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Pariwisata merupakan industri dengan pertumbuhan yang paling cepat di dunia
dan memiliki dampak yang luas terhadap aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Di
Indonesia, pariwisata telah menjadi salah satu industri utama yang mampu memacu
pertumbuhan ekonomi negara. Industri pariwisata telah terbukti mampu menggerakkan
industri kreatif dan menciptakan peluang kerja untuk berbagai lapisan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 sektor pariwisata
Indonesia telah berkontribusi menyumbang devisa sebesar Rp 229,5 triliun atau
meningkat sebesar 15,4 persen setiap tahunnya. dan menempati urutan kedua sebagai
penyumbang devisa terbesar setelah sektor minyak dan gas.

Labuan Bajo merupakan salah satu dari Destinasi Wisata Super Premium yang
telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat kunjungan pariwisata di Labuan
Bajo mengalami peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2015 - 2018.

Gambar 1. Grafik Kunjungan Wisatawan di Labuan Bajo tahun 2015 - 2018
(Sumber: https://manggaraibaratkab.bps.go.id/)

Kekayaan alam dan budaya merupakan aset pariwisata yang penting dalam pembangunan
pariwisata di Labuan Bajo. Salah satu aset wisata alam yang dimiliki Labuan Bajo yaitu
Objek Wisata Gua Batu Cermin. Objek Wisata Gua Batu Cermin terletak di Desa Batu
Cermin, Kabupaten Manggarai Barat. Daya tarik utama objek wisata Gua Batu Cermin
merupakan wisata alam yaitu sebuah gua karst alami yang terletak di atas lahan seluas 5
Hektar. Saat ini, Gua Batu Cermin sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam
rangka menyiapkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium serta meningkatkan
kualitas pelayanan pariwisata di objek wisata di Labuan Bajo. Gua batu Cermin
menempati peringkat ketiga setelah Taman Nasional Komodo dan Pulau Rinca sebagai



destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat yang banyak dikunjungi wisatawan.
Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat,
sebesar 13,85% kunjungan wisatawan di destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat
pada tahun 2019 merupakan kunjungan ke Gua Batu Cermin. Meskipun demikian
keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur melalui angka atau jumlah kunjungan
wisatawan saja. Kunjungan wisatawan yang tidak dikelola dan dikendalikan dengan tepat
dapat berakibat pada wisata massal atau mass tourism. Mass tourism yang tidak terkendali
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, lunturnya budaya masyarakat setempat, dan
perilaku buruk wisatawan. Pariwisata semestinya dikelola secara berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Fenomena peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo dapat
menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Objek Wisata Gua Batu Cermin dalam
pengelolaan pariwisatanya. Dampak positif dari kegiatan pariwisata ini antara lain adalah
bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat, sedangkan dampak negatif yang
mungkin dapat terjadi adalah penurunan kualitas lingkungan di Gua Batu Cermin.
Penurunan kualitas lingkungan Gua Batu Cermin merupakan salah satu tantangan yang
mungkin harus dijawab bagi pengelola pariwisata dan pemangku kepentingan yang
terlibat dalam kegiatan pariwisata di Gua Batu Cermin. Perencanaan pengelolaan
pengunjung bisa menjadi salah satu alat dalam pengelolaan destinasi wisata. Pengelolaan
pengunjung diperlukan untuk meminimalisir dan mengendalikan dampak-dampak negatif
dari adanya kegiatan pariwisata. Berbagai metode pengelolaan pengunjung telah
dilakukan untuk mendukung konservasi maupun meningkatkan kualitas pariwisata.
Analisis daya dukung pariwisata merupakan metode yang banyak digunakan untuk
mendukung upaya konservasi pada area yang dilindungi dan area yang rentan terhadap
perubahan lingkungan. Analisis daya dukung fisik telah banyak dilakukan pada taman
nasional dan hutan lindung, seperti penelitian yang dilakukan di Yellowstone National
Park di Amerika Serikat, Taman Nasional Termessos Park di Turki dan Taman Nasional
Fruska Gora di Serbia, pembatasan kunjungan melalui analisis daya dukung fisik ini telah
terbukti mampu mengendalikan kerusakan pada situs yang mungkin diakibatkan oleh
adanya kegiatan pariwisata. Manfaat pengelolaan pengunjung juga dapat dilihat dalam
penelitian mengenai analisis daya dukung pariwisata di Kebun Raya Cibodas Kabupaten
Cianjur, dalam penelitian ini analisis daya dukung pariwisata bermanfaat sebagai upaya
untuk mendukung konservasi, serta berfungsi untuk meningkatkan visitor flow pada saat
low season dan peak season. Bahkan analisis daya dukung lingkungan ini dapat
membantu pengelola untuk untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan
perbaikan pada objek wisata tanpa harus menutup tempat wisata. Studi kasus lain yaitu
mengenai pengelolaan pengunjung yang dilakukan di Objek Wisata Bumi Perkemahan
Palutungan Taman Nasional Gunung Ciremai di Jawa Barat, yang juga membantu
pengelola dalam memberikan batasan terhadap jumlah kunjungan wisatawan untuk
membantu upaya konservasi Objek Wisata Bumi Perkemahan Palutungan Taman
Nasional Gunung Ciremai di Jawa Barat.

Selama ini analisis mengenai daya dukung pariwisata telah banyak dilakukan
pada ruang lingkup taman nasional sebagai upaya untuk mendukung konservasi. Daerah
Karst dan Gua merupakan lingkungan yang rentan terhadap perubahan, bahkan menyebut
gua dan karst sebagai lingkungan paling rentan di permukaan bumi (A. Cigna & Forti,
2013), namun demikian di Indonesia belum banyak penelitian yang membahas mengenai
pengelolaan pengunjung pada ruang lingkup gua. Objek Wisata Gua Batu Cermin terdiri



atas daya tarik gua karst dan area penunjang fasilitas pariwisata yang menyediakan daya
tarik buatan bagi pengunjung. Pengelolaan pengunjung memiliki peranan yang krusial
dalam keberlanjutan destinasi pariwisata di masa sekarang maupun di masa yang akan
datang. Perencanaan pengelolaan pengunjung erat kaitannya dengan aspek konservasi
untuk keberlanjutan wisata dan kualitas pengalaman wisatawan. Maka dari itu perlu
adanya suatu perencanaan pengelolaan pengunjung di Gua Batu Cermin dapat menjadi
upaya meminimalisir dampak negatif kegiatan pariwisata yang dilakukan.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu:
Bagaimana perencanaan pengelolaan pengunjung yang tepat untuk Objek Wisata Gua
Batu Cermin?

Dari rumusan masalah di atas, peneliti menurunkan menjadi beberapa pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pengelolaan pengunjung yang telah diterapkan di Objek Wisata Gua

Batu Cermin yang sudah dilakukan saat ini?
2. Apakah kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola objek wisata Gua

Batu Cermin dalam menerapkan pengelolaan pengunjung?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan pengelola objek wisata Gua Batu Cermin

untuk menghadapi kendala dan permasalahan dalam melakukan pengelolaan
pengunjung?

4. Bagaimana pengelolaan pengunjung yang tepat untuk Gua Batu Cermin?

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejauh mana pengelola objek wisata Gua Batu Cermin melakukan
pengelolaan pengunjung.

2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola objek
wisata Gua Batu Cermin dalam menerapkan pengelolaan pengunjung.

3. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata
Gua Batu Cermin dalam menghadapi kendala dan permasalahan ketika melakukan
pengelolaan pengunjung.

4. Mengetahui model pengelolaan pengunjung yang sesuai dengan potensi wisata yang
dimiliki Objek Wisata Gua Batu Cermin.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Pengunjung dan Manfaat Pengelolaan Pengunjung

Pengelolaan pengunjung atau biasa disebut sebagai visitor management
memegang peranan penting dalam menjamin kesuksesan dan keberlanjutan suatu
destinasi pariwisata. Lebih jauh lagi, pengelolaan pengunjung berperan tidak sekedar



menjaga menjaga kelestarian daya tarik saja, namun ia memiliki peranan yang lebih luas
dan kompleks. Alasan-alasan pentingnya melakukan pengelolaan pengunjung di suatu
destinasi wisata antara lain sebagai perlindungan terhadap sumber daya, alasan terkait
pengunjung, alasan terkait pengelola destinasi, dan alasan terkait kepentingan masyarakat
lokal. Pariwisata seringkali menjadi permasalahan utama pada kawasan yang dilindungi,
aktivitas wisatawan dapat membahayakan keanekaragaman hayati (Candrea & Ispas,
2009). Permasalahan akibat pariwisata dilihat dari aspek sumber daya alam berkaitan
dengan menipisnya sumber daya alam yaitu menipisnya air tawar, energi dan makanan,
serta degradasi tanah. Studi lebih lanjut yang dilakukan oleh (Duzgunes & Demirel, 2016)
menyebutkan bahwa tujuan dasar dari adanya pengelolaan pengunjung adalah untuk:
- Meningkatkan kesadaran pengunjung dan memastikan pengetahuan mengenai nilai

sumber daya alam,
- Menyebarkan pesan yang mengandung proses alam dan sejarah, interaksi ekologi

dan aktivitas manusia,
- Memungkinkan orang-orang menghabiskan waktu di alam bebas, dimana mereka

bisa memperoleh pengalaman personal di alam bebas,
- Memastikan penggunaan sumber daya alam dengan teliti, serta melindungi warisan

alam dan budaya,
- Mengurangi kegiatan wisata musiman.
- Melibatkan pengalaman masyarakat lokal dalam aplikasinya
- Memberikan pengalaman yang berarti kepada pengunjung dan membuat merasakan

bahwa mereka benar benar di lingkungan yang spesial,
- Untuk meningkatkan dukungan pemerintahan dan memahami isu pengelolaan untuk

kebijakan yang spesifik dalam rangka melakukan perlindungan terhadap sumber
daya alam.

