
I.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di tengah-tengah situasi isu lingkungan global yang semakin 

memprihatinkan, di mana perhatian terhadap kerusakan sumberdaya alam (SDA) 

semakin tinggi, Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara yang 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan (khususnya di 

Pulau Jawa) mulai mempromosikan pengelolaan kawasan hutan alternatif. Yakni 

pengembangan model pengelolaan kawasan yang tidak bersifat eksploitatif 

terhadap potensi sumberdaya kayu, melainkan mengoptimalkan pemanfaatan 

nilai-nilai konservasi lingkungan melalui pengembangan jasa layanan ekowisata 

atau Wana Wisata (WW).  Strategi ini mulai mendapat perhatian Perum 

Perhutani, yakni sejak munculnya kebijakan spin off yang memisahkan 

manajemen pengelolaan wisata menjadi Kesatuan Bisnis Mandiri – Wisata, 

Benih dan Usaha lain (KBM-WBU). Pengelolaan kawasan hutan tidak semata 

ditujukan untuk melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya hutan kayu dan non 

kayu, tetapi justru mengembangkan model pengelolaan jasa wisata dari 

eksistensi sumberdaya alam kawasan dalam bentuk ecotourism (ekowisata). Hal 

ini juga selaras dengan komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang 

bermaksud mensukseskan program visit 2008. Sebuah upaya pengembangan 

bisnis dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang sangat memperhatikan aspek-

aspek ekologi dan nilai-nilai estetika lingkungan. 

Di Perum Perhutani sendiri upaya penekanan terhadap ekowisata ini 

bermula dari adanya proses restrukturisasi organisasi perusahaan yang 

memisahkan kelola hutan dengan kelola bisnis (spin off) yang digulirkan Direksi 

melalui SK Direktur Perum Perhutani no 544/PHT/Kpts-Dir/2005, mengenai 

Restrukturisasi Orgasnisasi Struktur Perhutani.  Restrukturisasi ini telah 
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memberikan ruang tersendiri bagi upaya pengembangan industri kepariwisataan 

terutama pengembangan ekowisata di dalam pengelolaan Unit Bisnis Kesatuan 

Bisnis Mandiri – Wisata, Bibit dan Usaha lainnya (KBM-WBU).  

Namun upaya-upaya pengembangan strategi ekowisata di Perum 

Perhutani, masih belum mampu memberikan output yang diharapkan dalam 

mendongkrak pendapatan dari unit usaha jasa layanan wisata secara signifikan. 

Perolehan pendapatan Perum Perhutani dari sektor ini misalnya di Jawa Barat 

hanya memiliki kontribusi sebesar 2% dari totalitas pendapatan yang diterima. 

Dengan demikian kontribusi pendapatan layanan jasa usaha ekowisata secara 

keseluruhan masih sangat rendah. Sementara itu, potensi pasar dan kapasitas 

tampung kawasan ekowisata tersebut masih sangat besar. Perum Perhutani 

Jawa Barat memiliki potensi sekitar 73 obyek wisata. Sekitar 42 obyek wisata (5 

TWA dan 37 Wana Wisata yang berada di 12 kabupaten dan 2 provinsi) dikelola 

oleh KBM-WBU. Selebihnya, potensi wisata yang ada masih menjadi bagian 

tanggung jawab pengelolaan oleh masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH).  

Dari hasil kerja/realisasi kegiatan tahun 2002-2006 pendapatan kegiatan 

dari sektor wisata ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Realisasi Kegiatan Wisata Tahun 2002-2006 
 

PENDAPATAN PENGELUARAN LABA/RUGI PM
(Rp) (Rp) (Rp) (%)

2002          4,038,874,260.00           4,544,341,662.00            (505,467,402.00) (13)
2003**)          3,292,537,550.00           3,114,646,120.00             177,891,430.00 5
2004**)          3,712,629,452.00           2,824,862,815.00             887,766,637.00 24
2005**)          3,936,916,974.00           2,790,077,792.00          1,146,839,182.00 29
2006**)          5,002,478,000.00           3,607,400,970.00          1,395,077,030.00 28

TAHUN

Keterangan: 
*) Belum termasuk pengeluaran tingkat unit/KBM 
**) Manajemen UKM 
**) Manajemen KBM 
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Dari Tabel 1, dapat dipahami bahwa pada pengelolaan unit bisnis wisata 

terjadi kenaikan pendapatan dan penurunan pengeluaran setelah pengelolaan 

dilakukan oleh UKM (Unit Kelola Mandiri) dan KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri). 

