
 

 

PENDAHULUAN 
 

  Pengembangan produk adalah salah satu langkah penting dan mendasar bagi produsen untuk 

menghadapi konsumen. Menurut (Assauri, 1990) pengembangan produk merupakan suatu kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menghadapi adanya kemungkinan perubahan suatu 

produk ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih 

besar. Pengembangan produk ini sendiri memiliki beberapa peran penting, seperti berkaitan dengan 

daur hidup dari produk, dalam penentuan laba, serta dalam tumbuh kembang dari produk yang terkait 

(Stanton, 1996). Selaras dengan hal tersebut, dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata pun 

memerlukan adanya pengembangan produk pariwisata. Salah satu upaya untuk menjual produk 

pariwisata yang berkualitas dan tepat sasaran adalah dengan mempersiapkan pengembangan produk 

yang sesuai dengan karakteristik, keunikan destinasi serta sesuai dengan pasar yang dituju, sehingga 

potensi pariwisata yang dimiliki oleh destinasi pun dapat dikelola, diolah, dan dimanfaatkan dengan 

maksimal.  

Konsep pengembangan produk diartikan sebagai usaha atau upaya yang dilakukan secara 

terencana dan sadar dengan tujuan untuk memperbaiki produk pariwisata yang sudah dimiliki serta 

berjalan, atau juga menambahkan jenis produk lain untuk dipasarkan (Yoeti, 1999). Adanya 

pengembangan produk pariwisata yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan dari destinasi pun 

menjadi bagian yang penting bagi kelangsungan ataupun keberlanjutkan dari destinasi itu sendiri, 

terutama dari sisi lingkungan alam. Lingkungan alam menjadi sebuah aspek penting yang perlu 

diperhatikan namun sering kali diabaikan. Lingkungan alam merupakan aset pariwisata dan 

mendapatkan dampak karena sifat fisik tersebut tersebut yang rapuh dan tak terpisahkan (Iriani, 2019). 

Dari (Teye, 2002), (Ismayanti, 2010), dan (Ramseook, 2011) juga menjelaskan bahwa dampak 

pariwisata sangat mempengaruhi lingkungan alamnya, namun masih banyak destinasi wisata yang 

belum mengembangkan produk pariwisata yang dimiliki secara maksimal atau bahkan belum memiliki 

rencana pengembagan produk  pariwisata yang turut melindungi lingkungan alamnya, yang kemudian 

pula berdampak pada kualitas atraksi wisata yang dijual kepada wisatawan. Tentunya hal tersebut akan 

menghambat kemajuan dan kesuksesan destinasi wisata itu sendiri. 

 Salah satu contoh destinasi yang belum memiliki pengembagan produk pariwisata yang 

maksimal namun memiliki kualitas potensi produk yang sangat potensial adalah TWAS atau Taman 

Wisata Alam Sorong yang terletak di Kota Sorong, Papua Barat. Adanya pemanfaatan lanskap atau 

potensi wisata untuk mengembangkan wisata alam perlu dilakukan secara hati-hati dan cermat serta 

tidak terjebak dengan kepentingan ekonomi (Warpani dan Warpani, 2007), sehingga adanya 

pemanfaatan potensi di TWAS diharapkan dapat juga turut melindungi kelestarian serta keberlanjutan 

alam, karena adanya dampak dari kegiatan pariwisata sangat mempengaruhi keadaan lingkungan 

alamnya (Teye, 2002), (Ismayanti, 2010), dan (Ramseook, 2011). 

 Dari penjelasan tersebut menunjukan bahwa perlu adanya hubungan yang bersinergi antara 

pengembangan pariwisata dengan konsep keberlanjutan serta konsep konservasi sehingga hubungan 

yang saling menguntungkan dan menjaga akan terwujud. Maka, dengan melihat fenomena tersebut, 

peneliti akan merumuskan rencana pengembangan produk pariwisata yang dapat ikut melindungi 

kelestarian lingkungan Taman Wisata Alam Sorong yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan 

dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta menentukan berbagai macam perbaikan 

dan penambahan atraksi wisata yang sesuai dengan konsep tersebut,  sehingga pengelola maupun 

stakeholder yang terkait tetap dapat melakukan maupun mengembangkan kegiatan pariwisata namun 

tetap berjalan beriringan dengan konsep konservasi yang berlaku. 

 

 

LANDASAN TEORI  
 

Pariwisata Berkelanjutan 

Pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan sekarang 

tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dengan memperimbangkan kriteria sosial, 

ekonomi, dan lingkungan (Arida, 2012). Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) pilar utama 



 

 

tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta sekaligus menjadi kriteria yang telah dirumuskan 

oleh Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia (Global Sustainable Tourism Council), yang mencakup: 

1. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (Sustainability Management) 

2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (Social-Economy) 

3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (Culture) 

4. Pelestarian lingkungan (Environment) 

 

Produk Pariwisata  

Produk pariwisata sebagai salah satu objek penawaran dalam pemasaran pariwisata memiliki 

unsur-unsur utama yang terdiri dari 3 bagian (Yoeti, 2002): 

1. Daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk di dalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan. 

2. Fasilitas yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengelolaan 

makanan, parkir, transportasi, rekreasi, dan lain-lain. 

3. Kemudahan untuk mencapai daerah tujuan. 

 

Pengembangan Produk  

Tahap ini dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. 

Selama pengembangan produk, penjualan nol dan biaya investasi bertambah. Dalam pengembangan 

produk wisata perlu mempertimbangkan (Suwena dan Widyatmaja, 2017): 

a) Dalam kondisi tertentu, pengembangan produk dilakukan dari produk yang sudah ada, dengan 

lebih menekankan pada peningkatan style, tampilan produk dan nilai tambah untuk 

meningkatkan daya tarik yang lebih besar, daripada membuka destinasi wisata baru. 

b) Pengembangan produk harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat lokal, budaya, 

karakter ikatan sosial, dan lingkungan alam. Manajemen dan masyarakat lokal dapat menikmati 

keuntungan dari pariwisata dalam keselarasan dengan budaya, sosial, dan lingkungan setempat. 

c) Kerjasama antar unit di daerah, dikoordinasikan dengan dukungan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk merangsang apresiasi terhadap pentingnya pengembangan produk untuk 

kepentingan masyarakat lokal secara keseluruhan. 

d) Situasi dan tren pariwisata dipertimbangkan, karena akan menjadi faktor penentu permintaan 

pasar. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

No

.  

Judul  Penulis Tujuan & Metode 

Penelitian 

Temuan 

1. Konsep 

Penataan 

Lanskap Untuk 

Wisata Alam Di 

Kawasan 

Taman Wisata 

Alam Sorong 

Matheus Beljai  

E.K.S Harini 

Muntasib  

Bambang 

Sulistyantara 

Merancang konsep 

penataan lanskap 

untuk wisata alam di 

kawasan Taman 

Wisata Alam Sorong 

 

Metode: 

Menggunakan 

pendekatan sistematis 

perencanaan wisata 

yang merupakan 

modifikasi dari 

(Wearing dan Neil, 

2009). 

● Taman Wisata Alam Sorong 

memiliki potensi untuk 

dikembangkan menjadi 

kawasan wisata alam dengan 

tindakan konservasi yang tepat 

dalam bentuk pemanfaatan 

dan aktivitas wisata yang 

sesuai dengan karakteristik 

yang dimiliki. 

● Zonasi yang dihasilkan 

berbasis pada karakter biofisik 

kawasan, keragaman potensi 

yang dimiliki, serta atraksi 

wisata alam, yaitu zona 

insentif, zona semi intensif, 

dan zona ekstensif. 

● Konsep penataan lanskap di 



 

 

wilayah wisata TWAS 

mengacu pada konsep 

mempertahankan karakteristik 

dan kondisi alami lanskap 

yang terbagi dalam 4 ruang 

utama, yaitu ruang penerimaan 

dan pelayanan, ruang wisata 

inti, ruang wisata penunjang, 

dan ruang konservasi. 

2. Penilaian Dan 

Pengembangan 

Potensi Objek 

Dan Daya Tarik 

Wisata Alam Di 

Taman Wisata 

Alam (TWA) 

Sibolangit 

Irene Astria 

Ginting 

Pindi Patana  

Rahmawaty 

Menilai potensi serta 

daya tarik wisata yang 

dimiliki oleh TWA 

Sibolangit, sekaligus 

menganalisis 

permasalahan dan 

strategi 

pengembangan wisata 

alam di kawasan 

tersebut. 

