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Dalam Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 
poin (3) disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Implementasi empiris dari Undang – undang 
Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan tersebut adalah adanya wujud sinergitas 
dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya untuk mewujudkan pembangunan sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas.

Dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 poin 
(8) disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyaarakat desa, sedangkan 
pada poin (12) menyebutkan Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta 

Pembangunan sektor Pariwisata merupakan salah satu bagian penting yang 
tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Strategis Pembangunan Nasional. Rencana 
strategis pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pengembangan sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif akan 
memberikan nilai positif bagi kemajuan sektor ekonomi masyarakat, sosial politik, 
budaya, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri 
khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, 
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sejalan 
dengan aturan diatas, Undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan 
menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. Pemanfaatan hutan 
(hutan lindung) dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan 
pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung 
dan hutan produksi dapat berupa usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha 
pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (carbon trade) atau usaha penyelamatan 
hutan dan lingkungan.
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Berkenaan dengan hal diatas, dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 
2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayan dan Pariwisata propinsi Riau 
diamanatkan dalam Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
pasal (2), Kepala Bidang Bina Wisata menjalankan fungsi:

g) melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan destinasi 
kepariwisataan;

b) melakukan penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan 
kepariwisataan;

e) fasilitasi pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi;

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa diberikan kewenangan tersendiri dalam 
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di desanya untuk 
memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Desa tersebut.

Selanjutnya Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, 
menyebutkan Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak 
hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan 
lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam 
perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat 
yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter 
kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga 
terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang 
tinggi. Ini merupakan penegasan bahwasanya dalam keperiwisataan itu melibatkan 
para pihak yang berkompeten didalamnya dan memberikan dampak positif keberbagai 
sektoral baik itui secara ekonomi, sosial, budaya, dan yang paling penting adalah 
menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

a) Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi 
mengenai pembinaan dan pengembangan pariwisataan;

c) melakukan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata 
skala provinsi;

f) menyusun dan merencanakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 
(RIPP) skala provinsi;

d) melakukan pembinaan dan pengembangan destinasi dan event pariwisata 
skala provinsi;

h) fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi dan event pariwisata skala 

provinsi;
i) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan skala 

provinsi;
j) menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;
k) melaksanakan tugas lain yan diberikan Kepala Dinas.

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas 
Dinas Kebudayan dan Pariwisata propinsi Riau, khususnya pasal 23 ini merupakan 
landasan utama Pemerintah Propinsi Riau dengan kewenangannya dalam hal membuat 
kebijakan strategis pengembangan Pariwisata dan kepariwisataan di Propinsi Riau.

Dinas Pariwisata kabupaten Siak Memiliki Visi, :

“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan 
Masayarakat yang

1. Membangun dan Mengembangkan destinasi pariwisata yang 
berdaya saing, menarik dan bernilai jual tinggi

Agamis, dan Berbudaya Melayu serta menjadikan Kabupaten Siak sebagai Tujuan 
Pariwisata di Sumatera”

Dari Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak diatas, bisa kita tarik 
kesimpulan bahwa Kabupaten Siak sangat mengakomodir dan membuka ruang untuk 
pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kabupaten Siak, sehingga Pariwisata 
yang sudah ada bisa dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan untuk 
mengeksplorasi sumber – sumber daya pariwisata yang berada di Kabupaten Siak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002, menyebutkan 
Pemanfaatan Hutan Mangrove untuk rekreasi merupakan inovasi terbaru yang 
diterapkan di kawasan pesisir. Manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa harus tanpa 
harus mengeksploitasi hutan mangrove. Dengan adanya hutan rekreasi mangrove 
dapat tercipta lapangan pekerjaan baru dan aktivitas ekonomi masayarakat setempat 
dapat berkembang sehingga diharapkan kesejahteraan hidup masyarakat akan 
meningkat. Selain itu pemanfaatan hutan mangrove untuk rekreasi juga berperan dalam 
usaha konservasi karena keberlanjutan usaha rekreasi ini bergantung pada kualitas dan 

2. Meningkatkan dan mengupayakan pemasaran pariwisata ditingkat 
Nasional maupun Internasional secara Berk elanjutan

3. Membangun dan meningkatkan SDM Pariwisata dan ekonomi 
Kreatif yang berkompeten dan berdaya saing.

Dan untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah 
merumuskan Misi sehingga menjadi acuan untuk mencapai visi tersebut, yaitu :
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Pemerintah Kenya yang baru merdeka, dengan Sumber daya flora dan fauna 

Ekowista atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang 
berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek 
pemberdayaan sosial budaya,ekonomi masyarakat local serta aspek pembelajaran dan 
pendidikan (Wikipedia Indonesia)

Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh diatas rawa – rawa berair payau 
yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini 
biasanya tumbuh ditempat – tempat dimana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan 
organik. Baik di teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun sekitar muara 
sungai dimana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya.

Kegiatan Ekowisata yang pertama barangkali adalah kegiatan safar (berburu 
hewan dialam bebas) yang dilakukan oleh para petualang dan pemburu di Afrika. 
Kegiatan ini marak pada awal 1900. Dan Pemerintahan Kenya mengambil kesempatan 
dan membuka peluang bisnis dari kegiatan safari ini.

Indonesia memi l ik i  mangrove yang ter luas d i  dunia dan juga 
memilikikeragaman hayati yang terbesar serta strukturnya paling bervariasi. Di 
Indonesia perkiraan luas mangrove juga sangat beragam. Giesen (1993) menyebutkan 
luas mangrove Indonesia sekitar Indonesia sekitar 2,5 juta hektar. Salah satu dari 
sumber yang mendapat perhatian di wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Hutan 
mangrove sebagai sumber daya alam hayati mempunyai keragaman potensi yang 
memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat yang dirasakan berupa 
berbagai produk dan jasa. Pemanfaatan produk dan jasa tersebut telah memberikan 
pendapatan dan bahkan merupakan penghasilan utama dalam pemenuhan kebutuhan 
hidup masyarakat. Salah satu jasa yang diperoleh dari manfaat hutan mangrove adalah 
berupa jasa ekowisata (kustanti.,2005)

keberadaan dari ekosistem mangrove (Kusmana dan Istomo, 1993)

