang menyeberangi sungai yang

dalam dengan menggunakan belalainya sebagai “snorkel” atau pipa pernapasan.

Selama menjelajah, kawanan gajah melakukan komunikasi untuk menjaga

keutuhan kelompoknya.  Gajah berkomunikasi dengan menggunakan soft sound

yang dihasilkan dari getaran pangkal belalainya. Ditemukan bahwa gajah

berkomunikasi melalui suara subsonik yang bisa mencapai jarak sekitar 5 km.

Penemuan ini telah memecahkan misteri koordinasi pada kawanan gajah yang

sedang mencari makanan dalam jarak jauh dan saling tidak melihat satu sama lain

(Shoshani dan Eisenberg, 1982).

Tingkah laku pergerakan yang dilakukan gajah sumatera di Taman Nasional Teso

Nilo dengan berjalan dari tempat satu ke tempat lainnya. Gajah sumatera

terkadang beristirahat saat merasa lelah ataupun saat cuaca panas serta saat sambil

makan menyatakan bahwa gajah termasuk hewan yang sedikit sekali

menggunakan waktunya untuk beristirahat (Abdullah, 2009).

Pada musim kemarau, gerombolan gajah yang terdiri dari 20-60 ekor biasanya

bergerak melalui jalur jelajah alaminya untuk mencari pakan dari hutan-hutan

dataran tinggi menuju hutan-hutan dataran rendah. Pergerakan sebaliknya

dilakukan pada musim hujan. Seekor gajah sumatera memerlukan areal hutan

seluas 400 ha untuk bertahan hidup selama setahun. Walaupun makanan

alaminya dalah bambu-bambuan, tekpus, pisang hutan, alang-alang muda dan

sebagainya. Gajah sangat menyukai tanaman-tanaman pertanian yang bernilai

tinggi, seperti kelapa hibrida, kelapa sawit dan tebu (Wiratno, 2004).
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3. Perilaku Seksual

Gajah tidak mempunyai musim kawin yang tetap dan bisa melakukan kawin

sepanjang tahun, namun biasanya frekuensinya mencapai puncak bersamaan

dengan masa puncak musim hujan di daerah tersebut.  Gajah jantan sering

berperilaku mengamuk atau kegilaan yang sering disebut dengan musht dengan

tanda adanya sekresi kelenjar temporal yang meleleh di pipi, antara mata dan

telinga, dengan warna hitam dan berbau merangsang.  Perilaku ini terjadi 3-5

bulan sekali selama 1-4 minggu.  Perilaku ini sering dihubungkan dengan musim

birahi, walaupun belum ada bukti penunjang yang kuat (Shoshani dan Eisenberg,

1982).

4. Perilaku Makan

Gajah merupakan mamalia terestrial yang aktif baik di siang maupun malam hari.

Namun, sebagian besar dari mereka aktif dari 2 jam sebelum petang sampai 2 jam

setelah fajar untuk mencari makan. Gajah sering mencari makan sambil berjalan

di malam hari selama 16-18 jam setiap hari. Gajah bukan satwa yang hemat

terhadap pakan sehingga cenderung meninggalkan banyak sisa makanan bila

masih terdapat makanan yang lebih baik (Shoshani dan Eisenberg, 1982).

Dalam mencukupi kebutuhan makan dan menghindari terik matahari gajah selalu

mempertimbangkan lokasi mencari makan yang optimal yaitu menghabiskan

waktu di hutan primer (terlindung) pada siang hari dan keluar ke hutan bukaan

(hutan sekunder) pada saat panas matahari telah berkurang untuk mencukupi

kebutuhan makan hariannya (Soeriatmadja, 1982).
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Gajah keluar ke lahan pertanian masyarakat pada malam hari sekitar pukul 23.00

WIB. Abdullah (2009), mengungkapkan, gajah tidak masuk ke lahan pertanian

pada siang hari dimungkinkan untuk menghindari sinar matahari dan mencari

tempat yang lebih terlindung dan beristirahat. Tanaman yang dimakan oleh gajah

sumatera mencakup karet, coklat, pisang, dan padi. Pohon karet dirobohkan,

diduga untuk mengambil pucuk daun.

