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A. Latar Belakang dan Permasalahan.

Kepariwisataan alam menunjukkan kecenderungan yang

makin meningkat sejalan dengan peningkatan perekonomian

dan kemajuan bidang komunikasi dan transportasi sebagai

pengaruh dari perkembangn IPTEK.

Bidang pariwisata dalam pembangunan nasional PJP II

Indonesian dicanangkan sebagai sektor andalan (leading

sector). Dengan demikian sektor pariwisata diharapkan

menciptakan pengaruh ganda (multiplier effects) dalam

meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan

negara dan pendapatan asli daerah.

Wasata buru di Indonesia merupakan salah satu sasaran

pengembangan kepariwisataan alam dalam bidang kehutanan

yang tengah digalakkan Pemerintah dalam rangka menunjang

pembangunan bidang pariwisata sebagai sektor andalan

Pembangunan nasional.

Hampir 90 % pemburu yangberasa1 dari Wilayah DKI

Jakarta dan Propinsi Jawa Barat tinggal di kota-kota

besar, terutama di kota Jakarta (± 60 %) (Noor, 1991).

Dalam kai tan ini, Perum Perhutani mempunyai gagasan

pengembangan wisata buru Hutan RPH Cariu, BKPH Jonggol,

KPH Bogor untuk menjaring konsumen wisata buru domestik,

sehingga menjadi alternatif dalam pengusahaan wisata alamo

Upaya kearah pengembangan wisata buru tersebut telah

diawali sejak tahun 1993 melalui proyek pengkaran rusa.
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Yang menjadi pokok masalah dalam penelaahan Geladi

karya ini adalah bagaimana bentuk pengembangan wisata

buru Hutan RPH Cariu yang dapat menjaring konsumen domes

tik, khususnya segmen pasar wilayah DKI Jakarta?

B.Tujuan Geladikarya dan Ruang Lingkup.

Tujuan umum studi geladikarya berdasarkan pokok

permasalahan yang diuraikan di atas, adalah:

Henyusun rancangan pengembangan wisata buru Hutan RPH

Cariu berdasarkan keinginan pasar khususnya pasar

wilayah DKI Jakarta dalam rangka penyusunan perenca

naan pemasaran.

Tujuan khusus meliputi penelaahan kebutuhan dan

keinginan pasar sasaran, menganalisis potensi penyediaan

tipe aktivitas wisata buru, menetapkan alternatif tipe

aktivitas wisata buru yang layak dikembangkan serta menyu

sun rancangan pengembangan pemasaran.

Lingkup penelaahan Geladikarya adalah perencanaan

pemesaran dengan penekanan pada pengambangan produk wisata

buru berdasar pendekatan pasar.

C. Metodologi

Metode pengamatan yang digunakan adalah metode sur

vai, dengan fokus sasaran mengungkap hal-hal pokok menge

nai kebutuhan wisata buru dan identifikasi sumberdaya dan

lingkungan wisata buru Hutan RPH Cariu. Pengumpulan data

pasar dilakukan melalui wawancara, pengisian kuisioner dan

studi literatur, Kemidian dilanjutkan dengan anal isis data

secara tabulasi dan deskritif. Penyebaran kuisioner untuk

responden pengusaha bukan perusahaan hutan, terutama pada

pengusaha bangunan perumahan.

Penetapan alternatif pengembangan wisata buru dilaku

kan melalui anal isis kebutuhan dan penyediaan.
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Penyusunan pereneanaan pemasaran untuk pengembangan

usaha wisata buru jangka panjang berdasarkan pada anal isis

lingkungan, meliputi proses 1) Penyusunan tujuan, 2)

pene tapan sasar-an pemasaran dan 2) Penyusunan Rencana

Strategi Pemasaran.

D. Hasil Penelitian

1. Keadaan Pasar Konsumen Wisata Buru

a. Konsumen Perbakin DKI Jakarta

Pasar Wilayah OKI Jakarta merupakan pusat konsumen

wisata buru, khususnya untuk daerah tujuan pada kawasan

hutan Perhutani Unit III Propinsi Jawa Barat. Pasar wisata

buru terbagi dua yaitu pelanggan dan pasar potensial.

Konsumen pelanggan wisata buru terutama adalah ang

gota Perbakin yang umumya tergolong atlit berburu (hunter)

(± 90%), dengan status pekerjaannya adalah pengusaha atau

pemilik dan manajer perusahaan.