Menurut Gunn dalam Yahya (1999) perencanaan pengembangan pariwisata 
dietentukan oleh keseimbangan potensi sumber daya dan jasa yang dimiliki serta 
permintaan atau minat pengunjung wisata. Pihaka yang berperan penting dalam 
ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain 9 tour operator) yang 
memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggung jawab tersebut (Damanik & 
Weber, 2006). Komponen penawarannya terdiri dari : atraksi ( potensi keindahan alam 
dan budaya serta bentuk aktivitas wisata), transportasi (aksesbilitas), pelayanan 
informasi dan akomodasi dan sebagainya. Sedangkan komponen permintaan terdiri dari 
pasar wisata dan motivasi pengunjung. Didinilah kita melihat bahwa keterlibatan para 
stakeholders sangat berperan penting

yang dimiliknya menjuak kegiatan petualangan safari kepada para pembuiru yang ingin 
merasakan sensasi padang savanna dan mamalia Afrika yang liar dan eksotis. 
Pemerintah Kenya menjual satu ekor singa sebagai buruan seharga US$27.000 pada 
tahun 1970. Namun akhirnya disadari bahwa perburuan yang tidak terkendali dapat 
mengakibatkan kepunahan spesies flora dan fauna dan mengganggu keseimbangan 
ekosistem yang ada. Belajar dari pengalaman yang ini, pemerntah Kenya akhirnya 
melakukan banyak perubahan didalam pelaksanaan kegiatan safari dan mulai 
menerapkan konsep – konsep ekowisata modern didalam industry pariwisata.

Pada akhir decade 1970 gagasan ekoswista mulai diperbincangkan dan 
dianggap sebagai salah satu alternative kegiatan wisata tradisional. Selama masa 
1980- an . beberapa badan dunia, peneliti, pencinta lingkungan, ahli – ahli dibidang 
pariwisata dan beberapa negara mulai mencoba merumuskan dan mulai menjalankan 
kegiatan ini dengan caranya masing – masing.

Pemanfaatan mangrove untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat 
wisatawan dari old tourism menjadi new tourism yang mengelola dan mencari daerah 
tujuan ekowistata yang spesifik, alami, dan memiliki keaneka ragaman hayati.

Rumusan ekowisata pernah dikemukan oleh Hector Ceballos-Lascurain pada 
tahun 1987 sebagai berikut:”Ekowisata adalah perjalanan ketempat- tempat yang masih 
alami dan relative be;lum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, 
mengagumi dan menikmati pemandangan, flora dan fauna, serta bentuk – bentuk 
manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa 
kini,”bagi kebanyakan orang, terutama para pecinta lingkugan, rumusan yang 
dikemukakan oleh Hector Ceballos- Lascurain tersebut belumlah cukup untuk 
menggambarkan dan menerangkan kegiatan ekowisata, penjelasan diatas dianggap 
hanyalah penggambaran dari kegiatan wisata alam biasa.  Rumusan ini kemudian 
disempurnakan oleh The International Ecotourism Society (TIES) pada awal tahung 
1990, sebagai berikut: “Ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab 
dengan menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 
penduduk setempat”. Penjelasan ini sebenarnya hamper sama dengan yang diberikan 
oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sama – sama menggambarkan kegiatan wisata di 
alam bebas atau terbuka, hanya saja menurut TIES dalam kegiatan ekowisata 
terkandng unsure – unsure kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap 
keaslian dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. 
Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi 
sumber daya alam dan budaya masyarakat setempatuntuk dijadikan sebagai sumber 
pendapatan yang berkesinambungan.

Mengingat pentingya kegiatan pariwisata untuk mendukung konservasi 
lingkunganyang sesuai dengan kondisi dimana masyarakat saat ini cukup peka, maka 
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disempurnakan oleh The International Ecotourism Society (TIES) pada awal tahung 
1990, sebagai berikut: “Ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab 
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Pengembangan Ekowisata Mangrove yang dapat meningkatkan perekonomian 
masayarakat desa. Untuk mencapai tujuan diatas maka diperlukan sebuah dokumen 
pengembangan Wisata Desa dalam rangka mendukung pengembangan Ekowisata 
Mangrove di Desa tanjung Kuras dan Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit 
Kabupaten Siak.

perlunya menginformasikan potensi – potensi kawasan wisata, sehingga timbulinovasi 
–inovasi baru dalam kepariwistaan. Salah satu konsep pariwisata yang sedang marak 
adalah ekowisata. Dengan berbagai teknik pengelolaan seperti pengelolaan sumber 
daya pesisir yang berbasiskan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, dimana 
dalam konsep pengelolaan ini melibatkan seluruh stakeholder yang kemudian 
menetapkan prioritas – prioritas. Dengan berpedoman tujuan utama, yaitu tercapainya 
pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan Ekowisata mangrove yang berada di Desa Tanjung Kuras dan 
Sungai Rawa yang akan dilaksanakan merupakan bagian penting dari program 
pengembangan kawasan pedesaan agar terencana, tertata dengan baik dan 
pembangunan yang partisipatif, produktif, serta berkelanjutan dengan dengan 
berbasiskan pemberdayaan masyarakat desa.

LOKASI

Desa Tanjung Kuras berada di Kecamatan Sungai Apit. Kecamatan Sungai Apit 
merupakan Kecamatan ke-tiga terluas di Kabupaten Siak, setelah Kecamatan Sungai 
Mandau dan Kandis. Kecamatan ini terletak 43 km dari Siak Sri Indrapura dengan waktu 
tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan darat atau sekitar 1 jam perjalanan menyusuri Sungai 
Siak ke arah muara. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan tertua di 
Kabupaten Siak dan saat pemekaran kabupaten Siak pernah dipertimbangkan untuk 
menjadi ibukota Kabupaten Siak, namun karena Kota Siak memiliki nilai sejarah, 
akhirnya ditetapkan Kota Siak sebagai ibukota Kabupaten.

Sebagai kecamatan yang terletak di muara Sungai Siak dan di tepian Selat 
Panjang, Sungai Apit merupakan jalur ramai penghubung antara Bengkalis-Pekanbaru-
Batam serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari/ ke Selat Malaka.