Widowati (1985), menyatakan, gajah memperoleh makanan dengan cara

merobohkan tanaman dan hanya mengambil pucuk daunnya saja, untuk

tanaman kakao, pisang, dan padi bagian yang dimakan buah dan daunnya, padi

diinjak oleh gajah. Tanaman kopi tidak dimakan tetapi dirusak pada saat

melewatinya. Pada area yang dimasuki gajah ditemukan kotoran gajah (n=4)

di lahan padi Dusun Kuyung Arang, di Dusun Talang Sunda pada jalur gajah

(n=5) (Dina, 2015).

Ragam jenis tumbuhan yang terdapat di daerah jalur yang dilewati gajah terdapat

pakan alami gajah yaitu tepus dan alang-alang. Saragih (2014) menyatakan, gajah

menyukai jenis tumbuhan alang-alang sehingga tingginya intensitas gajah pada

lokasi semak belukar yang terdapat banyak alang-alang. Hal tersebut diduga

dijadikan faktor alasan gajah sering masuk pada lahan pertanian masyarakat dan

pemukiman Dusun Kuyung Arang dan Talang Sunda.

Pada perilaku makan gajah sumatera diketahui bahwa perilaku makan gajah

adalah perilaku yang sangat dominan dilakukan gajah sumatera. Perbedaan

persentase tingkah laku makan gajah diduga dipengaruhi oleh berat badan, jenis

kelamin, umur, perbedaan luas habitat, jumlah dan jenis pakan yang tersedia.
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Jumlah konsumsi harian gajah berbeda untuk setiap daerah hutan yang sangat

dipengaruhi oleh vegetasi penyusun habitat dan topografi kawasan yang menjadi

habitat gajah (Abdullah, 2009). Mengetahui perilaku makan gajah dapat

membantu pihak penggembala dalam mengetahui jenis-jenis dari makanan yang

dimakan oleh gajah dan kebiasaan gajah dalam sehari-harinya sehingga dapat

membantu pemeliharaan dan kelangsungan hidup gajah.

Gajah melakukan aktivitas makan pada umumnya pada pagi dan malam hari,

sedangkan pada siang hari gajah melakukan aktivitas beristirahat dibawah tajuk

untuk menghindari panas yang berlebihan (overheating). Struktur sosial gajah

pada umumnya sangat kompleks dimana gajah jantan dewasa hidup soliter dan

gajah betina hidup berkelompok. Gajah jantan akan kembali mengunjungi

kelompoknya ketika akan melakukan aktivitas kawin. Kelompok gajah betina

umumnya dipimpin oleh betina tertua dan terbesar. Kelompok ini pada umumnya

beranggotakan 3 sampai lebih besar dari 30 ekor. Gajah betina yang sedang hamil

atau menyusui biasanya akan membentuk sub kelompok kemudian induk betina

gajah akan melindungi anaknya terus-menerus dari berbagai macam gangguan.

Anggota kelompok gajah ini umumnya akan berpencar pada siang hari ketika

sedang mencari makan atau pada musim kering, dimana ketersediaan air dan

makanan sudah tidak mencukupi dan tersebar dalam areal yang sangat luas (Arif

dan Sunarminto, 2003).

Selama pengamatan perilaku makan gajah, gajah tidak pernah berhenti makan.

Perilaku makan dilakukan mulai dari tempat penggembalaan gajah yang

dilakukan mahout sebelumnya hingga penempatan penggembalaan pada lahan
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yang baru. Pada saat aktivitas makan, gajah akan membawa makanan dari tempat

awal dan dimakan sambil berjalan hingga di tempat pegembalaan yang baru.