Konsumen pelanggan anggota Perbakin yang tergolong

pemburu aktif berjumlah ± 600 orang (60 %), umumnya (66,6

%) berasal dari kelas menengah bawah (pendapatan Rp 3 - 5

Juta per bulan) dengan moti vasi utamanya adalah olahraga

( 35 %), rekreas i alam (± 25 %) dan petualangan/menguj i

fisik dan mental (± 20 %). Konsumen pelanggan golongan

menengah atas berjumlah 33,4 % lebih bermotivasi untuk

mendapatkan trophi (40 %). Frekuensi berburu lokal 1

kali per bulan dengan pengeluaran biaya setiap kali

perjalanan perburuan (3 hari) rata-rata Rp 216 per orang.

Sebagian besar pemburu mempunyai reneana alokasi biaya

perburuan 5 - 10 % dari pendapatannya. Adanya alokasi ini

menggambarkan loyalitas terhadap produk.

Pemburu yang tergolong aktif sekali sebanyak 60

orang (12 surat ijin angkut senjata) per bulan atau 5,7 %
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Jumlah yang sangat aktif ini menunjukan penurunan rata

rata 10,6 % dibandingkan keadaan sebelum tanun 1989 yang

mencapai rata-rata sebanyak 844 surat ijin/tahun (3.362

kunjungan pemburu). Penurunan minat buru ini terjadi

karena sulitnya mendapatkan satwa buru dan lokasinya jauh

(membutuhkan waktu yang relatif panjang). Sebab lain

adalah prosedur perijinan yang panjang.

Para pemburu yang berasal dari golongan menengah

atas dan para manajer eksekutif tergolong kurang dan cukup

ak t i f ± 30 %, karena waktu luang yang terbatas. Mereka

dimungkinkan melakukan perburuan sekali dalam satu tahun.

Kegiatan sebagai kompensasi saat tidak berburu adalah

berlatih menembak sasaran di Senayan 1-3 kali per minggu

dengan membayar sewa tempat Rp 6.600/2 jam.

Mengintai (nyanggong) pada menara intai (rangon)

dengan menggunakan lampu sorot (belor) dan menggiring

dengan menggunakan anjing merupakan cara berburu yang

sarna-sarna paling diingikan oleh 40 % pemburu. Cara berburu

"menjelajah" hanya disukai oleh 20 % dari mereka.

Kegiatan "rekreasi sambilan" pada saat berburu yang

disenangi adalah memancing (46,4 %J, berkemah (35,15 %)

dan menikmati pemandangan alam (18,5 %). Sebanyak 31,25 %

responden mengharapkan dapat melakukan wisata buru bersama

keluarga. Obyek wisata keluarga yang disarankan antara

lain fasilitas perkemahan keluarga, pondok wisata,

tempat pemancingan, lintas alam dan pengamatan burung.

Nilai permintaan pasar wisata buru tahun 1995 dari 60

% pemburu anggota aktif Perbakin sebesar ± Rp 42 juta per

bulan. Permintaan dari golongan menengah atas terhadap

aktivitas latihan menembak dan latihan berburu sebanyak ±

bernilai Rp 6 - 12 juta/bulan. Dari jumlah permintaan di

atas, sebanyak 20 % (diluar masa liburan) sampai 40 %

(pada mas a liburan) merupakan permintaan keluarga pemburu

terhadap wisata non buru terutama memancing, berkemah dan

pengamatan alamo
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b. Pasar Pengusaha Goiongan Menengan Keatas

Pasar wisata buru potensial goiongan menengah keatas

berupa pengusaha/pemilik dari perusahaan goiongan sedang

dan besar yang pada tahun 1989 berjumiah 8.464 perusahaan

dengan pertumbuhan 6,8 %. Pada tahun 1995 diperkirakan

mencapai 24.012 pengusaha dan tahun 2000 berjumiah 32.134

pengusaha dengan nilai pasar.

Konsumen potensial berupa pengusaha terdiri goiongan

menengah bawah (penghasilan kurang dari Rp 5 juta) sebesar

58 %, kelompok berpenghasilan Rp 5 - 7,5 juta sebesar 28 %

dan goiongan menengah paling atas keatas (penghasilan

diatas Rp 7,5 juta) berjumlah 14 %. Motivasi yang menda

sri minat mereka adalah menambah relasi selain olah raga

dan rekreasi.

Cara pernbelian yang

keanggotaan kelompok/klub.

dikehendaki adalah berbentuk

Alasan tidak melakukan berburu

selama ini karena tidak mengetahui informasi dan belum ada

kesempatan waktu luang.