 

Metode: 

Melakukan observasi 

secara langsung di 

sepanjang jalur 

tracking TWA 

Sibolangit. Dianalisis 

berdasarkan kriteria 

penskoringan pada 

Pedoman Analisis 

Daerah Operasi Objek 

dan Daya Tarik 

Wisata Alam Dirjen 

PHKA tahun 2003. 

● Potensi wisata yang dimiliki 

oleh TWA Sibolangit berupa 

flora dan fauna, keindahan 

panorama alam, camping 

ground, serta tracking. 

● TWA Sibolangit dapat 

dijadikan tempat untuk 

melakukan upaya pendidikan 

konservasi kepada para pelajar 

serta dapat dijadikan sebagai 

tempat penelitian yang 

berkaitan dengan flora dan 

fauna, selain sebagai tempat 

wisata. 

● Berdasarkan dari analisis 

SWOT yang dilakukan, 

menyatakan bahwa TWA 

Sibolangit berada di kuadran 1 

yang berarti objek wisata ini 

memiliki kekuatan dari segi 

internal serta peluang dari segi 

eksternal.  

  

Berdasarkan uraian beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat pelestarian flora dan fauna juga memiliki potensi serta 

daya tarik wisata yang berpeluang besar untuk dikembangkan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

objek/destinasi wisata yang dapat menarik minat wisatawan secara luas. Pada penelitian di atas juga 

membenarkan bahwa adanya kegiatan pariwisata dapat dikolaborasikan dengan konsep konservasi yang 

mengikat kawasan perlindungan. Penelitian ini sendiri secara berbeda membahas tentang konsep 

pengembangan produk pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan dalam memanfaatkan serta 

mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh Area Camping Ground & Outbound TWAS 

sehingga adanya kegiatan pariwisata di area tersebut dapat mengakomodir tidak hanya fungsi destinasi 

ini sebagai tujuan wisata, namun juga tetap memperhatikan upaya perlindungan atau konservasi serta 

pelibatan masyarakat lokal area destinasi. 

 

 

 

METODE 
Penelitian dilakukan di Taman Wisata Alam Sorong yang terletak di Kota Sorong, Provinsi 

Papua Barat. Fokus dari penelitian ini adalah pada pengembangan produk pariwisata di Area Camping 

Ground & Outbound  sebagai pusat kegiatan pariwisata yang ada di TWAS., sebab untuk saat ini area 

tersebut merupakan area yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dibandingkan dengan area 



 

 

lainnya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menjadikan area ini sebagai fokus area 

pengembangan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara \ 

terhadap stakeholder terkait, yaitu staf resort TWAS, wisatawan, perwakilan dari masyarakat lokal, 

mitra pengelola, serta pihak BBKSDA Papua Barat selaku pengelola destinasi dan sebagai pemilik 

sumber data resmi, sekaligus melakukan studi pustaka melalui dokumen-dokumen terkait. Selain itu, 

dilakukan proses observasi lapangan sebagai salah satu upaya pengumpulan data mengenai potensi serta 

keadaan di destinasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari narasumber 

wawancara serta data sekunder yang berasal dari dokumen terkait. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini sendiri adalah jenis metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data dari (Miles dan Hubermen, 1984), yaitu 

mulai dari tahap reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi data-

data yang telah diperoleh dari proses observasi lapangan, wawancara narasumber, serta data sekunder 

yang berasal dari dokumen yang terkait. Terdapat sebanyak 4 orang yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni, sehingga 

jika diakumulasikan lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian adalah 6 bulan.  

 

 

HASIL PENELITIAN 
Bab ini akan membahas tentang analisis dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, yaitu 

mengenai komponen produk wisata yang dimiliki oleh Area Camping Ground & Outbound TWAS 

selaku tempat dari penelitian ini. Adapun komponen produk pariwisata yang akan dibahas adalah daya 

tarik, fasilitas, aksesibilitas, serta analisa pasar . 

 

1.1 Gambaran umum destinasi wisata Area Camping Ground & Outbound TWAS  

TWAS ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang telah berdiri sejak tahun 1981 

sebagai taman wisata namun berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990  nama tersebut berubah menjadi 

Taman Wisata Alam Sorong. TWAS sendiri dikelola oleh BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber 

Daya Alam) Papua Barat. Selain sebagai tempat wisata, TWAS juga ditunjuk sebagai kawasan 

konservasi sejak 7 Mei 1981 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 

397/Kpts/Um/5/1981. Luas area TWAS adalah + 945.90 HA yang terbagi kedalam blok pemanfaatan 

seluas 733,76 HA dan blok perlindungan seluas 77,2 HA.  Keunikan berupa hutan alam Arboretum 

yang masih virgin  yang dimiliki oleh TWAS dengan berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna 

yang ada di dalamnya menjadi  daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di area Kota & Kabupaten Sorong 

serta sekitarnya belum memiliki jenis atraksi wisata semacam ini, sehingga menjadikan destinasi ini 

sebagai pionir jenis wisata alam hutan.  Terdapat sebanyak 57 jenis flora yang tersebar di blok 

pemanfaatan dan blok dan perlindungan, yaitu 13 jenis di kelas mamalia, 51 jenis untuk kelas aves 

(burung), 16 jenis untuk reptilia, serta untuk kelas amphibia sebanyak 3 jenis. Keanekaragaman inilah 

yang menjadikan suasana hutan alam TWAS menjadi daya tarik yang sangat kuat untuk wisatawan. 

Kemudian untuk Area Camping Ground & Outbound yang merupakan fokus objek penelitian ini 

terletak di blok pemanfaatan.  

 

Daya tarik 

Area Camping Ground & Outbound TWAS sebagai fokus objek penelitian ini terletak di tapak 

3 blok pemanfaatan. Keunikan flora di area ini adalah tumbuhan Agathis sp yang memiliki tegakan 

lurus serta berjarak. Terdapat beberapa aktivitas wisata yang biasanya wisatawan lakukan ketika 

berkunjung, seperti berkemah, berjalan mengelilingi Area Camping Ground & Outbound, melihat 

kandang habituasi, serta berfoto. Dari beberapa aktivitas wisata tersebut yang paling banyak dilakukan 

oleh wisatawan adalah kegiatan berkemah dan berfoto, sebab di area ini belum terdapat pengembangan 

atau penataan atraksi wisata yang maksimal dan memadai sehingga untuk saat ini aktivitas wisata yang 

dapat dilakukan di area ini masih terbatas. Terdapat pula walk path yang ukurannya tidak begitu besar 

namun aman untuk diinjak, kandang habituasi, toilet, serta gazebo yang keadaannya tidak terawat. Area 

wisata ini juga beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk acara penyambutan berupa tarian daerah, 

namun belum memiliki  kegiatan festival ataupun event pariwisata dan kebudayaan. Berikut ini 

merupakan penilaian terhadap beberapa kegiatan wisata yang sudah ada maupun masih menjadi potensi  

di Area Camping Ground & Outbound. 



 

 

 

Fasilitas  

 Area Camping Ground & Outbound TWAS telah memiliki beberapa bentuk fasilitas umum 

seperti  toilet, papan informasi, tempat parkir, serta pengelolaan sampah  namun untuk amenitas dasar 

lainnya seperti, mushola atau tempat ibadah, tempat sampah,  kafetaria, pusat oleh-oleh, serta pusat 

informasi belum tersedia di destinasi wisata ini. TWAS sendiri secara umum sudah memiliki pusat 

informasi, serta papan informasi yang berisi informasi pengelolaan TWAS yang terletak tidak jauh dari 

pintu masuk destinasi. Pusat informasi sendiri belum dimanfaatkan fungsinya dengan maksimal dimana 

saat ini masih cenderung digunakan sebagai tempat pengawasan dan penjagaan terhadap aktivitas 

keluar-masuknya wisatawan maupun masyarakat lokal. Fasilitas yang telah tersedia dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Toilet  

Tersedia 4 bilik toilet yang terletak di pojok kanan dari arah masuknya wisatawan. Bangunan 

toilet tersebut merupakan bangunan permanen yang sampai saat ini masih dalam keadaan baik, namun 

tidak tersedia air karena pengairan hanya mengandalkan tampungan air hujan. Selain itu, kegiatan ilegal 

berupa mabuk-mabukan di area destinasi oleh wisatawan yang tidak bertanggung jawab kerap kali 

menghasilkan aksi pengrusakan terhadap amenitas yang ada di area destinasi, bahkan ketika toilet sudah 

dalam keadaan terkunci pun tetap masih dapat dibobol. Meski demikian, keadaan saat ini dari keempat 

bilik toilet ini tidak begitu kotor karena masih sering dibersihkan oleh pihak pengelola.  