Morrison mengemukakan bahwa pengelolaan pengunjung berperan untuk mengelola
sirkulasi pengunjung, mengelola dampak dan perilaku pengunjung terhadap sumber daya
wisata, serta meningkatkan keselamatan, pengalaman dan kepuasan pengunjung.
Pengelolaan pengunjung juga dapat menciptakan dan memberi peluang bagi wisatawan
untuk menyaksikan, mengalami, belajar, dan menghargai alam dan warisan budaya
(Candrea & Ispas, 2009).

Manfaat Pengelolaan Pengunjung bagi pengelola destinasi wisata yaitu untuk
meningkatkan optimalisasi keuntungan untuk destinasi serta untuk membentuk citra
destinasi wisata yang lebih baik. Pengelolaan pengunjung memudahkan pengelola
destinasi wisata dalam melakukan optimalisasi pendapatan melalui penargetan pasar
berdasarkan geografis, tipe dan jenis wisatawan tertentu. Pengelolaan pengunjung juga
berperan untuk mengatur pengeluaran pengunjung per hari, sehingga pengelola bisa
mengetahui banyaknya target wisatawan yang diinginkan agar mendapatkan keuntungan
maksimal. Manfaat bagi pengelola juga dapat dilihat terkait dengan pendanaan untuk
perawatan konservasi, apabila daya tarik wisata tersebut berada pada situs yang
dilindungi (Candrea & Ispas, 2009).

Metode Dan Instrumen Pengelolaan Pengunjung

Kegiatan pengelolaan pengunjung meliputi pengaturan jumlah pengunjung,
besarnya kelompok pengunjung, dan lama tinggal pengunjung menggunakan pencegahan
dan pemaksaan, komunikasi dengan pengunjung dan menyediakan edukasi. Sedangkan



Glason et al. menyatakan bahwa pengelolaan pengunjung juga bertujuan untuk
mempengaruhi jumlah, jenis, waktu dan persebaran perilaku pengunjung. Terdapat 5
strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif kunjungan wisatawan:
1. Mengelola supply  atau kesempatan pengunjung
2. Mengelola  demand
3. Mengelola sumber daya
4. Mengelola dampak pemanfaatan (Candrea & Ispas, 2009)

Konsep Carrying Capacity

Carrying capacity merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk
menentukan batas penerimaan suatu lingkungan terhadap suatu perubahan. Secara
sederhana carrying capacity dalam pariwisata atau daya dukung pariwisata dapat diartikan
sebagai jumlah maksimal wisatawan yang mampu ditampung oleh area destinasi wisata
tertentu (O’Reilly, 1986). Sedangkan menurut World Tourism Organization (WTO)
Tourism carrying capacity yaitu jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi suatu
lokasi dalam jangka waktu tertentu, sedemikian rupa sehingga lingkungan fisik, ekonomi,
dan karakteristik sosial budaya setempat tidak terganggu, dan tanpa mengurangi
kepuasan wisatawan. Singkatnya carrying capacity dalam pariwisata berkaitan dengan
dua hal yaitu kualitas lingkungan dan kualitas pengalaman berwisata. Tourism carrying
capacity kemudian dibedakan menjadi economic carrying capacity, social carrying
capacity dan physical/ ecological carrying capacity . Physical Carrying Capacity atau
daya dukung fisik merupakan ambang batas yang dapat diterima oleh sumber daya alam
atau warisan budaya di suatu destinasi akibat kerusakan yang disebabkan oleh pariwisata,
daya dukung fisik suatu destinasi ditentukan melalui analisis komponen lingkungannya
seperti kualitas dan kuantitas sumber air, batas konsentrasi polutan udara, dan analisis
fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan maupun penduduk serta pembatasan terhadap
pembangunan fasilitas yang baru (Castellani et al., 2007). Sehingga untuk menghindari
dampak negatif kunjungan wisata, maka harus dipastikan bahwa kunjungan tidak
melebihi batas kapasitas yang mampu ditampung oleh area. Penilaian daya dukung
lingkungan pariwisata pada area yang dilindungi mengacu pada metode yang
dikembangkan oleh Cifuentes. Penilaian ini berusaha untuk menetapkan jumlah
kunjungan maksimum pada suatu area dengan mempertimbangkan kondisi fisik, biologi
dan kondisi manajemen pada area. Penilaian ini terdiri atas tiga tingkatan yaitu: Physical
Carrying Capacity (PCC), Real Carrying Capacity (RCC) dan Effective Carrying
Capacity (ECC) (Lucyanti et al., 2013).

Physical carrying capacity atau disebut juga dengan daya dukung fisik
merupakan jumlah maksimum wisatawan yang secara fisik dapat tercukupi oleh ruang
yang disediakan pada waktu tertentu (siswantoro) Penilaian daya dukung fisik
dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu luas ruang pemanfaatan pariwisata, lama
kunjungan, dan durasi operasional objek wisata.

Real carrying capacity berusaha untuk menilai jumlah maksimum kunjungan
yang dapat dilakukan pada suatu area dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan
faktor-faktor fisik dan biologi pada lingkungan tersebut. Setiap lingkungan memiliki
faktor fisik dan biologi yang berbeda seperti curah hujan, kelerengan tanah, erosivitas
tanah, keanekaragaman hayati baik itu satwa liar maupun vegetasi.



Effective carrying capacity menurut Cifuentes merupakan jumlah kunjungan
maksimum dimana objek wisata tetap lestari pada tingkat kapasitas manajemen
(Management Capacity) yang tersedia (Lucyanti et al., 2013).

Pengelolaan Gua dan Karst

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan di daerah karst,
dengan memanfaatkan gua serta keindahan alam di permukaan daerah karst tersebut
untuk meningkatkan penyerapan kerja bagi masyarakat sekitar. Gua telah dimanfaatkan
sebagai tempat rekreasi sejak sekitar 400 tahun yang lalu, dan setiap negara di dunia
memiliki puluhan gua yang dikelola sebagai tempat rekreasi (A. Cigna & Burri, 2000).
Pada umumnya gua terbentuk di daerah karst, dan dihiasi dengan speleothem, seperti
stalaktit dan stalagmit, serta akumulasi es yang dapat ditemukan pada gua di dataran
tinggi. Gua merupakan salah satu aset yang penting dalam pengembangan pariwisata,
namun demikian aktivitas pariwisata pada kawasan alam yang dilindungi seringkali
menjadi isu utama bagi kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Gua yang
dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi membutuhkan perubahan fisik pada jalur alami
serta infratruktur yang mendukung. Dalam kondisi seperti ini keadaan biologi gua serta
keberadaan fauna adalah yang pertama terdampak, selain itu kemungkinan terjadinya
perubahan hidrologi gua, polusi kendaraan dan perubahan kualitas air serta adanya
bertambahnya limbah (Gillieson, 2011)

Gua merupakan lingkungan yang sensitive terhadap perubahan oleh adanya
keberadaan manusia di sekitarnya. Dampak terhadap gua oleh adanya keberadaan
manusia di dalamnya antara lain; udara di dalam gua, suhu udara, dan kelembaban udara
di dalam gua. Keseimbangan lingkungan gua dapat dengan mudah berubah ketika
terdapat energi asing memasuki lingkungan gua. Kehadiran pengunjung di dalam gua
berdampak pada perubahan fisik lingkungan gua, akibat kontak langsung pengunjung
terhadap dinding gua, lantai gua dan langit-langit gua (Gillieson, 2011). Pengunjung
dalam jumlah yang besar dapat meningkatkan suhu udara gua secara signifikan, seorang
pengunjung dapat melepaskan energi panas sekitar 80 - 120 W (Baker & Genty, 1998)
setara dengan energi panas yang dikeluarkan oleh sebuah lampu pijar. Pengunjung tidak
hanya mengeluarkan energi panas saja, namun juga mengeluarkan karbondioksida ketika
bernafas. Karbondioksida dianggap sebagai ancaman bagi formasi gua karena dapat
meningkatkan keasaman air, karena menyebabkan korosi pada formasi gua (A. A. Cigna,
2019). Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, karbon dioksida
dihasilkan oleh proses alami oksidasi bahan organik di tanah yang berada di atas gua)
dapat masuk, melalui perkolasi air ke dalam gua, jumlahnya jauh lebih besar dari karbon
dioksida yang dikeluarkan oleh pengunjung (A. Cigna & Burri, 2000). Pembangunan gua
untuk tujuan pariwisata membutuhkan perencanaan yang matang, dengan memperhatikan
keberlanjutan ekosistem gua. Kerusakan pada lingkungan gua akibat pengelolaan yang
buruk mungkin baru terlihat setelah sepuluh tahun (A. Cigna & Burri, 2000). Maka dari
itu perlu dilakukan metode pengelolaan pengunjung yang tepat sebagai upaya konservasi
terhadap warisan alam yang tidak mudah diperbaharui serta perlindungan terhadap aset
pariwisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pengelola.