Penurunan pendapatan pada tahun 2003 disebabkan karena adanya alih kelola 

salah satu unit bisnis wisata yakni Ekowisata Tangkuban Perahu kepada pihak 

Pemda setempat yang selanjutnya dikerjasamakan pengelolaan kepada PT. 

Palawi.  Kondisi ini menggambarkan bahwa potensi 42 lokasi wisata yang 

dikelola memiliki kontribusi terhadap pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kawasan Ekowisata 

Tangkuban Perahu yang sudah dilepas manajemen pengelolaannya ke pihak 

Pemerintah Daerah setempat. Karenanya KBM-WBU Perum Perhutani berupaya 

untuk meningkatkan strategi pengembangan kawasan wisata lainnya agar 

mampu meningkatkan image dan pendapatannya secara signifikan. 

Rencana strategik yang sudah dirancang oleh pihak KBM WBU serta 

road map yang disusun pada level KBM-WBU, dipandang masih bersifat umum 

yakni untuk KBM-WBU di tingkat Unit (Jawa Barat dan Banten).  Karenanya 

analisis secara lebih spesifik pada lokasi khusus kluster wisata Ciwidey masih 

perlu dilakukan, untuk melihat tingkat efektivitas pengelolaan kawasaekowisata 

yang telah dilakukan.  Selanjutnya, akan diperbandingkan hasil analisis tersebut 

sebagai input dalam mengembangkan strategi yang lebih terfokus pada 

karakteristik yang dimiliki masing-masing unit bisnis, khususnya di kawasan atau 

kluster bisnis wisata Ciwidey.  

Pengembangan layanan jasa ekowisata Perum Perhutani pada umumnya 

masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut: perilaku pengunjung 

yang kurang kondusif, terbatasnya jenis layanan yang disediakan serta budaya 

karyawan maupun pengelola yang belum sepenuhnya mendukung terhadap misi 

dan visi bisnis pengelolaan wisata. Potensi wisata yang akan dikembangkan 
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perlu dikaji secara lebih komprehensif dengan pertimbangan faktor internal dan 

eksternal perusahaan serta mempertimbangkan aspek peluang pasar 

(opportunity) yang ada dan kendala (threat) yang dihadapi. Karenanya, untuk 

mengetahui straegi yang sesai dengan karakteristik sumberdaya setempat,  

peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai Analisis Strategi 

Pengembangan Ekowisata di Kawasan Wisata Ekowisata Ciwidey. 

 

1.2 Identifikasi Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan 

ekowisata di Perum Perhutani diantaranya: 

a. Pendapatan sektor jasa layanan ekowisata masih rendah. 

b. Jenis-jenis layanan yang disediakan terbatas. 

c. Manajemen pengelolaan internal masih belum memiliki sinergitas secara baik. 

d. Citra produk kawasan ekowisata di mata konsumen masih relatif rendah. 

e. Pola layanan jasa ekowisata masih belum mendorong terciptanya budaya 

konsumen yang memiliki perspektif terhadap kelestarian kawasan ekowisata. 

f. Pengembangan komunikasi dan pemasaran masih terbatas.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian 

ini diantaranya: 

a. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan 

pengelolaan kawasan ekowisata. 

b. Faktor-faktor eksternal dan internal strategis apa yang mempengaruhi dalam 

pengembangan kawasan wisata Ciwidey. 

c. Bagaimana strategi pengembangan dalam rangka meningkatkan citra 

kawasan ekowisata Ciwidey. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap strategi 

pengembangan kawasan ekowisata di kawasan Ciwidey yang berdasar hipotesa 

memiliki sistem pengelolaan relatif komprehensif dibandingkan dengan 

pengelolaan kawasan ekowisata di lokasi-lokasi lainnya di kawasan Perum 

Perhutani di Jawa Barat. Penelitian ini ditujukan untuk: 

a. mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan 

kawasan ekowisata Ciwidey. 