Tanjung Kuras merupakan desa / kampung yang tertua di kecamatan Sungai 
Apit, bahkan ditingkat Kabupaten pun bukan sebuah Desa / Kampung yang asing lagi. 
Zaman Kerajaan Siak dahulu, Tanjung Kuras merupakan satu –satunya pintu masuk ke 
Kerajaan Siak, pada waktu itu belum bernama Tanjung Kuras tapi disebut dengan nama 
Tanjung Penaga Kampung Sungai Puyuh, yang meliputi wilayahnya sebelah selatan 
Sungai Apit. Sebelah selatan Selat Layang / Tanjung Sesup yang disebut sekarang ini 
Tanjung Layang seblah timur berbatas dengan Selat Lalang yang terdahulu bernama 
teluk gelang patah letaknya teluk batil dan sungai umu, letaknya persis diposisi tegak 
lurus tanjung Kuras
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Bernama Tanjung Kuras dikarenakan bahwa segala bentuk gangguan untuk 
kerajaan siak akan dikuras habis begitu masuk ke kuala sungai siak. Wilayah pada saat 
itu mulai dari sungai apit sampailah desa rampak saat ini sudah juga dilakukan 
pemekaran . merup[akan wilayah tanjung kuras sampai ke koto sepotong

Tahun 2002 pemekaran kedua dilakukan lagi dengan melepaskan dusun teluk 
batil menjadi kampung teluk batil yang punya wilayah hukum tersendiri. Dari sedikit 
paparan yang dinyatakan didalam lembaran asal muasal nya tanjung kuras.

Batas Desa

Sekilas berdirinya benteng panglima Empang Kuala di pinggir Sungai Siak maka 
Tanjung Penaga Kampung sungai Puyuh berubah nama menjadi tanjung Kuras. Selain 
benteng pertahanan juga kesultanan mendirikan perkebunan sagu sebagai pertahanan 
ekonomi masyarakat pada masa itu. Wilayah ini meliputi dari batas sungai apit 
menelusuri Sungai Siak samapi teluk gelang patah adalah perkebunan kerajaan. Atas 
nama benteng pertahanan inilah semua asset pada saat itu diserahkan kepada tanjung 
kuras dengan mempertimbangkan bahwa siak atau sultan siak akan menyerahkan 
kerajaan siak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kayu Ara

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lukit

Terbitnya Undang – undang Pemerintah tentang otonomi daerah nomor 22 
tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka siak mekar atau memisahkan diri dengan 
bengkalis sebagai bentuk dari terimplementasikan tujuan dari perundang – undangan 
tersebut. Padahal jauh sebelumnya Tanjung Kuras sudah melakukan pemekaran sendiri. 
Dan pada saat itu masih dibawah kabupaten bengkalis diperkirakan tahun 80- an

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rempak

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Siput

Demografi Desa

Desa Tanjung Kuras berada di wilayah administrasi Kabupaten Siak, Kecamatan 

Sungai Apit. Luas  daratan Desa Tanjung Kuras adalah 3.475,55 ha dan keseluruhan desa 

berada di dalam kawasan KHG Sungai Siak Sungai Kampar. Desa Tanjung Kuras didiami 

oleh penduduk 1.351 jiwa dengan rincian 641 jiwa penduduk perempuan dan 710 penduduk 

laki-laki. Sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Kuras bekerja sebagai petani (jagung, 

Desa Tanjung Kuras sudah tidak memiliki hutan lagi, dimana sebagian besarnya 

sudah ditebang dan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit ataupun karet. Untuk areal 

semak belukar masih dijumpai terpisah-pisah  pada beberapa lokasi dengan luas yang 

relatif kecil.Tutupan lahan di Desa Tanjung Kuras terdiri atas kebun campuran 1.095,36 ha, 

lahan terbuka 351,04 ha, kebun sawit 352,22 ha, semak belukar 1.265,54 ha, hutan alam 

seluas 305,28 ha, mangrove 62,85 ha, permukiman 27,01 ha.

Sebagian besar desa ini merupakan areal perkebunan. Sedangkan pemukiman 

masyarakat sebagian besar berada pada tanah mineral. Di desa Tanjung Kuras juga 

terdapat kanal-kanal sekunder yang memiliki lebar 2-5 meter. 

padi, palawija), pekebun, pedagang, dan pegawai. 

Tutupan Hutan dan Tata Guna Lahan

Jenis penggunaan lahan di desa ini terdiri dari perkebunan dengan luas sekitar 4,532 

ha yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit, karet dan nenas. Dari ketiga jenis tanaman 

tersebut, kelapa sawit termasuk tanaman yang banyak ditanam di desa ini. Menurut 

masyarakat setempat dahulu pernah ada perkebunan kelapa di tanah gambut, tetapi 

kemudian masyarakat telah banyak menggantikannya dengan tanaman nenas, sehingga 

tanaman kelapa yang ada sekarang hanya berada di sekitar pekarangan rumah 

masyarakat. Pertanian nenas di Desa Tanjung Kuras termasuk yang paling besar dan luas 

diantara desa-desa yang berada di Kecamatan Sungai Apit. Produksi nenas di desa ini 

banyak dijual dan dikirim ke luar pulau seperti ke Pulau Jawa.

Tanaman kelapa sawit di desa ini tidak memiliki umur yang seragam dalam satu 

hamparan. Hal ini karena adanya kebakaran yang terjadi (sama halnya dengan Desa 

Lalang) yaitu sekitar tahun 2007. Kebun-kebun tersebut disisipi kembali dengan tanaman 

baru sehingga umur tanaman kelapa sawit pada kebun tersebut tidak seragam. Sedangkan 

untuk karet rata-rata sudah berumur cukup tua dan kondisi perkebunan sudah tidak teratur 

lagi. Walau demikian perkebunan karet di desa ini juga ada yang masih berumur masih muda 

(berumur 5-8 tahun).
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PENGEMBANGAN POTENSI EKOWISATA

Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan 
yang seharusnya dari istilah ecotourism, yaitu ekoturisme. Terjemahan yang seharusnya 
dari ecotourism adalah wisata ekologis. Yayasan Alam Mitra Indonesia (1995) membuat 
terjemahan ecotourism dengan ekoturisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah 
ekowisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan. Hal ini diambil misalnya dalam 
salah satu seminar dalam Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fandeli, 
1998). Kemudian Nasikun (1999), mempergunakan istilah ekowisata untuk 
menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade delapan puluhan. 
Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, 
pada hakekatnva, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang 
bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural aren), memberi 
manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budava bagi masyarakat 
setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk 
gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Eco-traveler ini pada 
hakekatnya konservasionis.

Saat ini ekowisata diartikan secara beragam, diantaranya oleh Avenzora (2005) 
yang menyatakan bahwa ekowisata adalah jiwa dari seluruh kegiatan wisata, tiga pilar 
yang diusung, mencakup tiga aspek, yaitu : 1) Pilar ekologi, 2) Pilar ekonomi dan 3) Pilar 
sosial budaya. Fennell (2003), mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk wisata 
berbasiskan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan fokus utama pengalaman 
dan pengetahuan dari alam, etika dalam mengelola alam yang berdampak negatif rendah, 
tidak konsumtif, berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal. Memperhatikan 
kekhasan sebuah kawasan alami, berkontribusi terhadap konservasi dan kawasan 
lindung.