Beberapa studi terkait dengan pengelolaan gua mengenalkan konsep
penghitungan yang dapat membantu pengelolaan gua secara berkelanjutan, antara lain



visitor capacity atau penghitungan visitor carrying capacity pada setiap gua (Calaforra et
al., 2003). Menurut Ganter Carrying capacity bagi lingkungan gua karst merupakan
fungsi atas empat komponen yang saling bergantung, yang terdiri dari; tujuan pengelolaan
gua yang membatasi perubahan lingkungan di dalam gua: perilaku pengunjung; dampak
sumber daya terhadap pengunjung; dan dampak pariwisata terhadap sumber daya fisik
harus seminimal mungkin. Salah satu strategi untuk mengurangi dampak kerusakan pada
lingkungan gua yaitu dengan cara membatasi akses, mengatur jumlah pengunjung dan
lama kunjungan, sistem perizinan, serta menandai jalur trekking (Gillieson, 2011).
Sehingga dalam pengelolaan gua untuk kegiatan periwisata penting untuk melibatkan ahli
geologi sebagai staf pengelolaan gua untuk bertanggung jawab terhadap operasional yang
menyangkut modifikasi serta menjaga lingkungan bawah tanah (A. Cigna & Burri, 2000).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Objek Pariwisata Gua Batu Cermin, Desa Batu
Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penelitian berlangsung pada
bulan Desember 2020 hingga Juli 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
literatur, wawancara mendalam terhadap narasumber kunci, pengukuran area
menggunakan aplikasi Google Earth, serta melakukan studi lapangan di objek wisata Gua
Batu Cermin. Studi literatur berasal dari berbagai sumber, yaitu jurnal, buku dokumentasi,
dan internet yang bertujuan untuk memperkaya referensi peneliti terkait perencanaan
pengelolaan pengunjung. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak yang
terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gua Batu Cermin yaitu, Kepala Bidang Destinasi
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Manggarai Barat, Ketua
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Batu Cermin, kepala Penanggung jawab
Proyek Kawasan (PPK) Batu Cermin, petugas ticketing, dan pemandu wisata atau ranger
berkaitan dengan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.

Analisis perencanaan pengelolaan pengunjung dilakukan menggunakan metode
penilaian daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Penilaian daya dukung
lingkungan pariwisata pada area yang dilindungi mengacu pada metode yang
dikembangkan oleh Cifuentes (Lucyanti et al., 2013). Penilaian ini berusaha untuk
menetapkan jumlah kunjungan maksimum pada suatu area dengan mempertimbangkan
kondisi fisik, biologi dan kondisi manajemen pada area. Penilaian ini terdiri atas tiga
tingkatan yaitu: Physical Carrying Capacity (PCC), Real Carrying Capacity (RCC) dan
Effective Carrying Capacity (ECC) (Lucyanti et al., 2013).

Physical Carrying Capacity (PCC)

Physical carrying capacity merupakan batas maksimum kunjungan yang dapat dilakukan
dalam satu hari. PCC dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PCC= A x x Rf1

𝐵
dimana:
A   = Luas area yang dimanfaatkan untuk pariwisata
B   = Luas area yang dibutuhkan oleh setiap wisatawan dengan tetap memperoleh

kepuasan selama berwisata.



Rf  = Rotation factor atau faktor rotasi

Data mengenai luasan area yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata
diperoleh berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai
Barat, sedangkan data luas pada masing-masing ruang pengelolaan diperoleh dengan
beberapa cara. Data luas area pada ruang fasilitas penunjang pariwisata diperoleh dari
data Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo; data mengenai luas
gua secara keseluruhan diperoleh melalui pengukuran menggunakan aplikasi Google
Earth; dan data mengenai luas jalur trekking yang dapat dilalui pengunjung diperoleh
melalui studi lapangan dengan mengukur siecara langsung.

Data mengenai luas area yang dibutuhkan oleh setiap wisatawan pada
masing-masing ruang pengelolaan, diperoleh dengan cara memperkirakan jarak antar
wisatawan ketika berekreasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan
dan kepuasan pengunjung selama berada di ruang pengelolaan alam terbuka, di dalam
gua dan di area fasilitas penunjang pariwisata.

Data mengenai jam operasional objek Wisata Gua Batu Cermin diperoleh dari
hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Pariwisata (POKDARWIS) Gua Batu
Cermin. Sedangkan data mengenai lama kunjungan wisatawan pada area hutan dan gua
diperoleh dengan cara memperkirakan lama kunjungan wisatawan pada area tersebut
dengan memperhatikan luas area dan studi lapangan yang telah dilakukan. Data mengenai
lama kunjungan pada area fasilitas penunjang pariwisata juga diperoleh dengan cara
memperkirakan lama kunjungan wisatawan pada area ini, dengan asumsi bahwa
pengunjung menggunakan semua fasilitas yang tersedia pada area ini. Rotation factor
atau faktor rotasi dihitung dengan perbandingan lama jam buka dalam sehari dan rata-rata
kunjungan pada area wisata.

Real Carrying Capacity (RCC)

Real carrying capacity merupakan maksimum jumlah pengunjung yang
dapat mengunjungi situs area wisata tertentu dengan memperhatikan faktor
koreksi karakter biosfik setempat. RCC dihitung menggunakan rumus sebagai
berikut:
RCC= PCC x Cf1 x Cf2 x …x Cfn

dimana:
PCC = Physical Carrying Capacity
Cf = Correction factor (faktor koreksi)

Cfn = 1 - (Mn/Mt)
Faktor koreksi merupakan faktor-faktor yang dapat membatasi kegiatan wisata, faktor
koreksi ini berhubungan dengan iklim, keberadaan vegetasi dan satwa, area yang curam
hingga area yang tidak dapat diakses. Faktor-faktor koreksi yang ditemukan di Gua Batu
Cermin yaitu curah hujan, vegetasi dan kelerengan gua, dan area khusus staf. Cfn adalah
faktor koreksi ke-n terkait dengan data komponen ke-n; Mn adalah kondisi nyata pada
variabel fn terhitung; Mt adalah batas maksimum pada variabel fn tersebut (Lucyanti et
al., 2013).
a. Curah Hujan (Cf 1)



Musim hujan merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas wisata di Gua Batu
Cermin. Penilaian faktor koreksi curah hujan didasarkan pada Indeks Curah Hujan
selama sepuluh tahun terakhir dengan membandingkan jumlah bulan kering dan
jumlah bulan basah yaitu menggunakan persamaan:
Indeks Curah Hujan = bulan basah : bulan kering (Lucyanti et al., 2013).Σ Σ
Penilaian faktor koreksi curah hujan di Gua Batu Cermin hanya didasarkan pada
indeks curah hujan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 - 2019 yang
diperoleh dari website BPS Kabupaten Manggarai Barat.

b. Kelerengan (Cf2)
Kelerengan lahan menjadi faktor koreksi, semakin terjal atau curam trek dan lahan
yang harus dilalui wisatawan maka akan semakin besar tenaga dan waktu yang
dibutuhkan oleh wisatawan (Sasmita dkk. Cibodas). Objek wisata Gua Batu Cermin
telah menetapkan jalur yang dapat dilalui wisatawan, sehingga penilaian faktor
koreksi kelerengan mengacu pada area di dalam gua yang tidak dapat diakses oleh
pengunjung. Penilaian Cf2, menggunakan luas area area di dalam gua yang tidak
dapat diakses oleh pengunjung sebagai variabel Mn dan luas gua secara keseluruhan
sebagai variabel Mt.

