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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmat-

Nya sehingga tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengelolaan 

Ekowisata (PPE) yang diselenggarakan oleh Program Keahlian Ekowisata Institut 

Pertanian Bogor. Pelaksanaan waktu PPE dilakukan selama 14 hari efektif atau 

dua minggu sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai 5 Juli 2013 yang berlokasi di 

kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Fakultas Kehutanan Institut 

Pertanian Bogor, Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten 

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. 

Laporan PPE yang berjudul Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Hutan 

Pendidikan Gunung Walat Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan di 

bidang ekowisata. Hasil dari analisa terhadap pengelolaan diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi pihak pengelola untuk mengevaluasi dan melakukan inovasi 

untuk meningkatkan kualitas wisata di HPGW. 

Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu selama kegiatan Praktik Pengelolaan Ekowisata berlangsung 

hingga dalam tahap pembuatan laporan. Besar harapan tim penulis agar laporan 

PPE dapat bermanfaat bagi pihak pengelola sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya wisata dan semua pihak baik 

akademisi maupun masyarakat luas serta dunia keilmuan khususnya pada bidang 

ekowisata. 

Praktik Pengelolaan Ekowisata 48 yang berjalan dengan lancar dan dapat 

selesai tepat pada waktunya tanpa ada penambahan waktu dibantu oleh banyak 

pihak yang telah memberikan bantuan selama Praktik Pengelolaan Ekowisata 

berlangsung baik dalam kegiatan pengelolaan, penyusunan serta penulisan 

laporan. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Helianthi 

Dewi, S.Hut, M.Si, selaku Ketua Program Keahlian Ekowisata Diploma IPB serta 

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan untuk 

kesempurnaan laporan ini dan Pihak Pengelola Hutan Pendidikan Gunung Walat 

yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan Praktik Pengelolaan 

Ekowisata sekaligus telah memberikan bimbingan Praktik Pengelolaan Ekowisata 

selama di Hutan Pendidikan Gunung Walat. 

 

Bogor, Juli 2013 

        Penulis  



RINGKASAN  

Pengelolaan Wisata di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Provinsi 

Jawa Barat. Astri Rahayu, Rucita Elysia Octiaranti, Ahmad Rifai, Irianti Nur 

Malinda, dibawah bimbingan Helianthi Dewi, S.Hut, M.Si 

 

Laporan Praktik Pengelolaan Ekowisata ini dilatarbelakangi oleh kepentingan 

pembelajaran yang dilakukan oleh Program Keahlian Ekowisata Diploma Institut 

Pertanian Bogor mengenai cara pengelolaan suatu kawasan wisata. Melalui 

laporan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai cara-cara dalam 

mengelola suatu kawasan dan menangani segala macam persoalan yang ada di 

suatu kawasan dalam hal wisata. Tujuan dari kegiatan ini yaitu (1) Memberikan 

pengalaman bagi mahasiswa dalam hal pengelolaan kawasan wisata dan kegiatan 

ekowisata, (2) Memberikan keterampilan soft skill yang dapat bermanfaat bagi 

pengalaman mahasiswa kedepannya nanti, serta (3) Mempersiapkan diri untuk 

mengikuti kegiatan pengelolaan ekowisata secara nyata di dunia kerja nantinya. 

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan secara langsung dan turut 

berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan wisata di kawasan wisata. Metode yang 

digunakan yaitu mengenal tentang berbagai macam karakteristik areal kawasan 

wisata dan karakteristik manajemen pengelolaan wisata, belajar melaksanakan 

serangkaian kegiatan pengelolaan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh 

manajemen, dan bekerja melaksanakan kegiatan pengelolaan secara mandiri 

sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini maka 

diharapkan secara keseluruhan kegiatan praktikum dapat memberikan manfaat 

dalam hal menambah pengetahuan dan pengalaman untuk kegiatan pengelolaan 

yang berguna bagi kegiatan bekerja dalam bidang ekowisata. 