Ekowisata definisikan sebagai suatu jenis pariwisata yang kegiatannya semata-
mata menikmati aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan alam dengan segala bentuk 
kehidupan dalam kondisi apa adanya dan kecenderungan sebagai ajang atau sarana 
lingkungan bagi wisatawan dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan ekowisata. 
Suatu kawasan dikembangkan untuk tujuan wisata karena terdapat atraksi menarik yang 
merupakan komponen utama penarik pengunjung ke kawasan. Atraksi merupakan alasan 
terkuat untuk perjalanan wisata, bentuknya dapat berupa ekosistem, tumbuhan langka 
atau satwa langka (Hakim 2004).

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism 
Society (1990) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area 
alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan 
kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh 

Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan 
bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai berikut: Ekowisata adalah bentuk baru 
dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat 
menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). Dari kedua definisi ini dapat 
dimengerti bahwa ekowisata dunia telah berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa 
destinasi dari taman nasional berhasil dalam mengembangkan

Jenis ekowisata dapat dikelompokkan berdasarkan terjadinya produk ekowisata 
sehingga dikenal jenis ekowisata hutan, ekowisata pertanian, ekowisata laut, ekowisata 
pedesaan, ekowisata perkotaan dan ekowisata perindustrian (Avenzora,1995). 
Berdasarkan batasan ini, menurut Avenzora (1995) setiap bentang alam adalah 
sumberdaya. Permasalahannya terletak pada kemampuan bentang alam beserta 
komponennya memenuhi, menarik minat dan menampung kegiatan ekowisata.

Ekowisata pantai adalah ekowisata yang di aplikasikan pada Natural marine dan 
Coastal environment, yaitu jenis wisata yang menyediakan pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan melalui pemanfaatan, pendekatan, perlindungan Natural marine, Coastal 
environment dan Culture, berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan lestari dan disaat 
bersamaan memberikan pemahaman dan pembelajaran baik kepada wisatawan maupun 
kominitas lokal (Fandeli 2002 dalam Avenzora 2005). Berbagai macam kegiatan 
ekowisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan dalam kegiatan ekowisata pantai dibagi 
kedalam beberapa katagori:

Kemampuan ini tergantung pada informasi, teknologi, nilai dan kelangkaan 
relatif. Pengertian dapat memenuhi, menarik minat dan menampung kegiatan ekowisata 
boleh jadi melalui suatu upaya tertentu, yang jelas terkandung di dalam sumberdaya dan 
fenomena penyediaan permintaan ekowisata hutan. Sumberdaya ekowisata dapat 
didefinisikan sebagai suatu kesatuan bentang alam tertentu dengan komponen atau 
elemen bentang alam tertentu yang dapat memenuhi, menarik minat dan menampung 
kegiatan ekowisata (Avenzora, 1995). Definisi tersebut memenuhi syarat definisi 
pembangunan ekowisata yang lebih berkelanjutan sebagaimana diuraikan sebelumnya. 
Komponen-komponen bentang alam tersebut secara konseptual terdiri dari komponen 
sosial, ekonomi dan lingkungan dari bentang alam tersebut.

wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, 
di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam 
perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari 
oleh wisatawan.
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2. Contact Activities: Suatu jenis pariwisata yang dapat dilaksanakan dimana 
wisatawan melakukan kontak langsung air, aktivitas yang dilakukan antara lain 
senorkeling, diving dan berenang.

1. Surface Activities: Suatu jenis wisata yang dilaksanakan di permukaan air. 
Aktivitas ini antara lain berperahu, ski air dan berselancar.

3. Littoral Activities:Aktivitas wisata yang dilakukan didarat yang dilakukan didarat, 
aktivitas yang dilakukan antara lain berjemur dibawah sinar matahari, piknik, 
berjalan-jalan santai (Fandeli 2002 dalam Avenzora 2005)

EKOWISATA MANGROVE

Sungai Apit merupakan salah satu Kecamatan yang berada di garis pantai yang ditumbuhi 
Ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan daratan dari abrasi, intrusi air laut, 
dan lain sebagainya. Ekowisata hadir menjadi salah satu cara untuk menjaga ekosistem 
mangrove. Ekowisata adalah salah satu upaya untuk menjadi daya tarik untuk menarik 
wisatawan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekowisata merupakan istilah yang 
kurang akrab ditelinga kita, dan berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Ekowisata 
merupakan wisata yang memiliki edukasi, wawasan lingkungan, dan penyelematan 
lingkungan

Ekowisata mangrove merupakan objek wisata yang berwawasan lingkungan 
dimanawisata tersebut mengutamakan aspek keindahan yang alami dari hutan mangrove 
serta faunayang hidup disekitarnya tanpa harus merusak ekosistem tersebut untuk 
membuatnya lebih menarik wisatawan, hal ini disebabkan bahwa hutan mangrove 
mempunyai ciri khas yangkhusus dan banyak fauna dan flora yang hidup di sekitarnya. 
Ekowisata merupakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir yang 
dapatmenambah pendapatan mereka. Selain itu dalam pengelolaan ekowisata dan 
strategikonservasi hutan mangrove, keterlibatan para stakeholders sangat berperan 
penting. Proyekekowisata dapat berhasil jika stakeholders melaksanakan peran mereka 
dalam pengelolaanekowisata maupun konservasi hutan mangrove (Satyanarayana dkk., 
2012).

PERENCANAAN EKOWISATA

Menurut Damanik dan Weber didalam buku perencanaan ekowisata (2006:37). 
Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata khusus. Bentuknya yang khusus 
itu menjadikan ekowisata sering diposisikan sebagai lawan dari wisata missal. 
Sebenarnya yang lebih membedakannya dari wisata massal adalah karakteristik produk 
dan pasar. Perbedaan ini tentu berimplikasi pada kebutuhan perencanaan dan 
pengelolaan yang tipikal. Weaver dan Lawton dalam jurnal tourism management yang 
berjdul Typologising nature-based tourists by activity-theoritical and practical 
implementation (2007) mengungkapkan bahwa ekowisata berbeda dengan wisata 
konvensional, ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar 
terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata.

