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Tourism : -

Pariwisata
Kepariwisataan

Pariwisata : Proses perjalanan satu orang dari suatu tempat tinggalnya ke
distinasi wisata tidak untuk mencari nafkah dengan lama waktu > 24 jam
tetapi < 1 tahun.
Kepariwisataan : Seluruh gejala/fenomena/proses yang terkait dengan
pariwisata.
1. Industri Pariwisata
2. Regulasi Pariwisata
3. Stake Holder Pariwisata
4. Kebijakan yang terkait dengan pariwisata

mass tourism

Thn 1945

small group tourism
Pariwisata baru

1980
Mass tourism mempunyai tujuan :
- Happines
- Leisure/Pleisure

-

European style
Wisatawan Pemula
Waktu yang sangat ketat

Pariwisata Baru :
- Mature Tourism
- Back to nature
- Expansion of Live
- Knowledge
- Phylosophy

2005

Length of stay
Sangat Pendek

Special Interest
Tourism
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I. PENDAHULUAN
-

Indonesia  megabidiversity nomor 3 di dunia
Back to nature  expansion of live
Ekowisata terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk
lokal
Ekowisata merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang
tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan ekonomi dan sosial
Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan
prinsip konservasi
Pariwisata Lama

1.
2.

Konservasi alam menurun
(eksploitatif)
Pemberdayaan penduduk
lokal menurun

Pariwisata Baru Ekowisata
1. Konservasi alam meningkat
2. Pemberdayaan penduduk lokal
meningkat.

Dampak dari mass tourism
- Pelebaran bandara
- Pembuatan pada golf
Tourism untuk meningkatkan devisa tetapi di Indonesia terdapat kebocoron
devisa 78%
II. PENGERTIAN EKOWISATA
•

•

•

•

Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab
terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area) memberi
manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya
masyarakat setempat.
Ecoturism Sociaety (1990) : Ekowisata adalah suatu bentuk
pengalaman wusata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan
mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan
kesejahteraan penduduk setempat.
Ekowisata adalah bentuk baru demi perjalaman bertanggung jawab
ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri
pariwisata (Eplerwood,1999)
Australian Departement of Tourism (Black, 1999) : Ekowisata
adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikuti aspek
pendidikan dan interpertasi lingkungan alami dan budaya masyarakat
dengan pengelolaan kelestarian ekologis.
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