Setelah sampai tempat penggembalaan yang baru, gajah diikat dengan jarak rantai

sekitar 30-35 meter dan gajah akan mulai makan di tempat yang baru sampai jarak

maksimal dari panjang rantai pengikat, gajah akan memakan tumbuhan yang

segar terlebih dahulu setelah tidak ada lagi maka gajah akan memakan tumbuhan

yang ada dalam jarak maksimal rantai pengikat.

Kondisi hujan maupun tidak hujan tidak mempengaruhi banyaknya aktivitas

makan yang dilakukan oleh gajah karena gajah makan terus-menerus selama 10

jam waktu pengamatan. Gajah jantan ataupun gajah betina memiliki 53%

perilaku makan baik saat ada hujan ataupun tidak ada hujan. Menurut keterangan

mahout adanya hujan ataupun tidak adanya hujan tidak terlalu berpengaruh

terhadap perilaku makan gajah. Perbedaan perilaku makan gajah jantan dan

betina terletak pada berat badan, jenis kelamin, dan penempatan penggembalaan

gajah. Gajah sumatera termasuk satwa herbivora sehingga membutuhkan

ketersediaan makanan hijauan yang cukup di habitatnya. Gajah juga

membutuhkan habitat yang bervegetasi pohon untuk makanan pelengkap dalam

memenuhi kebutuhan mineral kalsium guna memperkuat tulang, gigi, dan gading

(Shoshani dan Eisenberg, 1982).

Gajah sumatera membutuhkan makanan yang sangat banyak yaitu 200-300 kg

biomassa perhari untuk setiap gajah sumatera dewasa atau 5-10% dari berat

badannya karena pencernaannya yang kurang sempurna (Sasmira,2007). Dalam

satu hari gajah sumatera melakukan aktivitas makan selama 16 jam, 4-5 jam tidur,
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dan sisanya untuk aktivitas lain seperti minum, mandi, dan berjalan (Sasmira,

2007).

Lokasi penggembalaan gajah akan berpengaruh terhadap jenis-jenis makanan

yang menjadi makanan gajah. Mahout gajah biasanya menggembalakan gajah

pada daerah yang terdapat banyak tumbuhan bawah seperti rumput-rumputan dan

tumbuhan lainnya. Gajah memakan memakan berbagai jenis makan yang tersedia

di tempat penggembalaannya. Pengamatan yang dilakukan, gajah lebih sering

memakan berbagai jenis rumput-rumputan daripada tumbuhan lainnya. Gajah

menggunakan belalainya dalam mengambil makanan, proses memakan dimulai

dari memilih makanan yang dirasakan dengan belalainya hingga makanan ditarik

ataupun dicabut kemudian dibersihkan dengan mengibaskan makanan ke tubuh

gajah ketika sudah bersih dari kotoran maka gajah akan mulai memakan makanan

tersebut dengan mulutnya.

Gajah di Tim Flying Squad melakukan aktivitas makan pada siang hari. Perilaku

makan dan minum gajah betina tidak ada perbedaan baik dalam waktu dan cara

makannya. Perbedaan perilaku makan gajah jantan dewasa dengan gajah betina

dewasa terletak pada cara pengambilan makanan yaitu gajah jantan dewasa

dibantu gading sementara gajah betina dewasa hanya mengandalkan belalai untuk

mengambil makanan. Sasmira (2007), belalai juga dipergunakan untuk

mengambil makanan dan memasukan ke mulut. Belalai merupakan alat utama

untuk mendapatkan pakan dibantu oleh dahi, kaki depan, serta mulut karena gajah

betina tidak memiliki gading sehingga tidak dibantu oleh gading.
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Dalam memilih makanan gajah betina tidak berbeda dengan gajah jantan yaitu

dengan memilih dari daun-daunan yang segar hingga yang tidak segar. Hal ini

tergantung dari penempatan penggembalaan. Sasmira (2007), mengatakan gajah

betina diduga memakan semua jenis makanan yang terdapat dialam dan

perkebunan. Gajah diduga memakan semua jenis rumput-rumputan dan daun

muda serta gajah dapat membedakan makanan yang enak dan makanan yang tidak

enak.