2. Tour guide  

Pihak TWAS telah menyediakan pelayanan tour guide bagi wisatawan. Terdapat 4 tour guide 

yang saat ini dapat memandu wisatawan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah ini dirasa cukup karena 

angka kunjungan yang tidak begitu tinggi. Para tour guide ini merupakan masyarakat lokal di sekitar 

destinasi TWAS. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk 

mengikutsertakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di TWAS. Permasalah yang saat ini 

dihadapi adalah kurang matangnya skill berbahasa asing terutama Bahasa Inggris sehingga para tour 

guide mengaku sering kesulitan untuk berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara.  

3. Tempat parkir 

Tempat parkir yang ada di Area Camping Ground & Outbound dalam keadaan tidak rusak serta 

bersih namun ukurannya tidak begitu besar. Pengelola mengakui bahwa keadaan tersebut belum 

menjadi masalah untuk saat ini, sebab luas dari tempat parkir masih cukup untuk menampung kendaraan 

wisatawan. Tempat parkir ini tidak hanya dapat menampung kendaraan roda 2 saja, namun juga mobil 

yang berukuran sedang serta mobil berukuran besar seperti bus pariwisata.  

4. Pengelolaan sampah 

Staf resort TWAS selaku pihak yang terlibat secara langsung untuk merawat area ini telah 

memiliki kerjasama dengan bank sampah untuk mengelola  sampah yang ada di destinasi, baik yang 

merupakan sampah hasil dari kegiatan pariwisata maupun sampah alam namun untuk jenis sampah 

minuman keras berupa beling masih menjadi masalah bagi pengelola. Sampah jenis ini tidak memiliki 

nilai jual, sehingga tidak bisa diikut sertakan bersama sampah lain untuk diserahkan kepada bank 

sampah. Oleh karena itu, untuk saat ini pihak pengelola masih berusaha mencari inovasi yang dapat 

menjadi solusi dari adanya jenis sampah tersebut. Tingkat kebersihan di Area Camping Ground & 

Outbound sendiri masih perlu ditingkatkan, karena walaupun telah ada kerjasama dengan pihak bank 

sampah kenyataan di area tersebut masih terdapat sampah yang berserakan, seperti sampah botol air 

minum, karung semen, dan lain-lain. Selain itu, terdapat satu penampungan sampah yang kondisinya 

sudah rusak serta posisinya berada di sudut area, sehingga menyulitkan wisatawan untuk membuang 

sampah pada tempatnya. 

5. Papan informasi 

Terdapat sekitar kurang lebih 6 buah papan informasi saat ini yang berisi berbagai macam 

informasi mengenai area tersebut serta beberapa flora dan fauna ikonik, seperti Burung Cendrawasih, 

Nuri Bayan Hijau, Palem Papua, Damar Papua, dan lain-laih di Area Camping Ground & Outbound 

namun belum ada  papan informasi yang berisi tentang tata letak atraksi wisata yang ada di destinasi 

ini. Secara umum, keadaan papan informasi dalam keadaan tidak rusak dan masih bisa dibaca oleh 

wisatawan, namun terdapat beberapa papan informasi yang mengalami vandalisme serta kotor. 

 

Aksesibilitas 



 

 

Analisis dan identifikasi pada poin aksesibilitas ini akan membahas tentang kemudahan wisatawan 

untuk berkunjung ke destinasi. Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Jalan 

Destinasi TWAS memiliki akses untuk masuk ke area tersebut berupa jalan yang masih berupa 

tanah serta dapat dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4, ataupun kendaraan besar seperti bus. Ketika 

turun hujan jalan akan licin dan becek serta terdapat beberapa lubang di beberapa titik. Pada saat dalam 

keadaan kering karena musim panas, jalan ini akan mengakibatkan banyak debu yang diciptakan oleh 

kegiatan lalu lalang kendaraan. Di dalam Area Camping Ground & Outbound sendiri sudah memiliki 

walk path yang digunakan oleh wisatawan untuk berkeliling di area tersebut. Walk path ini sendiri hanya 

dapat dilewati oleh satu orang saja serta dalam keadaan licin karena dilapisi oleh lumut.  

2. Papan nama destinasi 

TWAS memiliki gapura yang berfungsi sebagai gerbang masuk ke area destinasi tersebut. 

Ukuran gapura ini cukup besar, sehingga dapat terlihat dari jalan raya sehingga memudahkan wisatawan 

untuk menemukan destinasi ini. Area Camping Ground & Outbound belum memiliki papan nama 

destinasi yang berbentuk gapura atau papan nama yang sesuai, hanya terdapat papan nama kecil yang 

berisi nama area ini, ucapan selamat datang, serta satu kalimat slogan. 

3. Letak destinasi & transportasi umum 

TWAS sendiri terletak di pusat kota  Sorong sehingga hanya butuh kurang lebih 20-25 menit 

dengan menggunakan kendaraan bermotor melalui jalan provinsi untuk sampai ke destinasi ini, serta 

lokasinya yang dekat dengan jalan raya. Lokasi TWAS ini juga dapat ditemukan melalui Google Maps, 

serta sudah masuk kedalam rekomendasi di internet mengenai tempat wisata yang dapat dikunjungi. 

Wisatawan juga dapat mengendarai transportasi umum untuk datang ke destinasi ini, sebab mobilitas 

dan ketersediaan transportasi umum berupa angkot banyak ditemui. 

 

Analisa Pasar 

Pada pembahasan analisa pasar ini akan menjelaskan mengenai profil wisatawan, motivasi & 

ekspektasi wisatawan, besaran pasar, serta tren yang dimiliki oleh pasar. Hal tersebut ditujukan untuk 

mengetahui serta menyesuaikan permintaan pasar sekaligus situasi dan tren pariwisata saat ini. 

1. Profil wisatawan  

Pembahasan mengenai profil wisatawan ini sendiri berisi penjabaran secara umum dari rata-

rata karakteristik wisatawan yang sering berkunjung ke TWAS, yaitu sebagai berikut 

- Usia remaja - dewasa muda,  karakteristik pasar dengan rentang usia sekitar 15 tahun ke atas 

menjadi pasar terbesar bagi TWAS, sebab wisatawan yang berkunjung rata-rata adalah 

wisatawan dengan rentang usia tersebut.  Hal ini memang sesuai dengan jenis pariwisata di 

TWAS sendiri yang merupakan jenis wisata alam. Jenis wisata ini cenderung disukai oleh 

kalangan anak muda.  

- Wisatawan lokal, wisatawan lokal yang berkunjung ke TWAS masih lebih banyak jumlahnya 

dibandingkan jenis wisatawan Nasional maupun Internasional. Rata-rata wisatawan lokal yang 

berkunjung berasal dari wilayah sekitar Kabupaten dan Kota Sorong. Eksistensi dari TWAS 

sebagai sebuah taman wisata bagi masyarakat lokal menjadikan wisatawan lokal menjadi 

segmen yang dimiliki oleh TWAS.  

- Wisatawan Nasional dan Internasional, wisatawan yang berkunjung ke TWAS pun ada yang 

berasal dari luar daerah serta luar negri. Biasanya alasan mereka untuk berkunjung ke TWAS 

adalah untuk mengisi waktu luang ketika ingin berkunjung ke Raja Ampat, karena perjalanan 

ke Raja Ampat harus transit terlebih dahulu ke Kota Sorong.    

- Kunjungan berkelompok, rata-rata wisatawan yang berkunjung melakukan kunjungan secara 

berkelompok sebab salah satu  kegiatan yang paling sering dilakukan oleh wisatawan di TWAS 

adalah camping dengan rentang waktu 1 sampai 2 hari maupun hanya sekedar mengambil foto. 

Hal tersebut ditambah dengan TWAS yang notabene adalah hutan, maka akan berbahaya jika 

berkunjung secara individu, sebab masih banyak masyarakat sekitar  yang meminum minuman 

keras disana. 

- Pelajar, dari sisi latar belakang pendidikan wisatawan yang berkunjung ke TWAS rata-rata 

merupakan pelajar dengan tujuan camping. Dalam kelompok segmen ini pula berlatar belakang 

sebagai kelompok pecinta alam di sekolah dan melakukan kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan alam di TWAS. Hal tersebut sejalan dengan segmen usia yang telah dijelaskan diatas, 



 

 

serta selaras dengan jenis kendaraan yang dibawa oleh wisatawan ketika berkunjung, yaitu lebih 

banyak kepada penggunaan motor daripada mobil. 