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) merupakan kawasan hutan yang 

memiliki fungsi khusus yaitu sebagai kawasan pendidikan dan pelatihan 

konservasi lingkungan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 

Bogor (IPB). Penetapan IPB sebagai pengelola kawasan HPGW berdasarkan SK 

Menteri Kehutanan No.188/Menhut-II/2005 dan SK Menteri Kehutanan No. 

702/Menhut-II/2009 yang berlaku sejak tahun 1968. Kawasan HPGW dikelola 

sebagai media implementasi Tridharma Fakultas Kehutanan IPB yang meliputi 

fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Kawasan 

HPGW memiliki berbagai potensi yang berasal dari sumberdaya alam maupun 

kehidupan di kawasan tersebut yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan wisata, 

hal tersebut yaitu adanya potensi dari flora dan fauna, potensi dari adanya goa 

kapur, potensi kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi alam, potensi dari wisata desa, 

hingga potensi dari kebiasaan hidup masyarakat desa sekitar HPGW. 

Dalam hal mengelola kawasan HPGW terdapat sistem pengelolaan yang 

terdiri dari beberapa bagianya itu sistem pengelolaan manajemen kawasan, sistem 

pengelolaan manajemen hutan tridharma, serta penataan kelembagaan. 

Berdasarkan sistem pengelolaan tersebut terdapat beberapa pengelolaan yang 

berkaitan dengan kegiatan di HPGW yaitu pengelolaan kebersihan dan MCK yang 
dilakukan setiap hari, pengelolaan fasilitas yang dilakukan seminggu sekali, 

pengelolaan jalur distribusi pengunjung yang terdapat penetapan jalur masuk serta 

keluar bagi wisatawan, pengelolaan kegiatan pengunjung, serta pengelolaan SDM 



atau karyawan yang masih kurang dalam hal penetapan SOP serta tugas dari 

masing-masing karyawan. Kawasan HPGW memiliki daya tarik tersendiri yang 

menarik perhatian pengunjung rata-rata mencapai 2000 orang pengunjung per 

tahunnya. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) memiliki luas 359 ha yang terletak 

di wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Fungsi hutan kawasan 

HPGW adalah sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan 

pengelolaannya diserahkan kepada Fakultas Kehutanan IPB. Hal tersebut 

mengemban tujuan khusus sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Hutan 

Diklat). Kawasan HPGW dikelola sebagai media implementasi Tridharma 

Fakultas Kehutanan IPB yang meliputi fungsi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Kawasan HPGW memiliki hutan tanaman yang telah dibangun sejak tahun 

1951 dengan jenis tanaman damar (Agathis loranhtifolia) yang merupakan 

tegakan utama. Saat ini penutupan hutan di kawasan HPGW telah mencapai lebih 

dari 95% dengan berbagai macam jenis tanaman. Di dalam kawasan HPGW juga 

terdapat tujuh tempat sumber air yang mengalir sepanjang tahun yang bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan air di HPGW dan masyarakat sekitar serta mengairi 

lahan pertanian atau persawahan. 

Praktik Pengelolaan Ekowisata (PPE) merupakan suatu upaya untuk 

pengenalan, pembelajaran dan aplikasi langsung dari kegiatan pengelolaan di 

bidang ekowisata. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena dapat 

meningkatkan softskill dan hardskill serta dapat melatih sense of imagination 

dalam situasi langsung di lapangan. 

Kawasan HPGW dipilih sebagai lokasi dilaksanakan PPE dikarenakan 

kawasan ini memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan antara 

lain adalah goa putih, pemandangan alam, jalur hutan dan tumbuhan obat. Potensi 

tersebut yang menjadikan kawasan HPGW ditetapkan sebagai tempat Praktik 

Pengelolaan Ekowisata. 