Pada perkembangan ekowisata dibutuhkan partisipasi masyarakat yang mau 
membantu ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi ekowisata. 
Menurut Ceballos Lascurain (1996) menyatkan bahwa definisi dari Ecotourists adalah 
individu yang melakukan perjalanan ke kawasan alam yang relatif tidak terganggu atau 
tidak tercemar dengan tujuan khusus belajar, mengagumi, dan menikmati pemandangan 
,tanaman liar, hewan, serta setiap manifestasi budaya yang ada. Menurut Deklarasi 
Quebec (Damanik dan Weber, 2006:38) menyebutkan bahwa ekowisata merupakan suatu 
bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang 
membedakannya dengan bentuk wisata lain. Di dalam praktek hal itu terlihat dalam bentuk 
wisata yang:(a) secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya; (b) 
melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan 
wisata serta memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan mereka; dan (c) 
dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk kelompok 
kecil. Dengan kata lain, ekowisata adalah bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan 
yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan  alam dan budaya lokal sekaligus 
menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu 
sendiri. Merujuk pada Wood, dalam Hendarto (2008), sebuah perjalanan dapat 
dikategorikan sebagai ekowisata bila melibatkan komponen-komponen: Memberi 
sumbangan pada konservasi biodiversitas, Menopang kesejahteraan masyarakat lokal, 
Menginterpretasikan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan 
kesehariannya, melibatkan tanggung jawab wisatawan dan industri pariwisata.

yaitu:

Drumm (2002) menyatakan bahwa ada enam keuntungan dalam implementasi 
kegiatan ekowisata

1. Memberikan nilai ekonomi dalam kegiatan ekosistem di lingkungan yang 
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4. Membangun konstituensi untuk konservasi secara lokal, nasional dan 
internasional;

5. Mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

Dari pemaparan definisi diatas dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah 
berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa destinasi dari taman nasional berhasil 
dalam mengembangkan ekowisata ini. Bahkan di beberapa wilayah berkembang suatu 
pemikiran baru yang berkait dengan pengertian ekowisata. Fenomena pendidikan 
diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh Australian 
Department of Tourism (Black, 1999 dalam Chafid Fandeli, 2002) yang mendefinisikan 
ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan 
interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan 
kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak 
hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata 
minat khusus, alternative tourism atau special interest tourism dengan obyek dan daya 
tarik wisata alam (ODTW).

Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang 
karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang 
dapat menciptakan kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai berikut: 
ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan 
berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999 dalam Chafid 
Fandeli, 2002).

2. Menghasilkan keuntungan secara langsung untuk pelestarian lingkungan;
3. Memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para 

stakeholders;

dijadikan sebagai obyek wisata;

6. Mengurangi ancaman terhadap kenekaragaman hayati yang ada di obyek wisata 
tersebut.

Begitu juga dengan potensi ikan yang bermacam ragam di desa tanjung kuras, 
mulai dari ikan rasau (sejenis ikan silemak), ikan sembilang, ikan lomek, ikan pari, ikan 
terubuk, ikan pias, ikan tembakul, ikan debuk, ikan kurau, ikan kakap, ikan kelampai, dan 
masih banyak jenis ikan lainnya yang ada di desa ini, dan juga terdapat lokan dan siput 
yang ditangkap dengan menggunakan alat tradisional yang bernama rawai (sejenis alat 
penangkap ikan tradisional)Dari bermacam ragam potensi sungai di desa tanjung kuras 
tersebut, dapat menghasilkan olahan makanan beragam dalam penyajian diantaranya 
disajikan dalam menu goreng, menu sup, menu tumis, dan juga menu rending

POTENSI PERAIARAN
Salah satu potensi sumber daya alam yang ada di desa tanjung kuras adalah 

potensi alam yang berasal dari Sungainya. Ini merupakan potensi yang besar yang dimiliki 
oleh desa tanjung kuras mengingat desa tanjung kuras berada di hulu sungai siak dan 
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POTENSI  HOMESTAY

Pemerintah kampung tanjung kuras telah menyediakan lahan sekitar satu hectare 
yang dipergunakan khusus untuk membangun penginapan (homestay) yang berguna 
untuk mendukung fasilitas yang menunjang untuk ekowisata mangrove kampung tanjung 
kuras

terdapat jenis tanaman obat – obatan yang di pelihara dan dikembangkan oleh masyara 
kampung tanjung kuras

CAGAR BUDAYA

Mengingat akan besar dan tersohornya nama kerajaan siak yang memiliki wilayah 
teritorial sampai ke semenanjung Melaka, tidak dapat dipisahkan dengan kampung 
tanjung kuras. Ini akan menjadi penting bagi masyarakat Riau Umumnya dan Masyarakat 
Siak pada Khususnya, dan menjadi Catatan Penting yaitu untuk membentuk Sebuah Buku 
untuk menjaga dan melestarikan Histori Kampung tanjung Kuras karena didalamnya ada 
Makam Panglima Empang seorang panglima dari kerajaan siak yang ditempatkan 
didaerah pintu masuk kerajaan siak melalui sungai yaitu dikampung tanjung kuras. Akan 
tetapi pada saat ini kampung tanjung kuras sudah kehilangan Histori dan tenggelam dalam 
pengetahuan. karena hambatan yang terjadi dikampung tanjug kuras adalah keterbatasan 
dalam mendokumentasikan serta membuat penulisan terhadap hal tersebut.

Sejalan dengan berkembangnya Ekowisata mangrove kampung tanjung kuras, 
yang menjadi potensi yang patut di perhitungkan adalah ketersediaan Penginapan 
(Homestay) dan Kapal Pompong, merupakan kebutuhan yang mendasar bila destinasi 
wisata berkembang akan menarik minat banyak wisatawan baik dari dalam dan luar negeri 
dan akan menjadi keharusan bagi wisatawan yang datang dari tempat jauh untuk 
beristirahat melepas lelah sembari menikmati ekosistem mangrove yang ada di desa 
tanjung kuras dan menyusuri sungai dengan menggunakan pompon dayung. Dan ini akan 
menjadi dya tarik tersendiri bagi ekowisata mangrove kampung tanjung kuras

ANALISIS PENGEMBANGAN

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan 
pengembangan obyek dan daya tarik wisata alamnya (ODTWA). Menurut Departemen 
Kehutanan (2007) keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumber daya ekonomi yang 
bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. 
Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007) menjelaskan pengembangan ODTWA sangat 
erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya hutan dalam konteks 
pembangunan interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, 
pemerintah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalamnya.

3. Bukan wisata massal;
4. Program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan;

Suprana (1997), dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan pelestarian 
alam memiliki strategi pengembangan dan program pengembangan Obyek Daya Tarik 
Wisata (ODTW) di kawasan hutan, antara lain:

1. Strategi pengembangan ODTW. Pengembangan potensi ODTW untuk 
menunjang tujuan pembangunankhususnya pengembangan pariwisata 
mencakup aspek-aspek perencanaanpembangunan, kelembagaan, sarana 
prasarana dan infrastruktur, pengusahaanpariwisata alam, promosi dan 
pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dansosial ekonomi, penelitian 
pengembangan, dan pendanaan.