- Penyuka dan penikmat kegiatan alam, selaras dengan profil wisatawan di atas selama ini 

wisatawan yang sering berkunjung adalah tipe wisatawan yang menyukai melakukan kegiatan 

yang ada di alam atau bisa disebut juga kelompok pecinta alam. Hal tersebut juga terbukti 

dengan salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan di Area Camping Ground & 

Outbound adalah camping atau berkemah.  

 

2. Motivasi & ekspektasi wisatawan 

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan melalui proses wawancara diketahui bahwa 

terdapat beberapa motivasi wisatawan untuk berkunjung ke TWAS beserta ekspektasi yang dimiliki, 

yaitu untuk mengambil foto atau berfoto, berkemah, menikmati suasana hutan, melakukan kegiatan 

alam, serta mengisi waktu luang yang dimiliki ketika melakukan transit di Kota Sorong. Ekspektasi 

yang dimiliki oleh wisatawan sebelum berkunjung ke TWAS sendiri adalah hutan yang masih sangat 

asri sesuai dengan karakteristik TWAS sebagai taman wisata alam sekaligus sebagai tempat konservasi 

berbagai jenis tanaman dan hewan. Menurut penuturan dari salah satu tour guide, wisatawan 

mancanegara sendiri memiliki respon yang sangat baik ketika berkunjung ke TWAS yaitu takjub 

melihat keindahan hutan yang masih sangat alam.  

3. Besaran Pasar  

Ukuran pasar yang dimiliki oleh destinasi Area Camping Ground & Outbound TWAS datang 

dari jenis wisatawan lokal yang rata-rata berasal dari sekitar Kota dan Kabupaten Sorong dengan latar 

belakang para pecinta alam, baik yang tergabung dalam organisasi maupun yang tidak. 

4. Tren Pasar 

Perkembangan jenis wisata adventure atau petualangan merupakan jenis wisata yang saat ini 

tengah diminati oleh wisatawan serta memiliki angka pertumbuhan yang pesat dan memiliki peminat 

yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis wisata lainnya. Keunikan yang dimiliki oleh jenis wisata 

ini yaitu mendorong adanya praktik wisata berkelanjutan serta mendukung peningkatan perekonomian 

masyarakat lokal. Kementerian Pariwisata tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menarik sekitar 

100.000 wisatawan dari seluruh dunia untuk jenis wisata petualangan ini. Adanya tren ini juga menjadi 

peluang bagi TWAS secara umum serta Area Camping Ground & Outbound secara khusus. Terlebih 

lagi jenis wisata ini juga menggabungkan dan pengembangkan beberapa adanya daya tarik wisata 

lainnya yaitu, petualangan, kuliner, budaya, sejarah, alam, religi, desa, serta olahraga. Hal tersebut 

sangat sesuai dengan karakteristik serta keunikan dari Area Camping Ground & Outbound  TWAS, 

serta dapat menjadi wadah dan peluang yang sangat besar untuk area ini megembangkan potensi 

sekaligus atraksi yang dimiliki. Terlebih lag,i di wilayah sekitar Kota maupun Kabupaten Sorong sendiri 

belum memiliki destinasi pariwisata dengan jenis dan atraksi wisata seperti ini, sehingga adanya bentuk-

bentuk atraksi seperti flying fox, canopy trail, berkemah, dan lain-lain yang mengimplementasikan jenis 

wisata petualangan dapat banyak menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, untuk 

kegiatan wisata berupa berfoto juga memiliki tren yang sangat pesat berkembang serta luas, sebab tren 

berfoto ini erat kaitannya dengan kegiatan bersosial media, yang mana pada era ini perkembangan sosial 

media sangat meluas karena mencakup ke semua kalangan. Terutama bagi kalangan remaja sampai 

dewasa yang merupakan pengguna media sosial paling tinggi di Indonesia. Dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 63 Juta pengguna internet di Indonesia, dan 95% nya 

merupakan pengguna sosial media. Rata-rata pengguna media sosial memiliki tujuan untuk 

mengunggah foto dan komentar di akun media sosial yang dimiliki. Data ini membuktikan  bahwa tren 

berfoto yang diunggah ke sosial media menjadi  peluang yang besar bagi TWAS secara umum, dan 

Area Camping Ground & Outbound terkhususnya untuk mengembangkan lagi eksistensinya ke pasar 

yang lebih luas dan lebih besar. 

 

Keterlibatan masyarakat lokal 

TWAS secara keseluruhan telah mengikutsertakan peran masyarakat sekitar wilayah destinasi 

dalam kegiatan pariwisata maupun kegiatan pemberdayaan hutan. Terdapat beberapa bentuk kerjasama 

antara masyarakat sekitar dengan pihak pengelola, yaitu sebagai berikut: 



 

 

1. Pembentukan KTH (Kelompok Tani Hutan), saat ini TWAS telah memiliki 4 mitra atau binaan 

berupa KTH ini yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu dalam hal pengawasan 

dan perlindungan dari kawasan hutan TWAS sendiri.  

2. Menggunakan SDM masyarakat lokal sekitar destinasi sebagai tenaga tour guide untuk 

menyambut dan mendampingi wisatawan ketika berkunjung. 

3. Pihak pengelola berencana kedepannya untuk mengajak kerjasama pihak masyarakat lokal 

yaitu dari Marga Malaseme sebagai pemilik Hak Ulayat di blok pemanfaatan TWAS untuk 

membuat usaha wisata berupa warung minuman dan makanan di area destinasi. 

 

Kerjasama antar stakeholder 

TWAS secara umum memiliki beberapa pihak yang dianggap sebagai stakeholder. Adapun 

daftar dari pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat lokal dari Marga Malaseme, hubungan ini bersifat positif serta potensial. Marga ini 

berperan sebagai pemilik Hak Ulayat di bagian blog pemanfaatan TWAS, berpartisipasi dalam 

keamanan hutan, serta memiliki hak untuk terlibat dalam usaha wisata. 

2. Masyarakat lokal dari Marga Osok, TWAS tidak memiliki hubungan dengan marga ini sebab 

merupakan pemilik Hak Ulayat di sekitar Kilometer (KM) 16 sampai dengan KM 18 sehingga 

tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan kegiatan pariwisata di area blok pengelolaan. 

3. Masyarakat lokal dari Marga Malibela, TWAS tidak memiliki hubungan dengan marga ini 

sebab merupakan pemilik Hak Ulayat di Blok Rehabilitasi (Lokasi Pemulihan Ekosistem/PE) 

sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan kegiatan pariwisata di area Blok 

Pemanfaatan. 

4. Masyarakat Kampung Klasaman (KTH, Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP), Masyarakat 

Peduli Api (MPA), Kader Konservasi Alam (KKA)), hubungan ini bersifat positif serta 

potensial. Marga ini merupakan masyarakat sekitar Blok Pemanfaatan, memiliki peran dalam 

program pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi produktif, mendukung pengelolaan 

wisata di TWAS, memiliki peran sebagai tenaga pemandu wisata, dan dalam pengamanan 

kawasan. 

5. Masyarakat Kampung Srahwata  (KTH, MMP, MPA, KKA), hubungan ini bersifat positif. 

Marga ini merupakan masyarakat sekitar kawasan TWAS , memiliki peran dalam usaha 

pengembangan ekonomi produktif, serta mendukung program konservasi. 

6. Masyarakat Kampung Kolam Susu (KTH), hubungan ini bersifat positif. Marga ini merupakan 

masyarakat sekitar kawasan TWAS, memiliki peran dalam usaha pengembangan ekonomi 

produktif, serta mendukung program konservasi. 

7. Masyarakat Kampung Giwu  (KTH), hubungan ini bersifat positif. Marga ini merupakan 

masyarakat sekitar kawasan TWAS , memiliki peran dalam usaha pengembangan ekonomi 

produktif, serta mendukung program konservasi. 

8. Balai Besar KSDA Papua Barat (Bidang Wilayah, Seksi, dan Resort), hubungan ini bersifat 

positif dan potensial.  Pihak ini berperan sebagai pemangku kawasan. 

9. Dinas Pariwisata, hubungan ini bersifat positif dan potensial.  Pihak ini berperan sebagai 

institusi yang mengelola wisata di wilayah Kota sorong, mendukung kebijakan, memberikan 

dukungan promosi, bantuan, peningkatan kapasitas, serta pendataan. 

10. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK), hubungan ini bersifat 

positif dan potensial. Pihak ini berperan sebagai pemilik otoritas perjanjian pengelolaan wisata 

alam di Kawasan Konservasi. 