b. menganalisis faktor-faktor strategis eksternal dan internal dalam pengelolaan 

kawasan ekowisata Ciwidey. 

c. memformulasikan strategi pengembangan kawasan ekowisata Ciwidey. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh dalam pengembangan unit bisnis ekowisata Ciwidey, 

dan mengetahui portofolio bisnis pengembangannya, yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak KBM WBU Perum Perhutani untuk 

melakukan rancangan strategi pengembangan layanan jasa ekowisata sekaligus 

mampu meningkatkan daya jual kawasan melalui peningkatan nilai kompetitif 

kawasan yang mengarah pada terbangunnya image icon ekowisata alternatif di 

Jawa Barat. Hasil kajian ini juga dapat menjadi proses pembelajaran mengenai 

rencana pengembangan kawasan wisata lainnya di Perum Perhutani secara 

keseluruhan di Pulau Jawa. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam 

menambah pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan kasus 

ekowisata khususnya di kawasan ekowisata Perum Perhutani. 
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1.6 Ruang Lingkup 

Cakupan penelitian dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Lokasi. Kawasan wisata yang dilakukan penelitian ini adalah kawasan wisata 

Ciwidey yang termasuk dalam pengelolaan Distrik Manajer II (DM2) yang 

memiliki wilayah di Bandung Utara dan Bandung Selatan. Obyek kawasan 

wisata Ciwidey dimaksud merupakan satu kesatuan pengembangan kluster 

wisata yang meliputi obyek-obyek wisata sebagai berikut: Kawah Putih, 

Cimanggu, Gunung Patuha dan Ranca Upas. 

b. Fokus Kajian. Kajian difokuskan pada analisis portofolio dan strategi 

pengembangan layanan jasa kawasan ekowisata Ciwidey. Kajian strategi 

pengembangan ekowisata dimaksud adalah strategi pengembangan yang 

telah dilakukan oleh Perum Perhutani sebelum tahun 2007 dan rencana 5 

tahun berikutnya. Formulasi strategi, merupakan kegiatan-kegiatan yang 

dapat diupayakan untuk meningkatkan pendapatan dari layanan jasa 

ekowisata di kluster wisata Ciwidey. 

c. Responden. Responden terdiri dari 33 orang yang melikputi pihak pemegang 

kebijakan di tingkat Unit III Perum Perhutani Jawa Barat dan Manajemen 

Pengelola KBM-WBU berikut jajaran stafnya. Selain itu, para pihak yang 

memiliki keterkaitan dalam pengembangan strategi terkait dengan fokus 

kajian, seperti: para pakar yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga 

penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati ekowisata, 

pengunjung serta masyarakat yang mendapat manfaat (mitra) dari 

keberadaan kawasan wisata tersebut. 

d. Aspek Penelitian.  Perum Perhutani sebagai lembaga BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara) memiliki unit bisnis strategis yang dikaji dalam penelitian ini 

merujuk pada pemahaman perencanaan strategi yang dikemukakan oleh 

David, (2006).  Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang 
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dikembangkan oleh KBM-WBU sebagai sebuah unit bisnis wisata, maka 

pengkatagorian bisnis unit juga merujuk juga pada pemikiran David (2006). 

Jika perusahaan mengembangkan satu atau beberapa jenis bisnis yang 

sama, maka dikatagorikan ke dalam satu SBU sedangkan jika jenis bisnis 

yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut berbeda-beda maka 

perusahaan tersebut memiliki beberapa buah SBU. Strategi bisnis unit di sini 

adalah bisnis yang berkaitan dengan layanan jasa ekotourism.  Sedangkan 

bisnis unit pembibitan dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh 

kesatuan bisnis mandiri (KBM-WBU) tidak dimasukkan dalam pertimbangan 

pengembangan strategi bsinis dalam penelitian ini. 
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