2. Program pengembangan ODTWPembangunan ODTW khususnya 
pengembangan ODTW dapat diwujudkandengan melaksanakan kegiatan-
kegiatan: (a) Inventarisasi potensi, pengembangandan pemetaan ODTW, (b) 
Evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan pengelolaODTW, (c) 
Pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan ODTW, (d)Pengembangan 
sistem perencanaan, (e) Peneli t ian dan pengembangan manfaat, 
(f)Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur, (g) Perencanaan dan 
penataan,(h) Pengembangan pengusahaan pariwisata alam dan (i) 
Pengembangan sumberdaya manusia.

2. Bengalaman yang bermanfaat secara pribadi dan sosial;
1. Berhubungan/kontak langsung dengan alam (Touch with nature);

Adanya pengembangan wisata di suatu tempat akan memberikan berbagai 
keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mackinnon et al (1990) 
menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di dalam dan disekitar kawasan yang 
dilindungi merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan keuntungan ekonomi 
kawasan terpencil, dengan cara menyediakan kesempatan kerja masyarakat setempat, 
merangsang pasar setempat, memperbaiki sarana angkutan, dan komunikasi. Muntasib 
et al. (2004) menyatakan beberapa prinsip dasar pengembangan ekowisata, yaitu:
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7. Pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.

5. Interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat;

Usman (1999) mengemukakan bahwa pengembangan ekowisata Indonesia, hal yang 
penting dan perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap 
kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan wisata dengan melibatkan atau 
mendasarkan kepada peran serta masyarakat (community based ecotourism), pada 
dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-
daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan 
bagi wisatawan.

6. Adaptif (menyesuaikan) terhadap kondisi akomodasi pedesaan; dan

EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan 
sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, memelihara 
kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di dalam masyarakat 
tersebut. Selagi definisi dan penggunaan dari bentuk terminologi CBT dan ekowisata 
berbasis masyarakat bisa berubah-ubah dari satu negeri atau daerah [bagi/kepada] yang 
lain, tidaklah menjadi masalah yang berarti tentang sebuah nana, tetapi hanyalah prinsip 
sosial dan tanggung jawab lingkungan disetiap tindakan (The International Ecotourism 
Society, 2006) WWF (World Wide Fund for Nature) Guidelines for Community-
BasedEcotourism Development (2001) menyebutkan syarat-syarat untuk memutuskan 
pengembangan bisnis ekowisata sebagai berikut:

Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata adalah 
suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata dimana 
masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh, dan keterlibatan di dalamnya baik itu 
di manajemen dan pengembangannya, dan proporsi yang utama menyangkut sisa 
manfaat di dalam masyarakat (WWF International, 2001).

1. Kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan yang efektif dan 
investasi yangaman;

2. Perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak menghalangi pendapatan 
dari wisatadiperoleh dan berada di tingkat komunitas lokal;

3. Tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal;
4. Keamanan pengunjung terjamin;
5. Resiko kesehatan yang relative rendah, akses yang cukup mudah ke 

4. Keterampilan pengelolaan keuangan

6. Penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial 
untukekowisata, dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar 
tersebut.Selain itu juga harus diketahui bahwa pasar potensial tersebut tidak 
terlalubanyak menerima penawaran ekowisata.

3. Keterampilan komputer

6. Keterbukaan terhadap pengunjung

2. Keterampilan dasar bahasa inggris

2. Ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah 
pengunjungtertentu tanpamenimbulkan kerusakan;

Sesuai dengan yang tercantum dalam Guidelines for Community-BasedEcotourism 
Development (2001) aspek dari komunitas untuk terlibat dalam pengembangan 
ekowisata, adalah:

1. lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung 
khususatau bagipengunjung yang lebih umum;

5. Tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau 
dicegahterhadapbudaya dan tradisi lokal;

Adapun syarat-syarat dasar untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat 
seperti tercantum dalam buku tersebut adalah:

4. Adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas 
yangefektif;

5. Keterampilan pemasaran

3. Komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, 
resikodan perubahanyang akan terjadi, serta memiliki ketertarikan untuk 
menerimakedatangan pengunjung;

1. Kemampuan menjadi tuan rumah penginapan

pelayanan medis dan persediaan air bersih yang cukup; dan
6. Tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah tersebut.
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PAKET EKOWISATA

Paket Wisata (tour package) yang berarti suatu rencana perjalanan wisata 
tersusun secara tetap dengan biaya yang sudah ditentukan di dalam paket wisata, biaya 
tersebut mencakup penginapan, transportasi, sightseeing tour, transfer yang semua 
tertera di dalam paket tersebut.Harga paket wisata selalu berubah-ubah sesuai dengan 
keinginan perusahaan perjalanan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang 
memadai. Oleh karena itu paket wisata tersebut sangat tergantung terhadap 
perekonomian di suatu Negara dan harga kebutuhan yang berlaku pada waktu itu. Oleh 
karena itu Paket Wisata ( Tour package ) ialah suatu program perjalanan wisata yang telah 
disusun dan di ramu oleh penyelenggara secara tetap, dengan kondisi, harga, tempat 
tempat kunjungan, penginapan, transportasi, sightseeing, atraksi wisata dalam perjalanan 
telah dicantumkan dalam program. Biasanya harga tour package ini jauh lebih murah 
daripada disusun sendiri dan Package tour ini biasanya mempunyai masa berlaku 
(Limited Time).

Suatu produk wisata yang diciptakan oleh Biro Perjalanan Wisata yang telah 
tersusun dengan baik dengan cara menggabungkan beberapa unsur/ komponen jasa 
wisata beserta harga yang dilaksanakan secara tetap dan teratur disebut sebuah paket 
wisata. Paket wisata (package tour) adalah produk perjalanan yang dijual oleh suatu 
perusahaan biro perjalanan atau perusahaan transport yang bekerja sama dengannya 
dimana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel ataupun 
fasilitas lainnya (Suwantoro: 1997). Sedangkan menurut Yoeti (1997), paket wisata 
merupakan suatu perjalanan wisata yang direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu 
travel agent atau biro perjalanan atas resiko dan tanggung jawab sendiri baik acara, lama 
waktu wisata dan tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, serta makanan 
dan minuman telah ditentukan oleh biro perjalanan dalam suatu harga yang telah 
ditentukan jumlahnya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan paket wisata adalah wisata paket disusun dengan 
harga tertentu. Harga paket wisata pada umumnya sudah termasuk semua komponen 
yang termasuk kedalam wisata, seperti transportasi, makan, akomodasi, guide, dan lain-
lain. Program wisata paket disusun secara lengkap, sehingga wisatawan jika tidak dapat 
mengikuti program secara keseluruhan, ia dapat menuntut kompensasi atas program 
yang tidak diikuti, kecuali atas perjanjian tertentu.