11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, hubungan ini bersifat positif dan potensial.  Pihak ini 

berperan dalam dukungan kebijakan serta anggaran, dukungan aspek kelestarian lingkungan. 

12. Dinas Kebersihan dan Lingkungan, hubungan ini bersifat positif dan potensial.  Pihak ini 

berperan dalam dukungan kebijakan serta fasilitas kebersihan di TWAS. 

13. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), hubungan ini bersifat positif dan potensial  pihak ini 

berperan dalam dukungan promosi serta penguatan kapasitas pemandu wisata. 

14. Pertamina, hubungan ini bersifat positif dan potensial.  Pihak ini berperan dalam dukungan 

sarana serta prasarana di TWAS. 



 

 

15. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki, hubungan ini bersifat positif dan 

potensial. Pihak ini berperan dalam pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan (RHL), bibit berkualitas, serta bibit produktif. 

16. Bentara Papua, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan dalam dukungan 

terhadap pemanfaatan HHBK (Lebah Madu Trigona). 

17. Petrogas, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan dalam dukungan sarana 

serta prasarana yang ada di TWAS. 

18. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hubungan ini bersifat positif namun 

perlu ditangani. Pihak ini berperan dalam pembangunan infrastruktur wisata. 

19. Perusahaan Galian C, hubungan ini bersifat negatif serta perlu ditangani dan dikoordinasikan 

dengan pemilik hak ulayat. Pihak ini memiliki peran dalam mobilitas kendaraan yang lalu 

lalang, polusi suara, polusi udara, keamanan, serta sedimentasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 

20. Investor Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), hubungan ini bersifat positif dan potensial. 

Pihak ini berperan dalam pengembangan sarana serta jasa wisata alam di TWAS. 

21. Wisatawan/Operator Wisata, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan 

sebagai wisatawan lokal maupun mancanegara serta Agen Travel. 

22. Bank Sampah (Yayasan Misool Baseftin), hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini 

berperan dalam penanganan sampah di TWAS. 

23. TNI/POLRI, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan dalam dukungan 

keamanan, serta kegiatan olahraga. 

24. Pengunjung aktivitas ilegal, hubungan ini bersifat negatif. Pihak ini merupakan Masyarakat 

Bambu Kuning, KM 13 dan KM 15, pejabat, serta miras. Perlu adanya kerjasama dengan 

anggota keamanan untuk masalah ini. 

25. Perambah (pemburu, pembukaan kebun, penebangan pohon, pengambilan HHBK, dan lain-

lain), hubungan ini bersifat negatif. Pihak ini merupakan pemburu, pembukaan kebun, 

penebangan pohon, pengambilan HHBK. Perlu meningkatkan kegiatan keamanan untuk 

masalah ini. 

26. Yayasan Konservasi Indonesia (YKI), hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini 

berperan dalam dukungan anggaran, perencanaan program, implementasi program, 

peningkatan kapasitas personil atas KTH, serta dukungan kebijakan. 

27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, hubungan ini bersifat positif dan 

potensial serta perlu dikoordinasi. Pihak ini berperan dalam dukungan kebijakan, anggaran, 

serta peraturan daerah. 

28. Flora Fauna International (FFI), hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan 

dalam dukungan peningkatan kapasitas, serta dukungan program. 

29. Komunitas Pecinta Alam, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan dalam 

promosi, aktivitas wisata, pengamanan serta penyadartahuan. 

30. Sanggar Seni, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan dalam promosi 

budaya masyarakat lokal. 

31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), hubungan ini bersifat positif dan 

potensial. Pihak ini berperan dalam perencanaan pembangunan di TWAS. 

32. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini 

berperan dalam penarikan retribusi/Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

33. Dinas Pemuda dan Olahraga, hubungan ini bersifat positif. Pihak ini berperan dalam aktivitas 

olahraga bagi pemuda di alam. 

34. Dinas Kesehatan, hubungan ini bersifat positif. Pihak ini berperan dalam dukungan kesehatan 

aktivitas pengunjung. 

35. Telkomsel/Indihome, hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini berperan dalam 

jaringan internet serta telekomunikasi. 

36. Perusahaan Listrik Negara (PLN), hubungan ini bersifat positif dan potensial. Pihak ini 

berperan dalam jaringan listrik. 

37. Perbankan, hubungan ini bersifat positif. Pihak ini berperan dalam pembiayaan usaha ekonomi 

produktif KTH. 

 



 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Daya tarik 

Kualitas daya tarik yang dimiliki oleh Area Camping Ground & Outbound TWAS sudah sangat 

baik untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung, namun untuk standar sebuah destinasi wisata 

yang sudah siap untuk dijual dan dinikmati oleh wisatawan secara luas rasanya belum cukup sebab 

selain daripada itu  destinasi memerlukan adanya pengembangan produk wisata yang dimiliki. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat dari (Kotler dan Amstrong, 1989)  mengenai produk wisata yaitu 

sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen atau pangsa pasar untuk memuaskan kemauan dan 

keinginan termasuk di dalam objek fisik, layanan, SDM yang terlibat didalam organisasi dan terobosan  

atau ide-ide baru. Oleh karena itu, tingkat kesiapan Area Camping Ground & Outbound sebagai 

destinasi wisata untuk saat masih dalam tahap “setengah jadi”. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi 

pariwisata yang berkualitas namun belum memiliki pengelolaan ataupun rencana pengembangan 

produk pariwisata sehingga potensi yang dimiliki belum terkelola serta belum dalam keadaan maksimal 

untuk dijual kepada wisatawan. Terutama dalam hal amenitas, fasilitas, serta atraksi wisata yang 

merupakan komponen penting sebagai daya tarik wisata, walaupun dalam hal ini TWAS secara umum 

dan Area Camping Ground & Outbound secara khusus telah memiliki komponen-komponen tersebut, 

namun hal tersebut belum dikelola secara maksimal. Sebenarnya untuk tipe wisata alam seperti destinasi 

tidak memerlukan pengelolaan yang rumit ataupun perbaikan serta pembangunan yang bersifat masif 

dan total, sebab tipe destinasi seperti ini hanya membutuhkan pengelolaan yang sederhana namun 

efektif sehingga konsep pariwisata berkelanjutan dapat terwujud sekaligus memenuhi fungsi 

konservasi. 

 
 

Ringkasan Evaluasi Produk & Pasar 

 

Aktivitas  

Faktor Penilaian Pasar 

 

 

Faktor Penilaian Produk 

 

Total 

 

Besaran 

Pasar 

 

Tren 

Pasar 

 

Potensi 

Lapangan 

 

Peran 

Dalam 

Motivasi 

Berkunjung 

 

Keunikan, 

Kekuatan 

& 

Peluang 

 

Kesiapan 

Destinasi 

 

Tantangan, 

Kelemahan, 

& 

Hambatan 

Kerjasama 
Stakeholder 

Berfoto 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Canopy 
trail 

3 3 3 3 3 1 2 2 20 

Flying fox 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Berkemah 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Melihat 
kandang 
habituasi 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 

 

Tabel 1. Tabel Ringkasan Evaluasi Produk & Pasar 

Sumber: Diolah dari Peter Mac Nulty, 2014 

Keterangan: 3 (High/Tinggi), 2 (Medium/Sedang), 1 (Low/Rendah) 



 

 

Dasar pembobotan yang digunakan dalam tabel di atas berasal dari hasil analisa komponen 

produk pariwisata serta analisa pasar yang dimiliki oleh destinasi. Berdasarkan hasil penghitungan tabel 

di atas, dapat dilihat bahwa terdapat lima kegiatan yang memiliki selisih nilai sebanyak 1 angka,  yaitu 

kegiatan berfoto dengan nilai 21, Canopy Trail dengan nilai 20, berkemah dengan nilai 21, dan Flying 

Fox dengan nilai 21, sedangkan dari kelima kegiatan tersebut dibandingkan dengan kegiatan melihat 

kandang habituasi terlihat selisih nilai yang sebanyak 10-11 angka.  