c. Vegetasi (Cf3)
Objek wisata Gua Batu Cermin memiliki keragaman vegetasi dan satwa yang dapat
menjadi salah satu daya tarik. Kegiatan pariwisata di Gua Batu Cermin memiliki
pengaruh terhadap keberlangsungan vegetasi dan satwa, sehingga dianggap sebagai
faktor koreksi. Area hutan Gua Batu Cermin memiliki kerapatan vegetasi yang cukup
tinggi, sehingga seluruh area hutan di luar jalur trekking dianggap sebagai area
vegetasi yang tidak dapat diakses oleh pengunjung. Penilaian Cf 3, menggunakan luas
area vegetasi sebagai variabel Mn dan luas ruang pengelolaan hutan sebagai variabel
Mt.

d. Area khusus staf (Cf4)
Area khusus pengelola terdapat pada ruang pengelolaan fasilitas penunjang
pariwisata. Area yang hanya dapat diakses oleh pengelola ini dianggap sebagai faktor
koreksi pada ruang pengelolaan fasilitas penunjang pariwisata karena pengunjung
tidak dapat mengakses area ini. Penilaian Cf4, menggunakan luas area area khusus
staff sebagai variabel Mn dan luas ruang pengelolaan fasilitas penunjang pariwisata
sebagai variabel Mt.

Effective Carrying Capacity (ECC)

Effective carrying capacity adalah penilaian yang berusaha untuk menentukan
jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung pada area wisata dengan
memperhatikan kapasitas manajemen area. Penilaian ini diperoleh dengan
mengkombinasikan nilai RCC dengan kapasitas manajemen atau Management Capacity
(MC). Management capacity merupakan jumlah petugas pengelola wisata yang



dibutuhkan. Nilai MC diperoleh dengan membandingkan jumlah petugas yang ada
dengan jumlah petugas pengelola yang dibutuhkan dikalikan 100%. Jumlah petugas
pengelola yang ada saat ini diperoleh dengan wawancara kepada Kepala POKDARWIS
Gua Batu Cermin, sedangkan data jumlah pengunjung yang dibutuhkan dihitung dengan
cara membagi total nilai RCC dengan kemampuan pengelola dalam menerima jumlah
kunjungan.

ECC= RCC x MC
dimana:
MC = Kapasitas manajemen area

Kapasitas manajemen area dihitung menggunakan rumus:
MC = x 100%𝑅𝑛

𝑅𝑡

dimana:
Rn = Jumlah petugas pengelola yang ada
Rt = Jumlah petugas pengelola yang dibutuhkan
Nilai Rt dihitung dengan cara: dimana RCC adalah nilai total Real carrying capacity𝑅𝐶𝐶

𝑉
di Objek Wisata Gua Batu Cermin dan V adalah jumlah pengunjung yang mampu
dikelola oleh setiap petugas.

HASIL PENELITIAN

Daya Tarik Objek Wisata  Gua Batu Cermin

Objek wisata ini terletak di Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, dan
berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat kota Labuan Bajo. Gua ini dinamakan Batu Cermin
karena ketika hujan, air hujan yang merembes pada permukaan dinding gua memantulkan
cahaya matahari yang masuk sehingga menyerupai cermin. Objek Wisata Gua Batu
Cermin terletak di kawasan hutan seluas lima hektar yang memang dimanfaatkan untuk
kegiatan wisata. Meskipun berada dekat wilayah kota, hutan ini memiliki keragaman
hayati yang menarik. Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan ini antara lain semak
belukar, benalu, pohon kacang mete, pohon bidara serta bambu Toe yang merupakan
vegetasi endemi di Batu Cermin. Selain vegetasi, juga terdapat satwa liar seperti monyet,
ular, serangga, burung dan kelelawar.



Gambar 2. Peta Kawasan Objek Wisata Gua Batu Cermin
(Sumber: Google Earth)

Daya tarik wisata Gua Batu Cermin dapat dibagi menjadi dua ruang yaitu Gua Batu
Cermin dan Bangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata. Gua Batu Cermin merupakan daya
tarik utama di objek wisata ini. Gua ini memiliki ketinggian sekitar 75 meter dari atas
tanah. Luas gua yang diukur menggunakan Google Earth yaitu sekitar 5.330 m2,
sedangkan jalur yang dapat dilalui oleh pengunjung diukur dengan cara menyusuri gua
yaitu sekitar 1.043m2. Jalur ini terdiri dari jalur tangga kayu, ruangan di dalam gua serta
lorong-lorong gua. Bagian interior gua dihiasi stalaktit, stalagmit, dan column (stalaktit
dan stalagmit yang sudah menyatu), sedangkan pada dinding gua terdapat ornamen yang
berbentuk berbagai macam biota laut seperti penyu, ikan, siput laut dan kerang yang
menempel pada dinding gua.

Gambar 3. Peta Jalur Trekking Gua Batu Cermin
(Sumber: Data Lapangan)



Fasilitas Penunjang Pariwisata merupakan bangunan yang terdiri atas dua lantai yang
digunakan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Gua Batu Cermin. Bangunan fasilitas
ini memiliki luas 3.508,73 m2 yang terdiri atas ruangan publik yang peruntukkan
pengunjung serta ruangan operasional yang hanya bisa oleh pengelola, dengan rincian
seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Detail Ukuran Fasilitas Penunjang Objek Wisata Gua Batu Cermin.
Sumber: PPK Batu Cermin, KSPN Labuan Bajo

Ruang Khusus Pengelola Luas ( m2) Ruang Publik Luas (m2)

Pos Satpam 7.09 Rumah Budaya 50.28

Auditorium 90.12 Amphitheater 375.34

Ruang Servis lantai 1 58.57 Informasi lantai 1 124.18

Ruang Genset 53.78 Ticketing 64.97

Ruang Pompa 37.61 Musholla 43.33

Ruang servis lantai 2 706.92 Ruang Ganti 64.67

Kantor 95.06 Kafetaria Lantai 2 64.4

Kafetaria Lantai 1 97.94

Toilet lantai 1 39.36

Selasar lantai 1 666.21

Ruang Tunggu Sopir 42.36

Informasi lantai 2 80.26

Toilet lantai 2 39.36

Selasar lantai 2 706.92

TOTAL 1049.15 2459.58

Pengelolaan Pengunjung di Objek Wisata Gua  Gua Batu Cermin

Menurut informasi dari ketua POKDARWIS Batu Cermin, Johannes Sunggang,
Gua Batu Cermin diperkenalkan oleh Theodore Verhoeven pada tahun 1951 dan mulai
ramai didatangi wisatawan pada tahun 1972 hingga sekarang menjadi salah satu objek
wisata populer di Labuan Bajo yang dikelola oleh pemerintah daerah. Gua Batu Cermin
merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dikelola oleh dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa) dan POKDARWIS Desa Batu Cermin. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan berperan sebagai petugas retribusi tiket masuk, sedangkan Pokdarwis
mengelola Ranger dan Sanggar yang bernama Wela Sambi. Masyarakat yang bergabung
di Sanggar Wela Sambi berperan sebagai penampil kesenian tradisional Tari Caci,
sedangkan masyarakat lainnya sebagian menjadi sebagai petugas parkir, mengelola usaha
kuliner dan souvenir.



Gua Batu Cermin telah beroperasi dalam kurun waktu yang lama, menurut
pengelola dan ranger, Objek Wisata Gua Batu Cermin belum memiliki perencanaan
pengunjung. Meskipun demikian terdapat upaya untuk menerapkan untuk meningkatkan
keselamatan pengunjung, melakukan perawatan terhadap situs dan memberikan peluang
kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gua Batu
Cermin. Upaya untuk meningkatkan keselamatan pengunjung antara lain, pengunjung
wajib menggunakan jasa pemandu atau ranger, fasilitas berupa peminjaman helm dan
senter untuk pengunjung yang trekking ke dalam gua. Ranger merupakan masyarakat
lokal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai area Gua Batu Cermin. Seorang
ranger bertugas untuk memandu maksimal lima pengunjung, ketika memandu
pengunjung ranger juga memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai situasi di
dalam gua misalnya orang dengan riwayat penyakit pernafasan seperti asma tidak boleh
masuk, menjelaskan situasi di dalam gua seperti minimnya pencahayaan di dalam gua,
adanya bau kotoran kelelawar, kondisi udara, kelembaban dan kondisi lantai di dalam
gua. Selain itu ranger juga menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh
dilakukan oleh pengunjung yaitu mengenai vandalisme, larangan untuk menyentuh objek
tertentu agar terhindar dari gigitan hewan atau serangga, dan menghindari kerusakan pada
objek tersebut. Berdasarkan informasi dari pengelola dan ranger, jumlah pengunjung
yang boleh berada di lingkungan gua dalam sekali waktu yaitu maksimum 30 orang,
sedangkan jumlah orang yang dapat memasuki lubang gua maksimum sebanyak 10
orang setiap grupnya. Meskipun begitu dalam praktiknya lama kunjungan di dalam gua
dilakukan secara situasional mengikuti kemauan wisatawan. Upaya-upaya yang
dilakukan oleh pengelola untuk melakukan konservasi terhadap gua Batu Cermin antara
lain membangun pagar pembatas di sekitar kawasan wisata Gua Batu Cermin untuk
menghindari penyerobotan lahan secara ilegal oleh masyarakat sekitar, serta menghindari
masuknya pengunjung secara ilegal; menyediakan papan informasi terkait larangan di
Gua Batu Cermin; dan kerja bakti untuk membersihkan area gua yang dijadwalkan rutin.
Upaya untuk perawatan dan perbaikan fasilitas di Gua Batu Cermin menggunakan biaya
dari APBD.