USULAN & REKOMENDASI

1. ASPEK KEBIJAKAN

· Pemerintah Kampung Tanjung Kuras memasukkan agenda pengembangan 
ekowisata mangrove tanjug kuras kedalam musrenbangkam Tanjung Kuras dan 
menetapkan kampung tanjung kuras sebagai salah satu daerah pengembangan 
ekowisata mangrove. Selanjutnya memasukkan agenda tersebut kedalam 
Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) kampung tanjung kuras 
untuk membahas dan menetapkan kedalam salah satu program prioritas 
dalampengembangan kampung tanjung kuras. Dan membawa agenda tersebut ke 
munsrenbang kecamatan sungai apit

· Pemerintah kabupaten siak mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan 
kampung tanjung kuras sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan 
pengembangan ekowisata mangrove kabupaten siak propinsi riau

· Pemerintah propinsi riau memasukkan kampung tanjung kuras kedalam 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Propinsi Riau

Aspek kebijakan menjadi salah satu hal pendukung utama dalam menentukan dan 
menetapkan suatu daerah menjadi objek wisata berbasis lingkungan yaitu ekowisata 
mangrove. Kerja sama dari mulai dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, 
pemerintahan kabupaten, sampai kepada pemerintahan propinsi Propinsi memasukkan 
kampung Tanjung Kuras kedalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 
(RIPPARDA) propinsi Riau dinilai sangat penting oleh sebab itu kami merekomendasikan 
untuk :

ü Dinas Pariwisata kabupaten / Prop[insi : Berkaitan dengan kepariwisataan 
dan Event kepariwisataan daerah

· Universitas : Berkaitan dengan penelitian dan pengembangan Ekosistem 
mangrove

ü Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten / Propinsi : Berkaitan dengan kebijakan 
dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

ü Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi : Berkaitan dengan Edukasi 
Lingkungan dan Sekolah Alam

· Dukungan atau support kerja sama dari Pihak terkait :

ü Dinas perdagangan Kabupaten / propinsi : Berkaitan dengan pembinaan, 
pemebrdayaan dan penjualan produk lokal

ü BKSDA & Bappedas : Berkaitan dengan konservasi lahan rusak / serta 
upaya pencegahan kerusakan ekosistem
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ü Mengukur hasil promosi

Adapun beberapa penjelasan tentang arti promosi atau juga promosi penjualan yang 
disediakan oleh beberapa ahli marketing (pengantar pariwisata, Herman Bahar, 2002 : 
103) :

2. ASPEK PROMOSI

ü Mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi

Promosi tempat wisata daerah merupakan kegiatan dari pelaku ekonomi di 
lokalitas perekonomian tertentu yang memiliki potensi wisata menarik. Potensi tersebut 
dapat berupa keindahan alam yang menonjol, kekayaan buadaya yang unik, situs tempat 
yang bersejarah, even pesta budaya dan keagamaan, serta potensi pusat – pusat 
kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi yang unik tidak dimiliki oleh lokalitas 
alternative lainnya.

Adapun langkah – langkah pengembangan promosi yang efektif seperti yang 
dikemukakan oleh Kotler (1995) yaitu :

1. Promosi penjualan adalah setiap kegiatan bukan tatap muka yang 
berhubungan dengan promosi penjualan, tetapi seringkali mencakup 
periklanan

ü Promosi adalah pencarian peluang – peluang usaha dan 
organisasi dana, harta kekayaan, dan kemampuan manajemen untuk terjun 
kedalam usaha dengan tujuan untuk mencari laba

ü Mengidentifikasi target pasar

ü Merancang pesa

ü Promosi adalah setiap upaya marketing yang fungsinya untuk 
memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen yang potensial 
mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk mendorong 
konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian pada harga tertentu.

ü Menyelesaikan saluran komunikasi
ü Menetapkan anggaran promosi

Promosi adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak ditawarkan 
kepada calon konsumen / wisatawan yang akan dijadikan target pasar. Kegiatan 
seperti ini seyogyanya dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa 
media baik itu media sosial ataupun media cetak dan elektronik sehingga efektif 
dalam menginformasikan data dan informasi kepada wisatawan menarik minat 
wisatawan berkunjung ke objek wisata tersebut.

ü Menentukan tujuan komunitas

ü Menentukan alat promosi

Tujuan promosi wisata daerah dapat dikategorikan kedalam beberapa tujuan berikut 
ini :

· Keikutsertaan dalam keanggotaan urusan wisata domestic dan 
luar negeri

· Program pengembangan unit organisasi public relation

· Pengembangan maupun fitur wisata
· Persiapan mengikuti even – even terkait

· Pengembangan perpustakaan dan pusat informasi wisata

· Program kunjungan para jurnalistik (visiting journalist program)

ü Pengembangan dan perluasan produk – produk wisata daerah

· Program pembentukan branding

· Program pengendalian manajemen krisis

Strategi promosi merupakan siasat atau inisiatif kegiatan strategik yang akan 
dilakukan untuk merealisasikan tujuan promosi wisata yang telah ditetapkan. Didalamnya 
terkandung makna wawasan rencana kegiatan yang akan diselenggarakan dalam jangka 
menengah, yaitu dalam satu sampai tiga tahun kedepan. Untuk tujuan mempromosikan 
daerah tujuan wisata maka secara umum terdapat beberapa strategi yang dapat 
dijalankan oleh Pemerintah Daerah :

ü Pengembangan dan pemantapan kegiatan public relation
ü Pengembangan dan perluasan produk – produk wisata daerah
ü Pengembagan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata
ü Penetrasi kegiatan public relation Internasional

Program – program yang lebih teknis untuk menjalankan strategi promosi ini dapat 
dirumuskan dengan melihat pada kompetensi maupun keunggulan yang dimiliki oleh 
masing- masing daerah, sekaligus kendala dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk tujuan 
ini, perlu dilakukan survey menyeluruh pada wilayah wisata yang akan dikembangkan.