Faktor yang mendorong minat para pengusaha tersebut

diatas terutama pengalaman sewaktu di daerah dan nostalgia

waktu kecil (63 %) serta tontonan/bacaan (37 %). Aktivitas

berburu yang disenangi para peminat adalah nyanggong (83

%) karena lebih mudah mendapatkan satwa. Semua peminat

berburu menyatakan butuh Iatihan menembak/menggunakan

senjata api berburu. Mereka yang dapat menyediakan waktu

periodik bulanan untuk berburu hanya 18 % dan yang tidak

tertentu waktunya sebanyak 37 %. Biaya yang dialokasikan

untuk berburu hanya 2 - 5 % dari pendapatan atau 10 - 20

% dari alokasi biaya rekreasi.

Nilai pasar potensial tahun 1995 dari 32 % atau

7.683 pengusaha golongan menengah yang berminat latihan

rnenembak berjumlah ± Rp 537,8 juta/bulan dengan angka

pertumbuhan 6 %.
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2. Penyediaan Wisata Buru

Kawasan Hutan RPH Cariu memiliki 45 jenis satw liar

(mamalia, burung dan ref til ), diantaranya yang

satwa buru ada 12 jenis, selain rusa (Rusa

tergolong

spp.) yang

sedang ditangkar, yaitu:
a. 5a twa besar: jenis yai tu babi hutan (Sus serofa),

kijang (Muntiaeus muntjak) ,

b. 5atwa Keeil: meneek/kaneil (Tragulus javanieus) ,

musang (Paradoxurus sp.), landak (Hystrik javaniea) ,

bajing (Ratufa sp.), monyet (Maeaea faseieularis) dan
lutung (Presby tis eristata).

c. Burung: tekukur (Centropus ehinesis) , punai (Spenurus

sp.), puyuh (Turnix sp.), ayam hutan (Gallus sp.).

5atwa buru prioritas adalah babi hutan, populasinya

diperkirakan 100-150 ekor (5-7 ekor/100 ha lahan buru).

Bagian kawasan hutan yang dapat digunakan untuk zona

pemanfaatan (berdasar penilaian kesesuaian faktor ai r,

topografi landai, nilai aestetis panorama alam, letak

tapak, enklap perkampungan) seluas ± 2.300 Ha.

5eeara fisik, Hutan RPH Cariu dapat menyediakan kese

luruhan tipe-tipe aktivitas wisata buru dan wisata non

buru yang diinginkan pasar konsumen wilayah DKI Jakarta

Aktivitas wisata prioritas untuk dikembangkan guna menea

pai kapasitas penyediaan optimal adalah berburu mengintai

(nyanggong), latihan menembak dan berburu, wisata perkema

han serta wisata bermalam sasaran.

Kapasitas penyediaan aktivitas wisata buru pertahun

menurut masing-masing tapak adalah: 2.880 berburu mengin

tai (meliputi satwa besar dan satwa keeil), menembak

sebanyak 8000 HOK dan latihan berburu sebanyak 800 HOK.

Kapasitas penyediaan aktivitas wisata non buru

adalah perkemahan keluarga sebanyak 15.000 HOK, wisata

bermalam sebanyak 4.800 HOK dan perkemahan umum sebanyak

150.000 HOK.
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3. Masalah dan Strategi Pengembangan Wisata Buru

Analisis SWOT menunjukan bahwa situasi lingkungan

pemasaran dan keadaan internal perusahaan memberikan

prospek yang cukup baik bagi pengembangan wisata buru

Hutan RPH Cariu untuk pemenuhan kebutuhan pasar wilayah

DKI Jakarta. Analisis lingkungan menunjukan bahwa pengem

bangan usaha wisata buru Hutan RPH Cariu mempunyai pros

pek yang cukup baik karena adanya perimbangan

Faktor internal yang dapat menjadikan perusahaan

unggul dalam persaingan adalah penguasaan penyediaan bahan

baku sumberdaya alam satwa buru dan hutan.

Merupakan peluang lingkungan makro adalah peningkatan

perekonomian nasional, teknologi komunikasi dan peraturan

perundangan kepariwisataan dan perbufuan, demografi dan

sosial budaya. Lingkungan mikro yang dinilai menguntungkan

adalah karena belum adanya perusahaan pesaing, perburuan

merupakan kebutuhan psikologis dari 60 % konsumen pelang

gan (anggota Perbakin DKI Jakarta yang aktif, diantaranya

5,7 % yang sangat aktif), tersedia cukup tenaga kerja

masyarakat sekitar hutan dan peluang untuk membangun

kemitraan industri rakyat.