Jenis makanan gajah meliputi berbagai tumbuhan herba liar daun muda, akar

danliana, rotan muda dan pucuk rotan, kulit kayu jenis-jenis pohon pada tingkat

sampling, tunas bambu dan rebungnya serta duri muda, rumput buluh dan seluruh

bagian pisang liar (Poniran, 1974). Yoza dkk., (2013), mengatakan gajah

menyukai daun karet yang masih muda disebabkan karena perawakannya yang

lunak dan mempunyai cairan eksudat yang berwarna putih yang juga disukai

gajah.

Seekor gajah menghabiskan 225 kg makanan per hari.  Sekawanan gajah

beranggotakan 30 ekor menghabiskan sekitar 7.000 kg makanan per harinya.

Bagi hewan sebesar ini, hidup di bawah sengatan terik matahari adalah ancaman

serius. Cara menghindari rasa haus, mereka harus mencari sumber air setiap hari.

Gajah sanggup berjalan sejauh 50 km tanpa isitirahat, berkelana selama 3 hari

tanpa air.  Tubuh gajah telah diciptakan dengan sangat sempurna dan dengan

mempertimbangkan berbagai perhitungan yang sangat cermat agar mereka dapat

bertahan dalam lingkungan mereka. Menggaram (salt lick) merupakan tingkah

laku yang dilakukan oleh gajah untuk memenuhi garam-garam mineralyang
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diperlukan untuk proses metabolisme tubuhnya dan melancarkan pencernaan

makanan (Lekagul dan McNelly, 1977).

5. Perilaku Berkubang

Gajah sering berkubang di lumpur pada waktu siang atau sore hari di saat sambil

mencari minum.  Perilaku berkubang juga penting untuk melindungi kulit gajah

dari gigitan serangga ektoparasit, selain untuk mendinginkan tubuhnya (Shoshani

dan Eisenberg, 1982). Pada pengamatan gajah sumatera diketahui bahwa gajah

berkubang pada saat cuaca panas ataupun saat tengah hari. Gajah melakukan

aktivitas berkubang berupa mandi air dan mandi lumpur yang dilakukan dengan

cara menyemburkan air ke punggung dan bagian tubuh lainnya. Berkubang

dilakukan juga dengan cara berendam ke dalam kolam air yang disediakan, selain

itu gajah juga menyemburkan tanah ke punggungnya menggunakan belalai.

Tingkah laku berkubang dilakukan untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi

kulit dari gigitan serangga dan ektoparasit (Lekagul dan McNelly, 1977).

6. Beristirahat

Gajah tidur dua kali sehari yaitu pada tengah malam dan siang hari. Pada malam

hari, gajah sering tidur dengan merebahkan diri kesamping tubuhnya, memakai

‘bantal’ terbuat dari tumpukan rumput dan kalau sudah sangat lelah terdengar pula

bunyi dengkur yang keras.  Sementara itu, pada siang hari gajah tidur sambil

berdiri di bawah pohon yang rindang.  Perbedaan perilaku ini, berkaitan dengan

kondisi keamanan lingkungan.  Apabila kondisinya kurang aman maka gajah akan
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memilih tidur sambil berdiri, untuk menyiapkan diri jika terjadi gangguan

(Shoshani dan Eisenberg, 1982).

E. Pemanfaatan Gajah untuk Wisata

Gajah sumatera yang berada di Pusat Konservasi Gajah (PKG) atau pun Elephant

Respon Unit (ERU) adalah hasil domestikasi dari TNWK sejak tahun 1985 saat

berdirinya PKG.  Program domestikasi satwa liar khususnya gajah dapat

digunakan tujuan ganda, yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

(orientasi sosial ekonomi, budaya, rekreasi) juga sekaligus untuk menopong

kelestarian spesies tersebut (Alikodra, 2010).  Gajah jinak hasil domestikasi

kemudian mendapat pengasuhan dari mahout, orang yang bertugas untuk merawat

dan melatih gajah.