 

B. Tujuan 

Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat dikelola oleh Fakultas Kehutanan 

Institut Pertanian Bogor. Hal tersebut menjadi faktor utama untuk melakukan 

kegiatan Praktik Pengelolaan Ekowisata yang memiliki tujuan agar dalam 

pelaksanaan dapat terarah. Tujuan PPE yang dilaksanakan di kawasan HPGW 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan ekowisata di 

kawasan HPGW. 

2. Mengetahui kondisi pengelolaan terkini yang dilakukan oleh pengelola 

HPGW. 

3. Melatih untuk memahami dan bekerja secara langsung pada salah satu bidang 

pengelolaan ekowisata di lokasi praktik. 

4. Meningkatkan daya nalar dalam memahami permasalahan dan mencari solusi 

serta mampu merancang program perbaikan kegiatan dalam pengelolaan 

ekowisata di kawasan HPGW. 

5. Merancang sebuah program wisata yang sesuai dengan kondisi pengelolaan 

kawasan HPGW. 
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C. Manfaat 

Pelaksanaan kegiatan PPE memiliki manfaat baik untuk pihak pengelola 

kawasan HPGW maupun pihak lainnya. Manfaat dalam pelaksanaan kegiatan PPE 

tersebut adalah sebagi berikut: 

1. Menjadi bahan informasi bagi pihak pengelola HPGW dalam pengelolaan 

ekowisata. 

2. Memberikan informasi kepada pengunjung yang ingin melakukan aktivitas 

ekowisata di kawasan HPGW sehingga diharapkan dapat menumbuhkan 

minat pengunjung untuk berpartisipasi mengikuti aktivitas wisata alam. 

3. Meningkatkan dan mempromosikan actual wisata di kawasan HPGW. 

4. Meningkatkan nilai jual berbagai potensi wisata di kawasan HPGW. 
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II. KONDISI UMUM 

A.  Kondisi Fisik 

Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) secara geografis terletak 

pada 06°53’35”- 06°55’10” LS dan 106°47’50”-06°51’30” BT. Secara 

administratif pemerintahan HPGW termasuk dalam wilayah Kecamatan Cikembar 

dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan 

pembagian wilayah pengelolaan hutan atau secara administratif kehutanan, 

kawasan HPGW termasuk BKPH Cikawung-KPH Sukabumi. 

 
Gambar 1. Letak Hutan Pendidikan Gunung Walat 

 

Kawasan HPGW memiliki luas wilayah 359 ha dan merupakan hutan dataran 

rendah yang berada pada ketinggian 450-700 mdpl. Taman Nasional Gunung 

Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan kedua 

Taman Nasional yang mengapit kawasan HPGW. Kawasan HPGW terbagi atas 

tiga blok yaitu blok Cikatomas dengan luas 120 ha, blok Cimenyan dengan luas 

125 ha dan blok Tangkalak atau Seuseupan dengan luas 114 ha dari tiga blok 

besar tersebut terdapat 33 petak yang terbagi atas penataan areal pekerjaan yaitu 

penyadapan getah pinus dan damar.  

Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat memiliki batas wilayah demografis 

yaitu sebagai berikut: 

 Utara : Desa Batununggal 

 Selatan : Desa Hegarmanah 

 Timur : Desa Cicantayan 

 Barat : Desa Sekar Wangi 
Secara demografis kawasan HPGW juga dikelilingi oleh beberapa kampung 

sebagai daerah perbatasan diantaranya adalah Kampung Nanggerang, Citalahab, 

Sindang, Cipereu, Cilubang, Cijati, Batu Peti, Sekar Wangi, Karang Tengah, Batu 

Nunggal, Genteng, Karadenan serta Kampung Pondok Leungsir. Kampung 

HPGW 
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tersebut berbatasan langsung dengan kawasan HPGW sehingga antara kampung 

dengan kawsan HPGW memiliki timbal balik yang positif. 