Tantangan lingkungan makro yang harus diantisipasi

perusahaan untuk keberhasilan pengembangan adalah kecende

rungan al ih fungsi lahan hu tan (pemukiman, pertambangan

batu) dan meningkatnya gangguan keamanan hutan, munculnya

erusahaan pesaing, serta faktor permintaan (kesadaran dan

kepercayaan) konsumen. Tantangan lingkungan yang perlu

lebih mendapat perhatian adalah: 1) adanya kecenderungan

penurunan permintaan wisata buru yang sangat drastis

sebesar 10,6 % karena satwa babi hutan makin sulit ditemu

kan, lokasi perburuan yang makin jauh dan prosedur pengu

rusan ijin angkut senjata yang dinilai terlalu panjang; 2)

belum ada kepercayaan konsumen terhadap rencana pengem-
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bangan wisata buru Hutan RPH Cariu; 3) rendahnya tingkat

sosial ekonomi masyarakat sekilar hutan; 4) perburuan

lidak legal; serta 5) daerah tujuan wisata buru yang ada

diluar RPH Cariu (Pandeglang, Purwakarta, Cianjur dan

Sukabumi) .

Unsur internal yang sangat melemahkan kemampuan peru

sahaan adalah populasi satwa buru belum memadai untuk

diburu (keeuali babi hutan), adanya enklap dalam kawasan,

penguasaan teknologi perburuan belum dikuasai dan SDM

untuk tenaga pengelolaan belum memadai serta produk wisata

buru belum siap jual.

Strategi generik pengembangan wisata buru yang dipi

1 ih dengan keadaan perimbangan 1 ingkungan pemasaran dan

kondisi internal perusahaan seperti adalah strategi perta

hanan yang bersifat agresif menuju strategi pertumbuhan.

Strategi pertahanan yang agresif tersebut ditujukan

terutama untuk mengatasi permasalahan internal perusahaan

dalam rangka proses pembangunan prakodisi. Program jangka

pendek tersebut meliputi penyiapan manajemen usaha

(penyusunan reneana pengusahaan, penyusunan organisasi dan

pengadaan tenaga pengelola), pengelolaan satwa buru,

penyiapan masyarakat, pengembangan saluran pemasaran.

koordinasi dengan instansi terkait dan promosi untuk

membangun kepereayaan konsumen.

Pasar sasaran dalam tahap pengenalan untuk produk

aktivitas wisata buru ialah golongan menengah bawah dan

untuk produk perkemahan umum adalah masyarakat umum.

Strategi pemasaran wisata buru tahap pengenalan

dengan pasar sasaran golongan menengah bawah (peka harga.

kurang informasi) adalah strategi penerobosan cepat.

Produk dan harga ditetapkan menurut pasar sasaran serta

promosi intensif untuk meningkatkan kepereayaan. Distri

busi produk dengan penjualan langsung atau pengembangan

keagenan seeara selektif.
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Dalam periode pengembangan jangka panjang lima tahun

ke-1, dilanjutkan dengan strategi pemasaran menyaring

lambat. Sasaran penjualan dalam tahap ini untuk keselu

ruhan kelompok tipe wisata buru dan non buru sesuai dengan

target dapat meraih pangsa pasar ± 5 %, adalah : 1) untuk

tahun ke-1 sejumlah 71.900 HOK senilai Rp 269,5 Juta, 2)

selama lima tahun ke-1 sebesar Rp 1.926,6 juta (pertum

buhan ± 10 %). Sasaran kelebihan usaha dalam bentuk profit

margin sebesar 20 % dari sasaran penjualan diatas.

Dana investasi dibutuhkan untuk kegiatan implementasi

dalam periode lima tahun ke-1 sebesar Rp 2.338,39 Juta,

meliputi biaya tetap Rp 2.245,24 dan biaya variabel Rp

93,15 Juta. Periode pengembalian modal adalah 11 tahun 5

bulan dengan BCR 1,29 dan IRR 20,005 %.

E. Saran

1. Status kawasan Hutan RPH Cariu yang sekarang adalah

hutan produksi dengan pengembangan untuk wisata alam

mempunyai pengertian yang sangat luas. Untuk mendapat

kan landasan arah pengembangan wisata buru yang lebih

jelas perlu penetapan status kawasan hutan RPH Cariu

menjadi areal buru.

2. Pengendalian gangguan hama babi hutan dapat digunakan

sebagai kegiatan kaji tindak penyelenggaraan wisata

buru selama masa prakondisi sehingga akan diperoleh

bahan masukan yang berharga bagi penyelengaraan pengu

sahaan wisata buru selanjutnya.