Permasalahan dan Kendala Dalam Melakukan Pengelolaan Pengunjung di
Gua Batu Cermin

Pengelolaan pariwisata pada kawasan yang dilindungi merupakan hal yang
krusial bagi keberlanjutan sumber daya alam dan budaya bagi generasi mendatang,
sehingga dampak akibat kegiatan pariwisata harus dikelola, diarahkan dan dimitigasi
dengan hati-hati (Casson et al., 2011). Maka dari itu penting untuk memahami jenis dan
dampak negatif pariwisata serta cara-cara untuk mengendalikan dan memperbaikinya.
Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengelola pengunjung untuk jenis
wisata alam yaitu: mengatur akses berdasarkan wilayah atau zoning; mengatur kunjungan
berdasarkan jenis wisatawan melalui penetapan harga tiket; interpretasi dan fasilitas
pengunjung; mengatur perilaku pengunjung dengan dengan cara membuat kode etik
kunjungan; dan memberikan akses kepada organisasi atau kelompok pengunjung tertentu
(Candrea & Ispas, 2009). Permasalahan yang ditemukan di objek wisata gua Batu cermin
yaitu pengelola belum memiliki perencanaan maupun strategi pengelolaan pengunjung di



Objek Wisata Gua Batu Cermin yang dapat dilihat dari tidak adanya rencana pembatasan
kunjungan serta  perencanaan alur pengunjung.

Permasalahan pengelolaan pengunjung di Gua Batu Cermin juga dapat dilihat
dari dua aspek yaitu kepuasan pengunjung dan aspek konservasi lingkungan Gua Batu
Cermin. Pertama, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan jenis dan perilaku
pengunjung yang berpengaruh terhadap keselamatan pengunjung. Berdasarkan
wawancara dengan pengelola perilaku pengunjung yang dapat membahayakan
keselamatan pengunjung yaitu adanya beberapa pengunjung yang memiliki sikap suka
berfoto selfie, nge live di media sosial tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar,
serta kurang memperhatikan penjelasan ranger, kurang disiplin waktu dan susah
diarahkan oleh ranger. Hal ini dapat menyebabkan pengunjung mengalami kecelakaan
seperti terpeleset dan jatuh. Permasalahan lain terkait perilaku dan jenis pengunjung yang
dihadapi yaitu terkait dengan keterbatasan bahasa asing selain bahasa Inggris. Kendala
yang sering terjadi yaitu ketika memandu wisatawan dari Eropa Timur khususnya Rusia
dan Asia, yang tidak mengerti bahasa Inggris dan tidak didampingi oleh tour leader.
Permasalahan bahasa ini menghambat komunikasi antara pemandu dan wisatawan, untuk
menyiasati hal tersebut para ranger menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh agar
dapat berkomunikasi dengan wisatawan ini, selain bahasa tubuh ranger dan wisatawan
juga memanfaatkan google translate untuk menerjemahkan bahasa.

Kedua, yaitu permasalahan berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan Gua Batu
Cermin. Gua merupakan lingkungan yang rentan terhadap perubahan akibat aktivitas
pengunjung (Gillieson, 2011), sehingga upaya pembatasan lama dan jumlah kunjungan
merupakan hal yang krusial bagi kelestarian lingkungan gua. Hal ini merupakan
permasalahan bagi pengelolaan Gua Batu Cermin, mengingat bahwa saat ini pengelola
belum memiliki perencanaan untuk membatasi kunjungan maupun penilaian terhadap
dampak kunjungan pariwisata bagi keberlanjutan lingkungan sebagai upaya untuk
konservasi lingkungan Gua Batu Cermin. Apabila kunjungan tidak dibatasi maka
kerusakan dapat terjadi pada sumber daya alam di Gua Batu Cermin. Hal ini dapat
mengurangi kualitas pariwisata yang akan berpengaruh pada kepuasan pengunjung.
Selain itu apabila sumber daya alam di Gua Batu Cermin rusak maka sama saja dengan
merusak pariwisata itu sendiri, karena sumber daya alam ini berperan sebagai daya tarik
utama  dari kegiatan wisata di Gua Batu Cermin.

Permasalahan lain yang mungkin terjadi yaitu pengelolaan pengunjung pada
masa dan pasca pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 penerapan CHSE
(Cleanliness, Health, Safety, and Environmental) merupakan protokol yang wajib
dilakukan oleh semua destinasi wisata untuk menghindari penularan COVID-19, yang
mana hal ini merupakan salah upaya untuk meningkatkan keselamatan pengunjung.
Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia, untuk mengurangi penularan
COVID-19 dapat menggunakan metode rekayasa pembatasan jumlah orang, pengaturan
jadwal, pengaturan jalur masuk dan keluar dan lain sebagainya. Namun, tanpa adanya
pembatasan kunjungan maka penerapan CHSE di Gua Batu Cermin mungkin tidak akan
maksimal.

Daya Dukung Pariwisata Sebagai Bentuk Pembatasan Jumlah Pengunjung



Penghitungan daya dukung lingkungan di objek Wisata Gua Batu Cermin dibagi
menjadi tiga ruang pengelolaan yaitu area hutan, area fasilitas penunjang pariwisata, dan
Gua Batu Cermin.

1. Physical Carrying Capacity

Physical carrying capacity adalah jumlah maksimum pengunjung yang dapat
berada di suatu tempat pada waktu tertentu. Penilaian PCC dibagi menjadi tiga ruang
yaitu PCC ruang pengelolaan hutan, PCC ruang pengelolaan fasilitas penunjang
pariwisata dan PCC ruang pengelolaan Gua. Mengacu pada metode penilaian PCC
yang dikembangkan oleh Cifuentes, penilaian PCC mempertimbangkan luas ruang
pemanfaatan pariwisata, visitor flows, ruang yang diperlukan setiap pengunjung
untuk dapat bergerak bebas selama berkunjung. Ukuran luas keseluruhan area
pengelolaan Gua Batu cermin adalah 5 hektar, data ini diperoleh dari data Dinas
Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Area penunjang fasilitas pariwisata Gua Batu
Cermin memiliki luas 3.413,67 m2 (KSPN Labuan Bajo). Luas area gua secara
keseluruhan yang diukur menggunakan aplikasi Google Earth yaitu 5.330 m2. Luas
ruang pengelolaan hutan diperoleh dengan cara: Luas keseluruhan – Luas  Gua –
Luas Bangunan, sehingga luas area pengelolaan hutan adalah 50.000 m2 – 5.330 m2

 – 3.413,67 m2 = 41.256,33 m2.
Luas area yang dibutuhkan oleh setiap wisatawan ( B) pada masing-masing ruang

pengelolaan, diperoleh dengan cara memperkirakan jarak antar wisatawan ketika
berekreasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan kepuasan
pengunjung selama berada di ruang pengelolaan wisata. Nilai B pada ruang
pengelolaan hutan adalah 2 x 4 m = 8 , nilai ini didapatkan dengan𝑚2

mempertimbangkan lebar jalur trekking yang selebar 2 m dan 4 m untuk jarak depan
dan belakang antar pengunjung. Nilai B pada ruang pengelolaan fasilitas bangunan
adalah 4 x 4 m = 16 , nilai ini dibuat agar pengunjung dapat bergerak secara𝑚2

nyaman dan leluasa pada ruangan fasilitas penunjang pariwisata. Nilai B untuk ruang
pengelolaan gua yaitu 4 x 4 m = 16 , nilai ini didapatkan dengan𝑚2

mempertimbangkan bahwa ruangan di dalam gua merupakan ruangan yang rentan,
lembab dan licin sehingga pengunjung mendapatkan pengalaman yang berkualitas
selama melakukan trekking di dalam gua tanpa terjadi kepadatan pengunjung.