 

Pengembangan atraksi wisata 

Poin akan membahas tentang atraksi wisata atau kegiatan wisata yang sesuai untuk dikembangkan 

berdasarkan hasil analisa terhadap atraksi serta pasar yang sudah dimiliki maupun yang masih dalam 

bentuk potensi, berdasarkan data sekunder yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh pihak 

BBKSDA tahun 2014, dan dari hasil penilaian terhadap kegiatan wisata yang sudah ada maupun yang 

masih berupa potensi. Berdasarkan hasil penghitungan tabel yang sudah dilakukan pada Bab Hasil 

Penelitian dapat dilihat bahwa dari  keempat kegiatan, yaitu kegiatan canopy trail, flying fox, berfoto, 

dan berkemah memiliki perbedaan angka yang tidak signifikan dan sangat kecil, namun untuk kegiatan 

berupa melihat kandang habituasi memiliki perbedaan nilai angka yang cukup jauh dibandingkan 

dengan empat kegiatan sebelumnya. Hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan wisata yang memiliki 

potensi besar untuk dijadikan atraksi wisata utama adalah keempat kegiatan yang memiliki nilai 

tertinggi. Jika dilihat dari lanskap Area Camping Ground & Outbound, kegiatan yang paling cocok 

untuk dikembangkan dan ditambahkan adalah spot foto, flying fox, serta canopy trail sebab menurut  

penulis, untuk kegiatan berkemah terdapat area lain di kawasan tersebut yang jaraknya tidak jauh yang 

lebih cocok dijadikan tempat berkemah. Kegiatan berkemah sendiri membutuhkan area yang lebih ke 

arah semi-privat atau privat sehingga tidak terganggu oleh kebisingan, selain itu kegiatan ini pun 

tergolong kegiatan minat khusus oleh karena itu area yang diperlukan untuk kegiatan ini pun harus yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari wisatawan jenis ini, sedangkan untuk Area Camping 

Ground & Outbound sendiri lebih cenderung ke area publik yang akan membutuhkan pengembangan 

berupa atraksi yang lebih banyak.  

1. Canopy trail 

Hutan di Area Camping Ground & Outbound sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai 

atraksi wisata berupa adanya pembuatan canopy trail atau bisa disebut dengan jembatan 

gantung yang menyambungkan beberapa pohon karena karakteristik pohon yang dimiliki 

berupa tegakan lurus. Pembuatan canopy trail ini akan sangat menarik perhatian wisatawan 

untuk berkunjung, sebab di Kota dan Kabupaten Sorong ataupun sekitarnya belum memiliki 

jenis atraksi wisata seperti ini. Ditambah lagi dengan kesesuaian jenis atraksi serta konsep dari 

Area Camping Ground & Outbound yang berupa nature tourism atau wisata alam, sebab atraksi 

canopy trail ini bukan merupakan pembangunan yang permanen serta tidak perlu merubah 

penampilan dari area destinasi secara total. Terdapat bagian di area ini yang sesuai jika 

dibangun canopy trail karena areanya yang cukup luas dan memiliki lebih banyak pohon 

dengan tegakan batang yang lurus menjulang tinggi serta besar. Pembangunan canopy trail ini 

juga dapat dibilang cukup sederhana, sebab hanya akan memanfaatkan pohon dengan tegakan 

yang tinggi dan kuat, kemudian membentangkan jembatan di antara pohon-pohon tersebut 

sehingga tidak membutuhkan pembangunan yang rumit untuk membuatnya.  

2. Flying fox 

 Keunikan hutan di Area Camping Ground & Outbound berupa pohon dengan tegakan 

lurus yang menjulang tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai area atraksi flying fox. Ditambah 

lagi dengan jarak antar pohon tidak begitu dekat sehingga cocok untuk atraksi ini, namun karena 

luas area yang tidak begitu besar maka disarankan untuk membuat flying fox yang berukuran 

mini. Adanya atraksi ini juga untuk memfasilitasi wisatawan dengan rentang usia remaja 

sampai dewasa muda, serta dapat menjadi kegiatan wisata tambahan selain canopy trail yang 

dapat dinikmati oleh wisatawan ketika berkunjung. Atraksi flying fox ini juga sesuai dengan 

konsep nature tourism dari area ini, serta dengan adanya atraksi ini juga sebagai kegiatan 

outbound bagi wisatawan, sehingga harapannya dapat menambah kesan dan pengalaman 

berwisata bagi wisatawan ketika berkunjung ke Area Camping Ground & Outbound.   

3. Spot foto 



 

 

Adanya canopy trail dan flying fox sendiri sebenarnya juga dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu spot foto bagi wisatawan sebab atraksi ini merupakan atraksi yang fleksibel, yakni 

dapat digabungkan dengan item ataupun atraksi wisata lain di destinasi. Salah satu contohnya 

yaitu dengan membuat pagar pembatas antara area destinasi dengan tumbuhan. Jika pagar 

tersebut ditata dengan rapi lalu kemudian dihiasi dengan berbagai macam tumbuhan  maka 

dapat dijadikan sebagai spot foto bagi wisatawan, serta dapat juga digunakan sebagai media 

edukasi tentang tumbuhan-tumbuhan tertentu. Jadi, untuk atraksi spot foto ini tidak perlu secara 

khusus terpisah untuk membangun spot foto, mengingat Area Camping Ground & Outbound 

yang tidak begitu luas sebab jika dibangun spot foto secara individu sebagai sebuah atraksi 

maka dikhawatirkan justru akan mengganggu kenyamanan wisatawan ketika berkunjung dan 

area destinasi akan terkesan sempit, sehingga wisatawan tidak dapat menikmati  keindahan dan 

atraksi wisata lain yang ada di area tersebut. 

 

 

Fasilitas 

Kualitas fasilitas yang memuaskan di destinasi wisata menjadi salah satu  hal yang sangat 

penting sebab aspek pelayanan ini dapat sangat mempengaruhi kepuasan serta loyalitas dari wisatawan 

ke sebuah destinasi wisata. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Suwena dan Widyatmaja., 2017), 

yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas destinasi dijelaskan oleh kekuatan daya tarik 

destinasi dalam menarik jumlah kunjungan sebelumnya, keakraban dengan destinasi, persepsi kualitas 

dan pelayanan, persepsi nilai, serta pengalaman wisatawan terhadap destinasi tertentu dianggap sebagai 

prediktor dominan dalam memilih destinasi yang sama di masa depan. 

1. Toilet 

Jumlah toilet yang dimiliki Area Camping Ground & Outbound TWAS saat ini dirasa sudah 

cukup untuk memfasilitasi wisatawan ketika berkunjung, namun perlu adanya peningkatan 

kebersihan dan perawatan toilet serta diperlukan adanya upaya untuk merapikan area sekitar 

toilet sehingga tidak terkesan berantakan karena semak-semak yang tidak tertata.  

2. Tour guide 

Kemampuan yang dimiliki oleh tour guide TWAS harus ditingkatkan terutama untuk masalah 

penguasaan bahasa asing yang masih minim, oleh karena itu perlu adanya pelatihan berbahasa 

minimal untuk Bahasa Inggris sehingga tidak terjadi kegagalan berkomunikasi ketika 

menemani wisatawan yang berkunjung. Dari segi hospitality atau pelayanan yang dimiliki oleh 

tour guide TWAS dalam menyambut tamu sudah baik sehingga meningkatkan kenyamanan 

wisatawan saat berkunjung. 

3. Tempat parkir 

Hal yang menjadi perhatian untuk tempat parkir dari Area Camping Ground & Outbound 

TWAS adalah kerapian dari tempat parkir yang perlu ditingkatkan, sebab semak-semak di 

sekitar area parkiran ini dapat mengganggu kenyamanan  wisatawan ketika memarkirkan 

kendaraan.  

4. Pengelolaan sampah 

Kesadaran dari pengelola mengenai sampah sudah baik karena sudah memiliki bekerjasama 

dengan bank sampah untuk mengelola sampah yang ada di destinasi sehingga tidak menumpuk 

dan mengganggu kenyamanan wisatawan, namun jumlah tempat sampah di area ini masih 

sangat minim sebab hanya terdapat satu penampungan sampah yang sudah dalam keadaan tidak 

layak, hal tersebut lah salah satu faktor yang mendorong wisatawan untuk membuang sampah 

sembarangan di area destinasi. 

5. Papan informasi 

Keadaan papan informasi yang ada di area destinasi saat ini perlu ditingkatkan kebersihan dan 

kerapiannya, sebab terdapat beberapa papan informasi dalam keadaan kotor sehingga dapat 

dibaca dengan baik oleh wisatawan. Belum adanya papan informasi mengenai denah atraksi 

wisata yang dimiliki oleh Area Camping Ground & Outbound TWAS juga menjadi hal yang 

perlu diperhatikan kedepannya. 

 

Aksesibilitas 



 

 

Menurut (Suwena dan Widyatmaja, 2017) salah satu faktor yang secara signifikan dapat 

mempengaruhi kepuasan wisatawan ketika berkunjung ke sebuah destinasi wisata adalah dari sisi 

akomodasi, baik secara fisik maupun psikologi, oleh karena itu poin aksesibilitas ini menjadi penting 

untuk dipahami. 