Salah satu aktivitas TNWK antara lain melakukan pembinaan anak gajah, yaitu

anak-anak gajah yang berasal dari gajah domestikasi tetap jinak sedangkan yang

berasal dari gajah liar turut menjadi jinak.  Gajah liar yang menjadi pelaku

pengrusakan lahan pertanian masyarakat dapat diminimalisir jumlahnya dengan

gajah jinak dan gajah jinak juga dapat dimanfaatkan sebagai penunjang ekowisata

di PKG maupun ERU (Firqan, 2012).

Menurut Stremme (2007), manager pengawasan kesehatan gajah Veterinary

Society for Sumatera Wildlife Conservation (VESSWIC) yang membantu

mengawasi kesehatan gajah-gajah di TNWK mengatakan, bahwa kondisi

lingkungan dan ketersediaan pakan kurang memenuhi persyaratan minimal bagi

praktek domestikasi gajah, kegiatan domestikasi (yang mendukung kegiatan
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konservasi), karena pengelola TNWK belum menyediakan pakan tambahan

seperti pisang, beras merah, dan vitamin selain pakan utama yaitu rumput yang

memadai.  Selain itu gajah seharusnya mendapat pengobatan dan pemeriksaan

kesehatan minimal tiga sampai empat kali setahun, agar terhindar dari penyakit

cacingan atau pun penyakit parasit lainnya.  Sebaiknya general check up juga

dilakukan dengan frekuensi tersebut.  Namun karena keterbatasan dana,

pemeriksaan dan pemberian obat serta pemberian pakan tambahan sulit dilakukan

(Nababan, 2007).

Status Tangkahan sebagai Kawasan Ekowisata Tangkahan (KET) dengan gajah

sumatera sebagai ikon yang paling melekat dengannya, maka sudah seharusnya

dibarengi dengan persepsi ataupun wawasan masyarakat yang baik dalam

konservasi gajah sumatera terlebih lagi dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan

konservasi yang pernah dilakukan oleh pihak manajemen CRU kepada

masyarakat sekitar KET. Gajah sumatera yang menjadikan Tangkahan sebagai

obyek wisata yang menarik perhatian baik dari kalangan wisatawan asing maupun

dalam negeri (Thaufiq, 2012).

Berbagai bentuk pemanfaatan gajah jinak yang telah dilakukan di Tangkahan,

yaitu pemanfaatan untuk ekowisata, patroli kawasan hutan, mitigasi konflik

manusia dengan gajah dan penyuluhan konservasi sumber daya hutan. Perlu

dilakukan perumusan bentuk pemanfaatan gajah jinak yang paling sesuai di

Tangkahan. Pendapat para stakeholder menjadi bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan dalam menentukan bentuk pemanfaatan gajah jinak yang
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sebenarnya paling penting atau paling sesuai untuk dilaksanakan dan

dikembangkan di Tangkahan (Thaufiq, 2012).

Di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas juga terdapat Pusat Pelatihan

Gajah (Elephant Training Centre) dengan areal seluas 500 ha yang dioperasikan

mulai tanggal 29 Agustus 1985.  Dalam daerah ini wisatawan dapat menyaksikan

bagaimana gajah yang semula liar, tetapi bisa dijinakkan dan dilatih menjadi

sahabat untuk membuat atraksi maupun rekreasi dan juga untuk kepentingan lain.

Sehingga dengan ada kegiatan tersebut menjadi salah satu yang menarik bagi

wisatawan dalam meningkatkan kepariwisataan dengan menampilkan berbagai

kegiatan, seperti : Pengunjung dapat menunggang gajah sambil berfoto bersama,

menyaksikan sepak bola gajah, lomba lari gajah, dan tarik tambang dengan gajah.

Safari gajah dengan rute yang sudah ditentukan dan kegiatan ini sangat digemari

oleh wisatawan mancanegara. Menyaksikan macam bentuk atraksi gajah (dalam

satu paket atraksi menampilkan 14 macam peragaan). Pacu renang gajah sambil

beristirahat di Pasangrahan. Dapat menyaksikan gajah –gajah yang sedang

dilatih, mandi dan ditambatkan (Mukhtar, 2004).