Ketika penelitian dilakukan, objek wisata Gua Batu Cermin sedang ditutup untuk
wisatawan, karena adanya proyek pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di Gua
Batu Cermin. Oleh sebab itu data lama kunjungan wisatawan pada masing-masing
ruang pengelolaan ditentukan berdasarkan asumsi. Pada area hutan diasumsikan
pengunjung membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk dapat mengexplore area hutan
dengan mempertimbangkan luas area yang dapat dijelajahi dan kepuasan pengunjung.
Pada area fasilitas penunjang pariwisata diasumsikan pengunjung membutuhkan
waktu sekitar 145 menit (2,41 jam) dengan mempertimbangan atraksi yang
disediakan pada setiap ruang serta menganggap bahwa semua pengunjung
menggunakan semua fasilitas yang terdapat di area ini. Pada area gua diasumsikan
pengunjung membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyusuri gua dan kembali.
Faktor rotasi dihitung dengan masing-masing ruang pengelolaan, dengan cara, lama
jam buka : lama kunjungan. Lama jam buka objek wisata Gua Batu Cermin yaitu 8



jam, sehingga nilai Rf pada ruang pengelolaan hutan yaitu 8 : 2 = 4; nilai Rf pada
ruang pengelolaan fasilitas penjungan yaitu 8: 2,41 = 3,2; dan nilai Rf pada ruang
pengelolaan gua yaitu 8 :1 = 8.

Tabel 2. Physical Carrying Capacity Objek Wisata Gua Batu Cermin.
Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Area Pengelolaan A ( )𝑚2 B ( )𝑚2 Perkiraan lama

kunjungan (jam)

Rf

Hutan A= Luas keseluruhan – Luas

Gua – L.Bangunan

= 50.000 – 5.330 – 3.413,67

= 41.256,33

8 m2 2 jam 4

PCC1 = 41.256,33m2 x ⅛ x 4 jam = 20.628,16 orang bulatkan menjadi 20.628 orang

Bangunan Fasilitas

Penunjang

Pariwisata

3.508,73 16m2 2, 41 jam 3,32

PCC2 = 3.508,73 m2 x 1/16 x 3,32 jam = 728,06  orang bulatkan menjadi 728 orang

Gua Batu  Cermin 5.330 16 m2 1 jam 8

PCC3 = 5.330  m2 x 1/16 x 8 jam = 2665 orang

PCC1 + PCC2 + PCC3 = 20.628 + 728 + 2.665 = 24.021 orang

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 2, nilai PCC pada objek wisata Gua Batu
Cermin yaitu 2.4021 orang yang terdiri atas PCC ruang pengelolaan hutan yaitu
20.628 orang; PCC ruang fasilitas penunjang pariwisata yaitu 728 orang; dan PCC
ruang pengelolaan gua yaitu 2.665 orang. Nilai ini merupakan nilai maksimum
jumlah pengunjung dalam satu kali kunjungan yang secara fisik dapat ditampung
tanpa memperhatikan faktor-faktor biosfik dan kapasitas manajemen di objek wisata
Gua Batu Cermin.

2. Real Carrying Capacity



Real carrying capacity merupakan penilaian yang berusaha untuk menentukan
jumlah maksimum pengunjung yang dapat diterima oleh suatu ruang pada waktu
tertentu dengan mempertimbangkan faktor biofisik yang berpengaruh terhadap
penilaian physical carrying capacity. Faktor- faktor ini kemudian disebut sebagai
faktor koreksi atau correction factor. Hasil observasi yang telah dilakukan di objek
wisata Gua Batu Cermin, aspek biofisik yang dapat digunakan sebagai faktor koreksi
terhadap penilain real carrying capacity antara lain curah hujan (Cf 1), kelerengan (Cf
2) dan vegetasi (Cf3).

a. Curah Hujan ( Cf1)
Pariwisata merupakan kegiatan yang rentan dengan perubahan cuaca, hujan
merupakan salah satu kendala dalam kegiatan pariwisata karena dapat
menurunkan minat wisatawan. Pada objek wisata outdoor, hujan menjadi
hambatan yang cukup berarti, apalagi terhadap lingkungan alam yang rentan
seperti gua, curah hujan yang deras dapat menyebabkan genangan air dan lumpur
pada beberapa spot di dalam gua akibat rembesan air hujan yang masuk melalui
dinding dan atap gua. Kondisi ini mengakibatkan lantai gua berlumpur dan licin
sehingga trekking ke dalam gua sangat beresiko bagi wisatawan. Data curah
hujan yang digunakan sebagai faktor koreksi merupakan data curah hujan di
Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019.
Berdasarkan data tersebut diperoleh rata-rata jumlah hari hujan tahun 2015 - 2019
yaitu 112.4 hari, sedangkan rata-rata jumlah hari tidak hujan yaitu sebanyak
252.6 hari. Indeks curah hujan dihitung menggunakan rumus CH = Σ bulan basah
: Σ bulan kering, sehingga nilai CH adalah 112,4 : 252,6 = 0,44. Dengan
demikian, untuk penghitungan Cf1, nilai Mn nya adalah 0,44. Klasifikasi indeks
tertinggi menurut Schmidt bernilai 7 (Lucyanti et al., 2013), sehingga nilai Mt
adalah 7. Penilain Cf 1 dapat diperoleh sebagai berikut: Cf1 = 1 - (Mn/Mt)
sehingga Cf1 =  1- (0,44/ 7) = 1- 0,06 = 0,94.

b. Kelerengan Gua (Cf2)
Kelerengan lahan menjadi faktor koreksi, semakin curam atau terjal medan yang
dilalui maka tenaga yang diperlukan akan semakin besar dan waktu yang
diperlukan akan semakin lama. Berdasarkan studi lapangan, Gua Batu Cermin
memiliki kecuraman lahan yang tidak dapat dilalui oleh pengunjung, sehingga
pengunjung hanya dapat melalui jalur trek yang telah ditentukan oleh pengelola.
Luas area yang tidak dapat diakses oleh pengunjung ini kemudian disebut sebagai
daerah kelerengan gua. Luas kelerengan gua diperoleh dengan cara: Luas gua -
Jalur trekking gua, sehingga luas kelerengan gua yaitu 5.330 - 1.043 =𝑚2 𝑚2

4.287 . Luas daerah gua yang tidak dapat diakses pengunjung menjadi nilai𝑚2

Mn yaitu 4.287 , sedangkan luas gua secara keseluruhan menjadi nilai Mt𝑚2

yaitu 5330 sehingga nilai faktor koreksi kelerengan gua (Cf2) diperoleh𝑚2

sebagai berikut: Cf2 = 1- (4.287/5.330) = 1 - 0,804 = 0,196.

c. Vegetasi (Cf3)
Keragaman vegetasi yang ada di area gua batu merupakan sumber daya yang
perlu dilindungi untuk menjaga keseimbangan lingkungan di ruang pengelolaan



hutan di Gua Batu Cermin. Vegetasi yang mendominasi Gua Batu Cermin terdiri
atas Bambu Toe (bambu berduri), Bidara, dan semak berduri. Vegetasi ini selain
dijaga kelestariannya juga dapat menjadi kendala bagi wisatawan untuk
melakukan trekking di dalam hutan karena vegetasi yang sangat rapat, sehingga
pengelola menyediakan jalur khusus bagi pengunjung untuk tetap dapat
menikmati keindahan hutan sekitar Gua Batu Cermin. Jalur ini terdiri atas objek
Batu Payung dan jalur trekking menuju mulut Gua Batu Cermin, seperti yang
terlihat pada gambar 3. Objek Batu Payung memiliki luas 500 dan luas jalur𝑚2

trekking berupa jalan setapak pada A hingga D memiliki luas 533.55 ,𝑚2

sehingga total luas jalur trekking yang dapat diakses pengunjung pada ruang
pengelolaan hutan yaitu 1.033,55 m2.