1. Jalan 

 Akses untuk masuk ke dalam area destinasi TWAS termasuk mudah karena sudah memiliki 

jalan yang cukup lebar dan dapat dilewati oleh berbagai jenis kendaraan namun karena keadaan jalan 

yang masih berupa tanah ini seringkali menyulitkan wisatawan ketika musim hujan dan musim 

kemarau, sebab jalan akan menjadi becek dan licin untuk dilewati atau justru menciptakan banyak debu 

ketika dilewati. Ditambah lagi dengan adanya lubang yang cukup dalam di beberapa bagian jalan. Hal 

tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan wisatawan ketika berkunjung. Sama halnya 

dengan jalan utama TWAS, walk path yang ada di Area Camping Ground & Outbound juga dapat 

membahayakan wisatawan sebab walk path tersebut banyak yang dilapisi oleh lumut sehingga licin 

untuk dilewati, selain itu untuk ukurannya juga sendiri relatif sempit sehingga dapat mengganggu 

kenyamanan wisatawan.  

2. Papan nama destinasi 

 Papan nama destinasi yang dimiliki oleh Area Camping Ground & Outbound TWAS dapat 

dikatakan belum sesuai dikarenakan oleh ukurannya yang kecil dan letaknya bukan di pintu masuk area 

ini. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan wisatawan untuk menemukan area destinasi tersebut. 

3. Letak destinasi dan transportasi umum 

Letak dari TWAS ini sangat strategis sehingga sangat memudahkan wisatawan untuk 

berkunjung. Lokasinya yang berada di tengah kota dengan kemudahan transportasi umum merupakan 

salah satu peluang untuk TWAS menarik wisatawan untuk berkunjung. 

 

Analisa pasar 

1. Profil wisatawan 

Berdasarkan profil wisatawan yang dimiliki oleh Area Camping Ground & Outbound TWAS  

termasuk ke dalam kelompok Incipient mass, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan 

secara individual atau kelompok kecil, dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai 

fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian (Suwena dan Widyatmaja., 2017). Hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata wisatawan datang dari golongan pecinta alam yang 

melakukan kemah serta sisanya melakukan perjalanan individu. Adanya profil wisatawan yang 

telah cukup megerucut ini dapat membantu dalam penentuan keinginan pasar. 

2. Motivasi dan ekspektasi 

Motivasi dan ekspektasi yang dimiliki oleh wisatawan Area Camping Ground & Outbound 

TWAS dapat digolongkan sudah cukup jelas, bersegmen, dan abstrak sehingga dapat 

membantu dalam proses analisa pasar yang dimiliki oleh destinasi serta akan berpengaruh 

kepada permintaan pasar yang kemudian juga akan menjadi salah satu faktor penting dalam 

pengembangan produk pariwisata. Sesuai dengan teori Maslow dari (Mill, R.C dan Morrison 

A. M, 2009)  menjelaskan bahwa adanya hubungan yang saling terkait antara kebutuhan, 

motivasi, dengan kepustakaan pariwisata, sehingga adanya hal tersebut kemudian dapat 

berguna untuk mengembangkan sebuah produk pariwisata.  

3. Besaran Pasar 

Atraksi wisata yang dimiliki saat ini oleh destinasi hanya mengakomodir kegiatan wisata bagi 

segmen para pecinta alam untuk berkemah sedangkan untuk segmen wisatawan yang lebih luas 

dan lebih umum masih belum terakomodir, serta minimnya variasi atraksi wisata yang ada di 

destinasi tersebut mengakibatkan sempitkan ukuran pasar yang dimiliki.  Menurut (Suwena dan 

Widyatmaja., 2017) menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya 

merupakan perpaduan secara harmonis antara dua (2) pendekatan utama strategi pengembangan 

kepariwisataan, yaitu pengembangan aspek produk wisata (product driven) dan pengembangan 

aspek pasar wisata (market driven). Hal tersebut menunjukan adanya keterkaitan yang kuat 

antara pengembangan produk dengan pasar yang dimiliki oleh sebuah destinasi. 

4. Tren Pasar 

Tren pasar di era ini sangat mendukung jenis pariwisata yang dimiliki oleh Area Camping 

Ground & Outbound TWAS, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang yang sangat besar 



 

 

bagi destinasi ini untuk dikembangkan lebih maju lagi dan menarik pasar yang lebih luas lagi. 

Pengaruh adanya tren pariwisata ini akan sangat berpengaruh terhadap pasar yang dimiliki 

karena akan menjadi faktor penentu permintaan pasar (Suwena dan Widyatmaja, 2017). 

 

Keterlibatan masyarakat lokal 

Upaya pihak pengelola untuk menggandeng masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan pariwisata maupun kegiatan konservasi yang ada di destinasi sudah baik. Adanya kesadaran 

dari pihak pengelola tentang pentingnya keterlibatan masyarakat lokal pun menjadi dasar yang sangat 

baik bagi destinasi sehingga dapat meminimalisir dan menekan potensi perseteruan dengan pihak 

masyarakat lokal. Selaras dengan isi (Undang–Undang No.10 tahun 2009) yang menyebutkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat lokal merupakan salah satu prinsip dasar kepariwisataan di mana masyarakat 

memiliki hak dalam proses pembangunan pariwisata dan berkewajiban menjaga daya Tarik wisata, serta 

membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan kelestarian lingkungan . 

 

Kerjasama antar stakeholder 

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak TWAS bersama stakeholder yang dimiliki saat ini telah 

terjalin dengan baik. Salah satu contoh bentuk dari hasil kerjasama tersebut adalah kandang habituasi 

di Area Camping Ground & Outbound. Kandang habituasi ini sebagai bentuk dukungan pihak 

Pertamina dalam kegiatan konservasi di TWAS, sekaligus dapat dijadikan sebagai atraksi wisata di 

Area Camping Ground & Outbound. Hubungan antara pihak pengelola dengan hampir semua 

stakeholder juga terjalin dengan baik sehingga dapat membuka peluang yang besar untuk bersama-sama 

megembangkan pariwisata TWAS lebih maju lagi. Adanya sinergi ini akan sangat membantu 

pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata TWAS untuk saat ini maupun kedepannya. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat  (Suwena dan Widyatmaja, 2017) bahwa diperlukan adanya sistem 

pengelolaan ekowisata yang terpadu, yaitu melibatkan adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, serta evaluasi yang mampu mengintegrasikan semua kepentingan yang dimiliki oleh 

stakeholder terkait baik dari pihak pemerintah, masyarakat lokal, pelaku bisnis, peneliti, akademisi, 

wisatawan, sampai dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

 

Arah pengembangan 

Pengembangan produk di TWAS akan bersifat pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut 

berlandaskan kepada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan prinsip-prinsip seperti 

aspek keseimbangan antara lingkungan alam, sosial-budaya, serta ekonomi sebagai tujuan prioritas 

yang harus dicapai. Jenis pembangunan atraksi pariwisata di area ini bukan tipe pembangunan yang 

permanen sebab untuk Area Camping Ground & Outbound sendiri lebih cocok kepada jenis konsep 

nature tourism dan untuk area lain dapat menggunakan konsep eco-tourism, kedua konsep tersebut 

merupakan spesifikasi dari konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, sebab dengan luas wilayah 

ruang usaha sebesar 6.604 HA dapat dibagi kedalam beberapa zona seperti zona wisata publik, zona 

wisata semi privat, dan zona wisata privat untuk membedakan atraksi wisata yang dimiliki sesuai 

dengan konsep dan karakteristik area masing-masing. Oleh karena itu,Area Camping Ground & 

Outbound akan sangat cocok untuk dijadikan zona wisata publik dengan melihat karakteristik serta 

potensi yang dimiliki.  Sesuai dengan dokumen Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam TWA 

Sorong yang disusun oleh pihak BBKSDA Papua Barat pada tahun 2014,  menyatakan bahwa Area 

Camping Ground & Outbound merupakan area publik maka akan cocok menggunakan konsep nature 

tourism yang sudah disebutkan diatas dengan jumlah atraksi wisata yang lebih beragam. Di area lain, 

misalnya area yang terdapat rumah herbarium dapat menggunakan konsep ecotourism yang lebih 

mengedepankan fungsi edukasi serta dukungan terhadap lingkungan dengan tujuan meningkatkan 

pengetahuan serta kesadaran wisatawan untuk menjaga lingkungan namun pada penelitian ini hanya 

akan berfokus kepada pengembangan produk di Area Camping Ground & Outbound, sehingga tidak 

akan meluas ke dalam pembahasan selain dari area tersebut. Adanya pengembangan ini juga akan 

melibatkan peran masyarakat lokal di sekitar wilayah destinasi, sehingga adanya kegiatan pariwisata di 