F. Recreation Opportunity Spectrum (ROS)

Recreation Opportunity Spectrum (ROS) adalah sebuah planning framework yang

diterapkan pada landscape dan seascape dengan tujuan menangani terjadinya

landscape conflict melalui inventarisasi, perencanaan dan manajemen. Tujuan

dari penerapan ROS adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara

pemanfaatan dan konservasi. ROS mendukung zonasi dan pembangunan
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FACTORS

Natural Unnatural

Low density High density

Undeveloped Develop

recreation experience dimana wilayah diklasifikasikan dan dibagi berdasarkan

kondisi lingkungan dan aktivitas rekreasi. Pada umumnya berbagai kepuasan

yang ingin dicapai dalam sebuah aktifitas rekreasi akan mengarahkan orang ke

wilayah tertentu yang terproteksi dan tentunya hal ini akan menimbulkan konflik.

Dalam mengembangkan sebuah recreation opportunities haruslah memperhatikan

faktor lingkungan, sosial dan manajerial yang dapat dikombinasikan dengan cara

yang berbeda sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan antara faktor-faktor ROS menurut Ankre dan Lars, (2006).

Enviromental condition merupakan kualitas dari bentuk landscape dan seascape,

social condition adalah bagaimana landscape dan seascape tersebut dimanfaatkan

oleh masyarakat dan managerial condition adalah bagaimana sebuah wilayah

dikelola. Total dari faktor tersebut menciptakan spektrum. Spektrum terdiri atas

Environmental condition

Social condition

Managerial condition

The Recreation Opportunity Spectrum
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kelas-kelas yang berbeda dimana wilayah di zonasikan sebagai primitive, semi-

primitive, non-motorized, semi-primitive motorized, rustic, concentrated and

modern urban (Ankre dan Lars, 2006).

Faktor utama dalam menentukan kelas ROS adalah setting. Setting

menggambarkan keseluruhan lingkungan luar di mana aktivitas terjadi,

mempengaruhi keragaman aktivitas dan pada akhirnya menentukan keragaman

rekreasi yang dapat dilakukan. ROS merangkum keragaman dari recreational

setting berdasarkan pengalaman tertentu. Recreational setting terdiri dari atribut

lingkungan fisik, sosial dan managerial. Kombinasi dari atribut-atribut tersebut

membentuk aktivitas tertentu yang mengarahkan pada suatu pengalaman.

Tujuan dari seseorang yang berekreasi adalah memperoleh kepuasan dengan

pengalaman yang menyenangkan, melalui keterlibatan mereka di dalam kegiatan-

kegiatan yang disukai pada setting lingkungan yang mereka sukai pula. Peluang

untuk mencapai pengalaman yang memuaskan tergantung pada elemen-elemen

alami seperti vegetasi, seascape dan pemandangan, serta kondisi-kondisi yang

dikontrol oleh manajemen kawasan, seperti pengembangan kawasan, jalan dan

regulasi. Sehingga tujuan dari pengelolaan sumber daya rekreasi adalah

menjadikannya dapat memberikan peluang untuk memperoleh jenis-jenis

pengalaman dengan mengelola setting kealamian dan kegiatan-kegiatan

didalamnya (Canda National Park Service, 1997).

ROS dibagi kedalam enam kelas, berkisar dari yang betul-betul alami atau area

penggunaan rendah, sampai kepada pembangunan yang tinggi atau area

penggunaan intensif. Masing-masing kelas didefinisikan dalam tiga komponen
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prinsip yaitu setting lingkungan, kemungkinan kegiatan-kegiatan dan pengalaman

yang dapat dicapai.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak sepenuhnya tergantung pada kelas kesempatan

dan kebanyakan dapat dilangsungkan pada beberapa format sepanjang spektrum.

Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang umum, dapat dibedakan pada masing-

masing kelas ROS. Pengalaman rekreasi masing-masing orang tergantung pada

setting lingkungan dan perbedaan individu berdasarkan latar belakang pendidikan,

jenis kelamin, umur dan asal.

G. Media Sosial

Media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk

berhubungan, berinteraksi, memproduksi dan berbagi isi pesan. Media sosial

merupakan sarana untuk komunikasi, kolaborasi serta penanaman secara daring

diantara jaringan orang-orang, masyarakat dan organisasi yang saling terkait dan

saling tergantung dan diperkuat oleh kemampuan dan mobilitas tinggi.

Penyebaran infomasi melalui media sosial dapat memberikan keuntungan maupun

kerugian tergantung dari cara penggunaanya. Dengan menggunakan media sosial

secara tepat, berpotensi dalam meningkatkan minat wisata bagi para pengguna

internet yang membaca dan mengikuti media sosial tersebut (Yeni, 2013).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2017. Lokasi

penelitian ini berada Di Desa Wisata Braja Harjosari Kecamatan Braja Slebah

Kabupaten Lampung Timur. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Peta lokasi penelitian.
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B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuisioner, Global

Positioning System (GPS), binokuler, thermometer, higrometer, kamera, software

minitab 2018 dan alat tulis. Bahan pada penelitian ini adalah gajah liar dan

potensi ekowisata di Desa Wisata Braja Harjosari Kecamatan Braja Slebah

Kabupaten Lampung Timur.

C.  Metode

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari area pengamatan

maupun media sosial meliputi.

i. Identifikasi maupun analisis potensi wisata dengan pendekatan recreation

opportunity spectrum, karakterisasi atau deskripsi ekowisata, aspek

pengelolaan di desa wisata maupun di Taman Nasional Way Kambas.

Observasi terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pengelolaan desa

wisata Braja Harjosari berupa akomodasi, infrastruktur, fasilitas dan pelayanan.

ii. Kuisioner online dilakukan kepada responden minimal berjumlah 30 orang

yang terdiri calon wisatawan domestik dan calon wisatawan asing.
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b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data penunjang penelitian yaitu studi literatur

meliputi.

i. Kondisi umum lokasi penelitian.

ii. Data pendukung lainnya seperti peta wilayah, potensi desa wisata dan data

mengenai penduduk maupun administrasi desa wisata.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan untuk mengkaji karakteristik obyek ekowisata di

wilayah pedesaan dan area yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional

Way Kambas. Analisis data disajikan secara deskriptif dan didukung dengan

gambar serta tabel.

b. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi

dan potensi yang terdapat di lokasi penelitian.

c. Kuisioner juga disiapkan untuk mengukur ketertarikan calon wisatawan

terhadap potensi wisata yang akan dikembangkan di Desa Braja Harjosari.

Responden terdiri dari calon wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Responden berjumlah minimal 30 orang. Wisatawan domestik adalah

wisatawan dalam negeri yaitu warga suatu negara yang melakukan perjalanan

wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri dan wisatawan asing  adalah

orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang memasuki negara lain

yang bukan merupakan negara asalnya (Sihite, 2000). Pengumpulan data

dilakukan dengan kuisioner online melalui media sosial instagram. Menurut
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Nisrina (2015), instagram adalah media sosial yang digunakan untuk membagi

foto sehingga membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut

mempromosikan produknya dan dimanfaatkan sebagai media pemasaran

langsung. Di dalam instagram tersedia link kuisioner online yang akan diisi

oleh responden.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil survei dan wawancara ditabulasikan dan dianalisis secara statistik

deskriptif.  Deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui tingkat

ketertarikan responden terhadap potensi yang akan dikembangkan di Desa Braja

Harjosari (Prastowo, 2011).  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah potensi-

potensi yang ada di Desa Braja Harjosari (Y).  Potensi-potensi tersebut dibagi

menjadi Y1 = Potensi obyek wisata gajah liar (elephant watching), Y2 = Potensi

objek wisata menunggang gajah jinak, Y3 = Potensi daya tarik wisata sungai, Y4

= Potensi daya tarik wisata air, Y5= Potensi daya tarik obyek wisata menunggang

kuda, Y6 = Potensi objek wisata sentra kuliner, Y7 = Potensi daya tarik wisata

sentra souvenir, Y8 = Potensi daya tarik wisata kebun nangkada dan Y9 = Potensi

daya tarik wisata tarian kuda lumping.