3. Pengembangan Hutan RPH Cariu sebagi tempat wisata

buru harus juga untuk memperhatikan fungsi lindung

sehingga dapat memberikan kemanfaatan umum dan memper

tahankan eksistensi kawasan terhadap desakan alih

fungsi lahan.

4. Dengan Makin kecilnya faktor produksi kepemilikan

tanah, maka pengembangan Mitra usaha dengan masyara-
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kat sekitar hutan harus dilakukan melalui pendekatan

agribisnis, yang mencakup sub-sub sistem lain (indus

tri dan pemasaran) selain sub sitem usaha tani.

5. Untuk menunjang keberhasilan pengembangan wisata buru

Hutan RPH Cariu, perusahaan perlu melakukan pengenda

lian daerah-derah tujuan wisata buru lainnya yang ada

diwilayah Unit III Perhutani Jawa Barat melalui koor

dinasi atau melalui integrasi sehingga merupakan suatu

keasatuan pengusahaan.

6. Pada pase pertumbuhan (2-3 tahun kemudian setelah pase

perkenalan) , perusahaan akan berhadapan dengan pasar

golongan menengah atas yang tidak peka harga, sehingga

perlu diantisipasi melalui pengembangan produk yang

lebih memperhatikan kualitas pelayanan dan manfaatnya.

7. Untuk memenuhi permintaan pasar yang makin meningkat

di masa yang akan datang, maka kemampuan penyediaan

aktivitas wisata buru dari Hutan RPH Cariu perlu

diperluas kearah wilayah koplek hutan Gunung Sangabua

na bag ian Timur meliputi wilayah KPH Cianjur dan KPH

Perwakarta.

8. Untuk mengatasi kendala internal Perum Perhutani yang

menyangkut tenaga, teknologi dan permodalan, maka pola

pengusahaan wisata buru Hutan RPH Cariu dapat ditempuh

melalui mitra usaha dengan pihak ke-2 sebagai inves-

pihak
dan

nilai

tor. Terdapat dua cara yang dapat dilaksanakan:
a. Bentuk usaha bersama (patungan) dengan modal usaha

sebagian terbesar (~ 51 %) atau sepenuhnya disedia
kan pihak ke-2 (swasta) selama periode tertentu
(minimal 30 tahun). Wewenang pengusahaan dan tang
gungjawab ada di pihak swasta. Perhutani menempat
kan perwakilan dalam dewan komisari. Pembagian keun
tungan berdasar nilai investasi. Kelemahannya,
Perhutani suI it melakukan pengawasan.

b. Modal sepenuhnya ditangulangi Perhutani dan
ke-2 (swasta) menyediakan tenaga manajemen
teknologi). Pembagian keuntungan berdasakan
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konslribsi. Kelemahan: Perhutani harus berani me
nang ling resiko sepenuhnya.

Cara ke dua adalah pilihan yang lerbaik bagi Perhutani

untuk mengalasi kesulitan dana, lenaga pengelola dan

teknologi, serta untuk mengurangi adanya resiko.

9. Langkah awal yang harus dilakukan Perhutani sebagai

persiapan kerjasama usaha pengembangan wisata buru

Hutan RPH Caf'iu dengan pihak ke-2 adalah menyiapkan

prakondisi, meliputi penalaan areal, penyusunan reneana

pengusahaan areal buru dan penyiapan masyarakat.

10. Keeenderungan kebijaksanaan pemerintah memberikan

kemudahan (penyederhanaan prosedur perij inan) un tuk

meningkatkan wisata buru dan keberhasilan Perhutani

dalam pengembangan wisata buru akan menarik minat

perusahaan-perusahaan lain. Perhutani harus meningkat

kan kekuatan bersaing dengan menetapkan salah satu

strategi turunan sebagai keunggulan bersaing. Keunggu

Ian akses ke pemasokan bahan baku dan ke pasar konsu

men dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan biaya.

11. Untuk menghindari benturan kepentingan, penyelengaraan

wisata non buru untuk masyarakat luas (perkemahan

umum, berjiarah) tidak diutamakan dan dijadwalkan

bukan pada musim berburu.

12. Salah satu sasaran pembangunan ada1ah pengembangan

tingkat sosia1 ekonomi masyarakat sekitarnya. Dengan

makin kecilnya faktor produksi kepemilikan tanah, maka

pengembangan mitra usaha dengan masyarakat sekitar

hutan harus dilakukan melalui pendekatan agribisnis,

yang mencakup sub-sub sistem lain (industri dan pema

saran) selain sub sitem usaha tani.
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