Berdasarkan klasifikasi iklim HPGW menurut Schmidt dan Ferguson 

termasuk dalam tipe B (14,3-33,3%), dengan nilai Q=4,3%-33% dan banyaknya 

curah hujan tahunan berkisar antara 1600-4400 mm dengan rata-rata jumlah hari 

hujan dalam satu bulan yang sama atau lebih kecil dari rata-rata adalah bulan Mei, 

Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober. Suhu udara maksimum di siang hari 

29° dan minimum 19°C di malam hari. 

Kawasan HPGW berada pada ketinggian 557 mdpl dengan luasan semula 

adalah 359 ha dan kini menjadi 361 ha. Kawasan ini terletak pada ketinggian 450-

700 mdpl dengan topografi yang bervariasi dari landai sampai bergelombang 

terutama di bagian selatan sedangkan bagian utara memiliki kondisi topografi 

yang semakin berat. Kondisi topografi di kawasan HPGW ini adalah bergunung 

(98 ha), berbukit (42 ha), bergelombang (23 ha), berombak (9 ha) dan datar (4 ha). 

Jenis tanah yang berada pada kawasan HPGW adalah keluarga Tropohumult 

tipik (Latosol merah kekuningan), Tropodult tipik (Latosol coklat), Dystropept 

(Podsolik merah kekuningan) dan Troportent lipik (Litosol). Tanah latosol merah 

kekuningan merupakan jenis tanah terbanyak. Di daearah berbatu hanya terdapat 

tanah latosol, sedangkan di daerah lembah terdapat jenis tanah podsolik. Tanah 

litosolberasal dari batu endapan dan bekuan daerah bukit sedangkan bagian di 

barat daya terdapat areal peralihan dengan jenis batuan karst. Hal tersebut 

membuat wilayah ini terbentuk goa karst yaitu Goa Cipereu. 

 
Gambar 2. Peta Tanah HPGW 

 

Kandungan batuan alam di Gunung walat terdiri dari batuan sedimen vulkanik 

berwarna  hijau keabu-abuan yang membentuk seri yang sangat tebal. Tebal tiap 

lapisan berkisar antara 2 sampai 35 cm. Kawasan HPGW dan sekitarnya di 

bangun oleh batuan sedimen tersier bawah (Oligosen) yang disebut formasi 

Walat. Formasi walat terutama disusun oleh batu pasir kuarsa yang berlapis 
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silang, konglomerat kerakal kuarsa, lempung karbonat, lignit dan lapisan-lapisan 

arang tipis. 

Kawasan HPGW memiliki beberapa aliran sungai yang berguna untuk 

keperluan air di lokasi sekitar basecamp, membantu kebutuhan dari masyarakat 

untuk keperluan rumah tangga dan dapat berguna untuk mengairi persawahan 

yang dimiliki oleh masyarakat. Nama sungai yang berada di kawasan HPGW dan 

wilayah sekitarnya diantaranya adalah DAS Batulumpang, Sungai Kebon Durian, 

Sungai Cinangka, Sungai Kabayan dan Sungai Tugu yang merupakan sungai 

terpanjang di kawasan HPGW. Semua aliran sungai memiliki sumber mata air 

yang sama berjarak sekitar 1,5 km dari kawasan HPGW. 

 
Gambar 3. Peta Sungai Kawasan HPGW 

 
Aksesibilitas menuju kawasan HPGW adalah dari arah Jakarta menggunakan 

kendaraan yaitu menempuh jarak sekitar 90 km dan dari arah Bogor 

menggunakan kendaraan maupun angkutan umum menempuh jarak sekitar 50 

km. Agar dapat menuju kawasan atau memasuki kawasan HPGW dari simpang 

jalan raya utama Sukabumi belum terdapat angkutan umum, hanya terdapat 

angkutan ojek yang dapat mengantar para wisatawan hingga sampai pada kawasan 

HPGW. Jalan menuju kawasan HPGW masih sangat tidak terawat atau tidak ada 

perhatian ataupun perbaikan jalanan yang sudah rusak, berbatu dan dibatasi oleh 

jurang sehingga membuat sulitnya medan untuk dicapai. Belum semua jalan di 

kawasan menuju HPGW sudah diaspal sepenuhnya hanya sebagian jalan yang 

baik atau terawat. 