Variabel penjelas dalam penelitian ini merupakan variabel yang penting untuk

diteliti terhadap ketertarikan pada potensi yang akan dikembangkan di Desa Braja

Harjosari.  Adapun variabel penjelas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin,

umur, alamat, pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan rutinitas

berwisata.  Optimasi parameter model dilakukan dengan menggunakan model
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regresi logistik binary dengan taraf nyata 15% dengan bantuan software Minitab

versi 17.0. Model loglinier merupakan suatu pendekatan statistik untuk menguji

variabel bebas (penjelas) terhadap munculnya suaatu kejadian (Y), dimana

kejadian tersebut hanya ada 2 kemungkinan yaitu iya atau (versus) tidak, seperti

memilih versus tidak memilih, membeli versus tidak membeli, atau menarik

versus tidak menarik.  Dalam konteks penelitian, ruang kejadiannya (Y) menarik

atau tidak menarik bagi responden dengan variabel bebas berdasarkan sosial

demografi. Karena itu sesuai dengan Pindyik dan Daniel (1998), model yang

digunakan adalah:

Persamaan 1

Persamaan 2

Persamaan 3



33

Persamaan 4

Persamaan 5

Persamaan 6

Persamaan 7

Persamaan 8

Persamaan 9
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Sehingga diperoleh nilai:
Y = 1 jika menarik
Y = 0 jika lainnya

Keterangan:
Y = Potensi Desa Braja Harjosari
DAW = Dewasa Awal
DAR = Dewasa Akhir
LAW = Lansia Awal
KLM = Kelamin
KTDP = Kota dalam Provinsi
KBLP = Kabupaten luar Provinsi
KTLP = Kota luar Provinsi
LN = Luar Negeri
PNS = Pegawai Negeri Sipil
NPNS = Non Pegawai Negeri Sipil
DP = Diploma
SJ = Sarjana
RDH = Rendah
SDG = Sedang
TGI = Tinggi
KLMP = Secara berkelompok
LBDL = Lebih dari 5 kali
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A. Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain.

1. Pengembangan ekowisata yang semula terdiri dari 7 obyek ekowisata dapat

dikembangkan menjadi 16 obyek ekowisata yang tersebar di wilayah Desa

Braja Harjosari. Kegiatan ekowisata yang semula dilakukan pada siang hari

dapat ditingkatkan kegiatannya hingga malam hari sehingga dapat menambah

waktu kunjungan wisatawan untuk bermalam.

2. Aktivitas gajah liar yang selalu masuk ke dalam wilayah desa yang berbatasan

dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas dapat dijadikan obyek wisata

yang terintegrasi dengan potensi sumber daya wisata pedesaan.

3. Potensi-potensi yang ada di Desa Braja Harjosari dari analisis hasil output

Minitab 17 berbasis demografi, pendidikan, penghasilan dan pengalaman

berwisata dinilai sangat baik.

B. Saran

Pengembangan ekowisata di Desa Braja Harjosari ini dapat dikemas melalui

berbagai paket ekowisata dan jalur interpretasinya sehingga dapat dipasarkan

secara domestik maupun internasional. Penelitian tentang daya dukung ekowisata

V. SIMPULAN DAN SARAN
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sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan baik di desa maupun di

zona penyangga Taman Nasional Way Kambas. Obyek wisata yang memiliki

jumlah ketertarikan terbanyak harus menjadi prioritas dalam pengembangan dan

yang memiliki jumlah ketertarikan sedikit harus terus dibangun agar menjadi lebih

menarik.
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