TWAS dapat menjalankan salah satu pilar konsep pariwisata berkelanjutan, yaitu dari sisi 

kebermanfaatan kepada masyarakat sekitar yang kemudian harapannya hal tersebut dapat membantu 

meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal akan dibutuhkan sebagai tenaga 

perawatan, penjagaan, kebersihan, serta keamanan. Kemudian produk lokal yang berasal dari SDM 



 

 

setempat dapat mengisi pusat oleh-oleh, serta untuk produk makanan atau minuman khas buatan 

masyarakat lokal dapat dijual di kafetaria, sehingga selain memberdayakan produk lokal namun juga 

diharapkan dapat membantu dari sisi ekonomi. Pembangunan fasilitas dan amenitas yang ada di area 

tersebut untuk menggunakan model-model atau bentuk bangunan yang presentasikan kebudayaan 

sekitar serta meningkatkan suasana khas lokal dengan menggunakan bentuk bangunan yang seperti 

rumah honai. Selain itu, terdapat pula alternatif bentuk pembangunan yang tidak berupa bangunan 

permanen, yaitu dengan memanfaatkan trend bangunan dengan bentuk kontainer. Pembangunan dari 

kafetaria, kantor pegawai, pusat oleh-oleh, toilet, dan lain sebagainya dapat menggunakan konsep 

bangunan kontainer ini untuk menghindari adanya pembangunan permanen sebab penggunaan 

kontainer ini selain memudahkan dalam proses pembangunannya, biaya yang dikeluarkan pun lebih 

murah dibandingkan dengan membangun bangunan permanen atau menggunakan bahan material kayu, 

dapat dibongkar pasang lebih mudah, serta dapat pula dimodifikasi dengan mudah sesuai keinginan. 

Terlebih lagi, konsep penggunaan kontainer pada bangunan wisata saat ini sedang menjadi tren yang 

banyak disukai dan diminati oleh orang banyak, sehingga penggunaan konsep ini dirasa dapat menjadi 

daya tarik pula bagi wisatawan. 

 

 

 

 

KESIMPULAN 
Area Camping Ground & Outbound TWAS memiliki potensi produk pariwisata yang 

berkualitas serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh lagi dan lebih besar lagi, 

namun memang untuk mencapai tujuan tersebut dan mengolah peluang serta potensi yang dimiliki 

masih perlu banyak pembenahan, peningkatan, sekaligus pembangunan dan penataan lingkup atribut 

pariwisata yang dibutuhkan. Kontribusi, peran, serta harmonisasi dari para stakeholder juga sangat 

diperlukan untuk mengembangkan dan memajukan destinasi ini. Arah pengembangan produk TWAS 

akan berbasis pembangunan pariwisata berkelanjutan, sehingga adanya kegiatan pariwisata di area ini 

tidak mengganggu fungsi konservasi yang dimiliki serta tetap dapat memberikan dampak positif bagi 

masyarakat sekitar destinasi. Atraksi wisata utama yang sesuai untuk dikembangkang berdasarkan 

karakteristik Area Camping Ground & Outbound TWAS, yaitu pembangunan spot foto, canopy trail, 

dan flying fox. 

 

REKOMENDASI 
Berikut ini adalah beberapa bentuk rekomendasi yang diberikan oleh penulis kepada pengelola 

dalam mengembangkan destinasi wisata Area Camping Ground & Outbound TWAS, yaitu sebagai 

berikut:  

- Kafetaria 

Tersedianya kafetaria ini harapannya dapat meningkatkan kepuasan dan menambah jangka 

kunjungan wisatawan lebih lama di destinasi, serta untuk menambah pemasukan dan sebagai 

salah satu strategi pemasaran agar wisatawan dapat mengeluarkan lebih banyak pengeluaran 

ketika berkunjung sekaligus dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan produk-produk lokal 

olahan masyarakat lokal dengan tujuan untuk ikut memberdayakan SDM setempat. 

- Pusat informasi 

Berdasarkan hasil diskusi bersama staf resort TWAS, adanya sebuah bangunan kayu yang 

mulai rusak di Area Camping Ground & Outbound saat ini rencananya akan direnovasi dan di 

alih fungsikan sebagai pusat informasi destinasi. Di pusat informasi ini akan menyediakan 

berbagai sarana pengetahuan yang informatif dan komunikatif tentang berbagai macam 

keunikan, sumber daya alam, karakteristik, serta segala hal yang berhubungan dengan TWAS 

dan Area Camping Ground & Outbound. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, wawasan, serta ketertarikan wisatawan terhadap destinasi, terutama untuk flora 

dan fauna langka yang ada di destinasi.  

- Pusat oleh-oleh 

Adanya pusat oleh-oleh ini adalah sebagai wadah bagi kerajinan lokal sehingga dapat turut 

mewujudkan pemberdayaan SDM masyarakat setempat serta kearifan lokal, dan diharapkan 



 

 

kedepannya dapat membantu ataupun setidaknya berdampak baik kepada masyarakat setempat 

serta dapat memfasilitasi wisatawan yang berburu cinderamata lokal. 

- Kantor pegawai 

Adanya kantor pegawai tersebut difungsikan untuk berbagai macam hal yang berkenaan dengan 

urusan pegawai dengan pihak pengelola ataupun dengan wisatawan serta penjagaan di Area 

Camping Ground & Outbound.  

- Sistem tiket masuk 

Disarankan untuk menggunakan cap di tangan sebagai tanda masuk bagi wisatawan, bukan 

menggunakan kertas sebagai tiket. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk menekan angka 

sampah kertas yang ada di destinasi, serta sebagai salah satu campaign mengurangi pemakaian 

kertas untuk melestarikan pohon. Disarankan pula untuk kedepannya memberlakukan sistem 

reservasi sebelum berkunjung ke destinasi untuk menekan adanya mass tourism. 

- Tempat sampah 

Perlu adanya penambahan tempat sampah untuk pengunjung di banyak bagian Area Camping 

Ground & Outbound, sehingga dengan adanya tempat sampah tersebut dapat membantu 

meminimalisir wisatawan untuk membuang sampah sembarangan. Disarankan untuk 

menggunakan tempat sampah portable sehingga mudah untuk dipindah-pindah dan menekan 

pembangunan permanen. 

- Rekomendasi untuk permasalahan sampah kaca atau beling  

Terdapat beberapa pilihan yang pilih,  seperti mengolah sampah kaca atau beling tersebut 

menjadi tempat makan atau minum untuk burung-burung liar, hiasan dinding untuk 

meningkatkan nilai estetika, pot bunga dengan ukuran besar, dan lain sebagainya sebagai upaya  

recycle terhadap sampah kaca yang tidak bisa disalurkan ke bank sampah. 

- Toilet 

Disarankan untuk menggunakan pagar jaring untuk membatasi antara area semak-semak 

dengan area toilet sehingga lebih terkesan rapi. Pagar jaring ini sebagai salah satu solusi untuk 

menghindari pembangunan permanen yang dapat merusak lingkungan alam, namun jika 

kedepannya dirasa adanya penambahan jumlah toilet bagi wisatawan maupun untuk 

memfasilitasi pegawai, disarankan untuk menggunakan toilet portable sehingga tidak perlu 

membuat bangunan permanen seperti 4 bilik toilet yang sudah dimiliki sekarang.  

- Jembatan dan tangga 

Keadaan jembatan di Area Camping Ground & Outbound dalam keadaan yang tidak baik dan 

dapat mengancam keselamatan wisatawan ketika berkunjung maka harus adanya perbaikan 

yang perlu dilakukan. Pembangunan jembatan dan tangga harus yang memiliki pegangan di 

kedua sisinya sebagai pegangan serta ukuran jembatan dan tangga juga perlu diperlebar. 

Terdapat 2 jembatan yang perlu diperbaiki, yaitu jembatan yang menghubungkan antara area 

parkir dengan area pepohonan dengan tegakan lurus, kemudian tangga dari area pepohonan 

dengan tegakan lurus ke area yang lebih tinggi. 

- Adanya pelebaran walk path di Area Camping Ground & Outbound 

Walk path ini membutuhkan pelebaran sebanyak kurang lebih 3 meter, sehingga dapat 

meningkatkan kenyamanan wisatawan ketika melakukan mobilitas di area destinasi, serta perlu 

adanya peningkatan kebersihan walk path dari lumut agar tidak membuat walk path menjadi 

licin.  
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