Gambar 3. Denah Jalur Trekking Objek Wisata Gua Batu Cermin
(Sumber: Studi Lapangan)

Vegetasi menjadi faktor koreksi karena mempengaruhi penilaian kapasitas daya
dukung riil di Gua Batu Cermin. Luas daerah vegetasi di Gua Batu Cermin
dihitung dengan cara: Luas vegetasi = Luas hutan – Jalur trekking,
41.256,33 m2 - 1.033,55 m2 = 40.222,78 m2. Penilaian Cf3, menggunakan luas
area vegetasi yaitu 40.222,78 m2 sebagai variabel Mn dan luas ruang
pengelolaan hutan yaitu 41.256,33 m2 sebagai variabel Mt. Penilaian faktor
koreksi vegetasi (Cf3) dihitung menggunakan rumus Cf3 = 1 - (Mn/Mt),
sehingga nilai faktor koreksi vegetasi (Cf3) yaitu Cf3 = 1- (40.222,7/41.256,33 )
= 1 - 0,974 = 0,026.

d. Area khusus Staff (Cf4)
Area khusus staf menjadi faktor koreksi pada penilaian daya dukung riil di ruang
pengelolaan fasilitas penunjang pariwisata. Luas area bangunan fasilitas
penunjang pariwisata yaitu 3.508,73 m2 sedangkan luas area khusus staff atau
pengelola yaitu 1049.15 m2. Penilaian faktor koreksi area khusus staff
menggunakan luas area khusus staff atau pengelola yaitu 1049.15 m2 sebagai



Mn dan luas bangunan fasilitas penunjang pariwisata yaitu 3.508,73 m2

sebagai Mt. Sehingga nilai faktor koreksi area khusus staff (Cf4) dihitung
sebagai berikut: Cf4 = 1- ( ) = 1 - 0, 29 = 0,71.1.049,15

3.508,73

Tabel 3. Nilai Real Carrying Capacity Objek Wisata Gua Batu Cermin.
Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Area Pengelolaan Cf1 Cf2 Cf3 Cf4 PCC

Hutan/ RCC 1 0,94 0,026 - - 20.628

RCC1= 20.628 x   0,94 x 0,026 =  504,14 orang dibulatkan menjadi 504 orang

Bangunan Fasilitas Penunjang

Pariwisata/ RCC 2

0,94 - - 0,71 728

RCC2 = 728 x  0,94 x 0,71 = 485,86  orang dibulatkan menjadi  486 orang

Gua  Batu Cermin/ RCC 3 0,94 - 0,196 - 2665

RCC3 = 2665  x 0,94 x 0,196 = 490, 99 dibulatkan menjadi 491 orang.

RCC1 + RCC2 + RCC3 = 504 + 486  + 491 = 1.481 orang

Penilaian RCC dibagi menjadi tiga ruang pengelolaan yaitu ruang pengelolaan
hutan, ruang pengelolaan fasilitas penunjang, dan ruang pengelolaan gua. Penilaian
ini didasarkan pada penilaian PCC yang dipengaruhi oleh oleh faktor koreksi yang
ditemukan di Gua Batu Cermin yaitu curah hujan, kelerengan gua, vegetasi dan area
khusus staff. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3, nilai RCC objek wisata Gua
Batu Cermin yaitu 1.481 orang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak
semua faktor koreksi ini mempengaruhi penilaian RCC untuk semua ruang. RCC
ruang pengelolaan dipengaruhi oleh faktor koreksi curah hujan (Cf1) dan faktor
koreksi vegetasi (Cf3) sehingga diperoleh nilai 504 orang. RCC pada ruang
pengelolaan fasilitas penunjang pariwisata dipengaruhi oleh faktor koreksi curah
hujan (Cf1) dan faktor koreksi area khusus staff (Cf4) sehingga diperoleh nilai 486
orang. RCC ruang pengelolaan gua dipengaruhi oleh faktor koreksi hujan (Cf1) dan
faktor koreksi kelerengan gua (Cf3), sehingga diperoleh nilai 491 orang.

3. Effective Carrying Capacity
Effective Carrying Capacity (ECC) merupakan penilaian daya dukung pariwisata
yang berusaha untuk menentukan jumlah maksimum kunjungan yang dapat
ditampung pada area pengelolaan wisata dengan mempertimbangakan kapasistas



manajemen atau Management Capacity (MC). Untuk menghitung nilai ECC
diperlukan nilai RCC dan nilai MC. Nilai MC diperoleh dengan rumus MC= x𝑅𝑛

𝑅𝑡

100%. Rn merupakan jumlah petugas pengelola yang ada di objek wisata Gua Batu
Cermin, yaitu 25 orang. Rt merupakan jumlah pengelola yang dibutuhkan, Rt
dihitung dengan cara nilai RCC pada semua ruang pengelolaan dibagi jumlah
pengunjung yang mampu dikelola oleh setiap petugas. Nilai RCC pada semua ruang
pengelolaan di Gua Batu Cermin yaitu 1.481 orang. Berdasarkan wawancara dengan
ranger Gua Batu Cermin, setiap ranger mampu untuk mengelola 5 orang dalam satu
kali kunjungan, dan setiap ranger mampu memandu hingga dua kali kunjungan,
dapat disimpulkan bahwa dalam satu hari petugas pengelola mampu mengelola 10
pengunjung. Niai Rt = = = 148,1 sehingga nilai MC yaitu:𝑅𝐶𝐶

𝑉
1.481
10

MC = x 100% = 16,8 %25
148,1

Tabel 4. Nilai Effective Carrying Capacity Objek Wisata Gua Batu Cermin.

Sumber: Hasil Olah Data (2021)

Ruang Pengelolaan MC (%) RCC

Hutan 16,8 % 504

ECC1 = 504 x 16,8 % = 84,6  dibulatkan menjadi 85 orang

Bangunan Fasilitas Pariwisata 16,8 % 486

ECC2 = 486 x 16,8 % = 81,64 dibulatkan menjadi 82 orang

Gua Batu Cermin 16,8 % 491

ECC3 = 491 x 16,8 % = 97,41 82,48 dibulatkan menjadi 82 orang

ECC1 + ECC2 +ECC3 = 85 + 82 + 82 = 249 orang.

Berdasarkan penilaian ECC pada tabel 4, jumlah maksimum kunjungan yang dapat
ditampung pada area pengelolaan wisata objek wisata Gua Batu Cermin dengan
mempertimbangakan kapasistas manajemen yaitu 249 orang. Nilai ini merupakan
nilai maksimum jumlah pengunjung yang dapat ditampung di objek wisata Gua Batu
Cermin dalam satu kali kunjungan. Kunjungan sebanyak 249 orang ini dibagi ke
dalam ruang pengelolaan hutan sebanyak 85 orang dalam satu kali kunjungan, ruang
pengelolaan fasilitas penunjang pariwisata yaitu 82 orang dalam satu kali kunjungan,
dan ruang pengelolaan gua yaitu 82 orang dalam satu kali kunjungan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN



Kawasan lindung dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti perlindungan
terhadap spesies dan ekosistem didalamnya, budaya, kegiatan pariwisata serta penelitian
dan edukasi. Kawasan lindung menurut International Union for Conservation of Nature
(IUCN) adalah wilayah darat atau laut yang khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan
pelestarian keanekaragam hayati, sumber daya alam, dan budaya terkait yang dikelola
secara hukum atau dengan cara efektif lainnya (Casson et al., 2011). Namun demikian
kegiatan pariwisata yang dilakukan pada area rentan tidak hanya berlangsung pada
kawasan lindung namun juga berlangsung pada kawasan pariwisata yang secara hukum
tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung. Gua Batu Cermin merupakan salah satu contoh
pemanfaatan pariwisata pada kawasan yang rentan, meskipun kawasan ini bukan
merupakan kawasan lindung. Gua dan daerah karst merupakan lingkungan yang sensitive
terhadap perubahan oleh adanya keberadaan manusia di sekitarnya. Bahkan Alley
mengatakan bahwa “the carrying capacity of a cave is zero” (Gillieson, 2011). Meskipun
beberapa jenis sumber daya alam dapat diperbaharui, namun jika terlalu dieksploitasi
maka sumberdaya ini akan runtuh, akibatnya mereka berubah menjadi sumberdaya yang
tidak terbarui karena kapasitas regenerasinya telah terganggu. Sehingga dibutuhkan upaya
untuk mengidentifikasi manajemen pengelolaan agar sumberdaya dapat dimanfaatkan
secara rasional demi menghindari penipisan sumber daya. Tourism Carrying Capacity
atau Daya Dukung Pariwisata dipertimbangkan untuk menjadi landasan dalam
penggunaan sumberdaya pariwisata secara rasional. Identifikasi daya dukung pariwisata
menjadi alat yang berguna bagi para perencana dan pengelola pariwisata untuk
mengidentifikasi tingkat pemanfaatan pariwisata yang dapat diterima pada area wisata
(Pazienza, n.d.) Berdasarkan IUCN Identifikasi daya dukung pariwisata telah banyak
diterapkan pada destinasi yang secara hukum masuk dalam daerah konservasi seperti
taman nasional dan hutan lindung, antara lain seperti di Victoria Falls, Kruger National
Park, dan Yellowstone National Park di Amerika Serikat (Spenceley et al., n.d.) Taman
nasional Gunung Ciremai di Jawa Barat (Lucyanti et al., 2013), Taman Nasional Hutan
Lindung Mangrove Margomulyo di Kalimantan (Nugroho et al., 2019). Namun demikian
identifikasi daya dukung pariwisata pada kawasan wisata yang memiliki lingkungan yang
rentan namun tidak termasuk pada daerah konservasi belum banyak dilakukan.