ü Menyebarluaskan pengetahuan tentang produk wisata yang telah 
dikembangkan

ü Pengembangan dan pemantapan kegiatan public relation

ü Meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah dipasar domestik 
dan internasional

ü Mempromosikan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata menarik dan 
menguntungkan wisatawan

ü Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan 
pers internasional
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· Audit potensi wilayah wisata

· Penyelenggaraan trade show

· Program kunjungan pendidikan dan buyers visit

· Membangun dan memelihara web wisata daerah

· Program pelatihan untuk agen pemasar, media, konsumen 
dalam negeri

· Program product awareness dan distribusi

· Memilih dan mengikuti trade show luar negeri
· Program presentasi pada potensi pembeli

· Berpartisipasi dalam organisasi internasional dan marketing 
councils

· Pengembangan coop advertising
· Coop direct mailing, dan coop brochure

· Menyelenggarakan misi perdagangan dan road show daerah

· Meyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pameran wisata dan 
seminar wisata

3. PELATIHAN

· Perluasan jejaring distribusi melalui kegiatan promosi bersama 
dengan perusahaan penerbangan, perhotelan, pelayanan 
cruise, operator perjalanan dan instansi terkait lainnya

· Pengembangan kualitas dan kemasan produk wisata

Pengembangan pariwisata diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh 
stakeholder pariwisata yang terdiri dari pemerintah / pmerintah daerah, swasta, 
masyarakat, termasuk wisatawan. Pramuwisata sebagai salah satu stakeholder yang 
berperan sebagai seorang yang bertugas meberikan bimbingan penerangan, dan petunjuk 

· Program pengembangan produk wisata yang ada

· Program kegiatan iklan tempat wisatadi media terpilih

· Program ecoproduct dan ecotourism

ü Pengembagan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata

· Mengembangkan materi – materi kunjungan wisata melalui 
video, slide, dan brosur

· Survey harapan wisatawan

· Program pengembangan wisata yang baru

ü Penetrasi kegiatan public relation Internasional

· Mengikuti seminar perdagangan dan wisata luar negeri

ü Memberikan bantuan pada kedatangan dan keberangkatan wisatawan

Tujuan : Mengembangkan Sumber daya Manusia Pramuwsiata, meningkatkan 
Kompetensi, dan mendapatkan sertifikasi kompetensi pariwisata

tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatan. Tidak 
hanya itu tugas yang diemban oleh pramuwisata sebagai frontliner sekaligus berfungsi 
sebagai information agent cukup berat dan perlu perhatian khusus. Globalisasi menuntut 
setiap tenaga kerja di sektor industry pariwisata memiliki sertifikan kompetensi yang 
pengakuannya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 
Apalagi saat ini dengan hadirnya MRA (Mutual Recognition Arrangement) yang berisi 
kualifikasi yang harus dikuasai olehtenaga kerja pariwisata harus ditanggapi secara 
serius.

Ruang Lingkup materi antara lain :

Maksud : Memberikan Bekal pengetahuan dan kemampuan kepada pramuswisata agar 
memiliki kemampuan Sumber daya Manusia pramuwisata

ü Mengkoordinasikan dan mengoperasikan Tour
ü Memimpin rombingan Tour

ü Mengelola Tour yang panjang waktunnya
ü Mempelajari dan Membagikan informasi Umum kebudayaan setempat
ü Menginterpretasikan Aspek Budaya etnik lokal

ü Teknik membangun Audience 

ü Mengembangkan pengetahuan flora dan fauna

ü Etika berpenampilan dan perbuatan

4. SERIFIKASI

ü Mengembangkan pengetahuan kuliner
ü Peran kelembagaan dan organisasi pariwisata

Sertifikasi ini dirancang untuk memberikan keterampilan tersendiri baik itu dalam 

ü Menyiapkan dan menyajikan informasi Tour

ü Menerapkan standar kesehatan, keselamatan dan Keamanan Kerja

ü Standar Presentasi personal pramuwisata

Sertifikasi dapat dilakukan untuk memberikan pengakuan kepada para 
pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan yang telah diadakan sehingga para 
pramuwisata tersebut mempunyai ilmu tentang kepariwisataan dan memiliki legalitas 
dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pemandu wisata.

ü Mengembangkan dan memelihara pengetahuan umum tenteang 
kepariwisataan
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c. Festival Nenas

b. Kompetisi Mancing Ikan & Udang

Hasil perkebunan nenas kampung tanjung kuras tidak diragukan lagi, dengan 
mengahsilkan lebih dari 30.000 buah setiap minggu, kampung tanjung kuras layak di 
katakan sebagai centra penghasil nenas. festival nenas ini dilaksanakan untuk menunjang 
dan mempromosikan keberadaan kampung tanjung kuras kepada publik melalui hasil 
pertanian dan produk turunan nenas lainnya.

a. Festival Perlombaan Jung

Kondisi alam yang mendukung dengan masih tersedianya hasil perairan sangat bisa 
dilaksanakan kompetisi Mancing Ikan dan Udang, yanag mana dalam proses nya 
masyarakat lokal mampu menentukan kapan sebaiknya pagelaran ini dilaksanakan 
menginngat musim ikan dan udang datang.

Melihat kondisi pantai yan berpasir dengan angin yang cukup kuat sangat 
memungkinkan di laksanakannya pagelaran dan festifal jung (Perahu Layar Kecil ) yang 
dimana masih ada masyarakat yang mampu membuat kapal jung tersebut. event ini 
sudah dilaksanakan di beberapa daerah di provinsi riau dan mampu menarik banyak 
minat wisatawan untuk hadir menyaksikannya.

pengetahuan dan teknik – teknik yang dibutuhkan untuk mengelola Tour yang berkualitas 
tinggi, sehingga Para wisatawan bisa merasakan kepuasan tersendiri dalam mengikuti 
dan berwisata dengan dipandu oleh Pramuwisata yang telah di sertifikasi.

Program ini berfokus dan teknik komunikasi didepan umum, managemen 
organisasi pariwisata, dan management teknis dalam mengadaka Tour. Semua 
ketermapilan ini penting bagi seorang pramuwisata agar sukses dalam mengelola dan 
menjalankan Tour Wisata dan berdampak positif pada diri mereka pribadi masing – 
masing.

5. EVENT

Tahun Anggaran
2018

TATA KELOLA HUTAN DAN 
LAHAN GAMBUT UNTUK 
M E N G U R A N G I  E M I S I 
DI INDONESIA MELALUI 
KEGIATAN LOKAL

““
DOKUMEN PENGEMBANGAN

EKOWISATA MANGROVE
KAMPUNG TANJUNG KURAS

Jaringan Masyarakat Gambut Riau

Supporting Proponent

www.khgsiakkampar.id
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