Pengelolaan pengunjung pada kawasan yang rentan dapat menggunakan prinsip
carrying capacity yang berfokus pada pembatasan jumlah dan akses kunjungan untuk
melindungi kawasan lindung dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
sesuai dengan yang dianjurkan oleh IUCN. Analisis daya dukung pariwisata di Gua Batu
Cermin dapat menjadi langkah awal pengelolaan pengunjung agar lingkungan tetap
terjaga sekaligus menjaga kualitas pengalaman pengunjung. Pengelolaan pengunjung
dilakukan dengan cara membatasi jumlah kunjungan melalui penilaian PCC, RCC, dan
ECC. Berbeda dengan analisis carrying capacity pada daerah yang murni untuk
konservasi seperti pada taman nasional yang memiliki satu jenis daya tarik yaitu wildlife,
Gua Batu Cermin memiliki dua jenis daya tarik yaitu alam dan buatan. Daya tarik wisata
alam berada pada ruang pengelolaan hutan dan ruang pengelolaan gua sedangkan daya
tarik buatan berada pada ruang pengelolaan fasilitas pariwisata. Perbedaan ruang
pengelolaan ini disebabkan karena masing-masing ruang pengelolaan memiliki
karakteristik dan kerentanan yang berbeda, sehingga masing-masing ruang memiliki
durasi kunjungan dan faktor koreksi yang berbeda.

Penilaian daya dukung pariwisata di Gua Batu Cermin ini merupakan langkah
awal sebagai upaya preventif untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang mungkin



terjadi pada objek wisata Gua Batu Cermin. Langkah ini dilakukan dengan
mempertimbangkan dua hal: pertama yaitu tren kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo
yang mengalami peningkatan, serta Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi
wisata super premium di Indonesia, yang memiliki kemungkinan untuk meningkatkan
lebih banyak kunjungan wisatawan yang mungkin berpengaruh juga terhadap kunjungan
di Gua Batu Cermin; yang kedua yaitu pengelola belum memiliki rencana pengelolaan
pengunjung, hal ini terlihat dari belum adanya pembatasan jumlah kunjungan serta durasi
kunjungan di Gua Batu Cermin mengingat bahwa gua merupakan kawasan yang rentan
terhadap perubahan lingkungan akibat adanya kunjungan wisatawan. Berdasarkan analisis
daya dukung pariwisata, Gua Batu Cermin memiliki nilai Effective Carrying Capacity
249 orang dalam satu kali kunjungan. Kunjungan ini dibagi dalam ruang pengelolaan
hutan sebanyak 85 orang, ruang pengelolaan fasilitas penunjang pariwisata yaitu 82
orang, dan ruang pengelolaan gua yaitu 82 orang. Pembagian ruang pengelolaan menjadi
area hutan, fasilitas penunjang dan gua dapat menjadi alat bagi pengelola untuk untuk
mengetahui batas maksimal kunjungan pada masing-masing area pengelolaan, terutama
pada area yang rentan yaitu area gua. Penilaian ini juga telah mempertimbangkan
kapasitas management di Gua Batu cermin, yang berjumlah 25 orang, agar pengelola
tidak kewalahan dalam menerima kunjungan dan pengunjung dapat mendapatkan
pelayanan yang maksimal. Keberadaan fasilitas penunjang pariwisata di Gua Batu Cermin
dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir lebih banyak pengunjung tanpa harus terpusat
pada daya tarik yang paling rentan yaitu ruang pengelolaan gua. Pembatasan jumlah
kunjungan dapat memberi manfaat bagi pengelola, pengunjung dan sumberdaya alam di
Gua Batu Cermin. Bagi pengelola pembatasan jumlah kunjungan bermanfaat agar
pengelola dapat memperkirakan banyaknya pengunjung yang dapat dikelola sehingga
pengelola tidak akan kewalahan. Pembatasan kunjungan juga sebagai upaya bagi
pengelola untuk mengimplementasikan Cleanliness, Health, Safety and Environmental
(CHSE) dalam kegiatan pariwisata di Gua Batu Cermin pada masa pandemi COVID-19.
Bagi wisatawan, dengan adanya pembatasan kunjungan memberi kesempatan bagi
mereka untuk memperoleh pengalaman berwisata yang berkualitas dengan mendapatkan
ruang gerak yang lebih leluasa; pelayanan yang maksimal dari pengelola; serta terhindar
dari kerumunan akibat banyaknya pengunjung pada masa pandemi COVID-19. Bagi
sumber daya alam, pembatasan jumlah kunjungan wisata memberi kesempatan bagi alam
untuk memperkecil kerusakan lingkungan, beregenerasi dan memperbaiki kerusakan
yang ada. Namun demikian, pembatasan jumlah kunjungan di Gua Batu Cermin bukan
berarti menghilangkan fakta bahwa perubahan lingkungan akibat pariwisata tidak akan
terjadi, namun setidaknya dampak negatif tersebut dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Kawasan Gua Batu Cermin merupakan lingkungan yang rentan yang
dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Disamping itu, kawasan ini terletak di kawasan
destinasi wisata super premium Labuan Bajo dengan jumlah kunjungan wisatawan yang
semakin meningkat. Namun demikian, dalam pengelolaannya belum memiliki
perencanaan pengelolaan pengunjung. Pada lingkungan yang rentan terhadap perubahan
akibat aktivitas pariwisata seperti Gua Batu cermin, perencanaan pengelolaan pengunjung
dengan metode penilaian daya dukung pariwisata atau Tourism Carrying Capacity.
Penilaian daya dukung pariwisata Gua Batu cermin dilakukan dengan membagi ruang



pengelolaan menjadi ruang pengelolaan hutan, ruang pengelolaan fasilitas pariwisata dan
ruang pengelolaan gua. Pembatasan jumlah kunjungan diperoleh dari hasil penilan
effective carrying capacity yaitu 249 orang dalam satu kali kunjungan yang dibagi dalam
ruang pengelolaan hutan sebanyak 85 orang, ruang pengelolaan fasilitas penunjang
pariwisata yaitu 82 orang, dan ruang pengelolaan gua yaitu 82 orang. Upaya pembatasan
jumlah kunjungan di objek wisata Gua Batu Cermin dapat dijadikan sebagai upaya awal
dalam pengelolaan pengunjung untuk menjaga kualitas sumber daya alam, selain
pembahasan pengunjung juga dapat digunakan sebagai upaya untuk penerapan protokol
CHSE dalam kegiatan pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman
wisatawan. Dengan demikian kegiatan pariwisata di Gua Batu Cermin dapat dikelola
secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Pembatasan kunjungan dapat digunakan sebagai upaya implementasi CHSE
dalam kegiatan pariwisata di Gua Batu Cermin termasuk di masa Pandemi Covid 19,
yaitu dengan penerapan pembatasan jumlah pengunjung, jam kunjungan, dan penerapan
jarak antar pengunjung. Pembatasan jumlah kunjungan di objek wisata Gua Batu Cermin
dapat dicapai dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reservasi Online
Upaya untuk pembatasan kunjungan pada objek wisata Gua Batu Cermin dapat
dilakukan dengan menerapkan sistem gelombang atau batch dalam satu hari
kunjungan. Sistem ini membagi kunjungan setiap harinya ke dalam beberapa
gelombang agar jumlah pengunjung tidak menumpuk pada jam tertentu, dimana
setiap gelombangnya dapat menampung maksimal 249 pengunjung. Pemberlakukan
sistem ini oleh calon pengunjung maupun perantara melalui website resmi atau
platform lainnya yang sesuai dan bisa diakses secara real time. Melalui online
reservation calon pengunjung dapat mengakses informasi secara real time mengenai
ketersediaan kuota untuk kunjungan ke Gua Batu Cermin pada jam yang telah
ditetapkan, sehingga pengunjung tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran
tiket ataupun kecewa apabila kuota kunjungan telah penuh.

2. Pembatasan Jumlah Pengunjung Pada Masing-Masing Ruang Pengelolaan
Gua Batu Cermin memiliki tiga ruang pengelolaan dan setiap ruang pengelolaan
memiliki kapasitas jumlah kunjungan yang berbeda. Agar kunjungan pada
masing-masing ruang pengelolaan tidak melebihi kapasitas maka diperlukan
pengawasan pada setiap ruang pengelolaan agar masing-masing ruang pengelolaan.

3. Visitor Flow
Visitor flow atau alur pengunjung diperlukan agar pengunjung tidak menumpuk pada
satu titik saja dan menyebabkan kemacetan, namun pengunjung dapat mengunjungi



semua spot yang ada di objek wisata Gua Batu Cermin dengan lancar. Hal yang
menjadi pertimbangan agar alur kunjungan lancar yaitu lokasi pintu masuk dan pintu
keluar yang berbeda, papan penunjuk arah, dan jalur pengunjung.