Kebanyakan orang yang datang atau mengunjungi HPGW lebih banyak 

menggunakan kendaraan pribadi, baik menggunakan motor ataupun mobil. 

Pengunjung yang datang ke HPGW tanpa menggunakan kendaraan pribadi dapat 

menggunakan angkutan umum sampai Cibadak dan untuk memasuki kawasan 

tersedia angkutan ojek yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan dikenakan tarif 

obyek sebesar Rp.15.000,00-Rp.20.000,00. Angkutan ojek ini merupakan mata 

pencaharian dari masyarakat sekitar kawasan HPGW. Papan interpretasi 
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merupakan hal utama dalam sebuah kawasan objek wisata untuk memberikan 

informasi ataupun petunjuk penting tentang kawasan tersebut. Papan interpretasi 

dan penerangan merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh kawasan 

HPGW karena sangat minimnya papan petunjuk atau papan interpretasi dan 

penerangan sehingga menimbulkan kesulitan bagi wisatawan untuk memasuki 

kawasan, terlebih plank utama yang terletak di jalan raya Sukabumi dari HPGW 

yang terhalang oleh tiang listrik dan warung.  

 

B. Kondisi Biotik 

Sejak tahun 1968 HPGW dikelola oleh Fakultas Kehutanan IPB, dilakukan 

penanaman secara bertahap oleh mahasiswa bersama masyarakat setempat.Flora 

yang berada di kawasan HPGW merupakan tegakan hutan yang didominasi oleh 

tanaman damar (Agathis loranthifolia), pinus (Pinus merkusii), puspa (Schima 

wallichii), sengon (Paraserianthes falcataria), mahoni (Switetenia macrophylls) 

dan jenis lainnya seperti kayu afrika (Maesopsis eminii), rasamala (Altingia 

excels), akasia (Acacia mangium), Gliricidae sp dan Shorea sp. Berdasarkan hasil 

inventarisasi tegakan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa HPGW memiliki 

potensi kayu dengan rata-rata 398,55 m3/ha, potensi biomassa rata-rata 198,32 

ton/ha, potensi simpanan karbon rata-rata 93,21ton/ha dan akumulasi serapan 

oksigen dengan rata-rata 342,08 ton/ha. 

Selain pepohonan kawasan HPGW juga memiliki jenis tumbuhan obat, paku-

pakuan, epifit dan berbagai jenis rumput-rumputan. Jenis tumbuhan obat yang 

dapat dimanfaatkan untuk kesehatan diantaranya adalah harendong bulu, rendeu, 

tepus, hareus, kapulaga, cariang, lampuyang, sirih merah, lame, sapituhur, kayu 

manis, jamu, kencur, temulawak dll. Beberapa jenis paku-pakuan dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat sebagai bahan pangan, selain itu juga beberapa jenis 

spesies merupakan tanaman hias.Jenis epifit yang berada di kawasan HPGW 

beberapa diantaranya merupakan tanaman hias. 

Dari semua jenis flora yang ada di kawasan HPGW dapat dimanfaatkan 

terhadap kegiatan wisata seperti adanya pohon damar atau agathis dan pinus 

selain menghasilkan getah yang akan dijadikan sebuah bahan produksi, kedua 

jenis pohon tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan dalam 

kegiatan edu-ecotourism seperti mengetahui bagaimana cara penyadapan pohon 

damar dan pohon pinus dan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyadapan 

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar mulai dari cara menyadap hingga getah 

tersebut dibawa kedalam gudang penyimpanan getah. 

Di kawasan HPGW terdapat beraneka ragam jenis satwa liar yang meliputi 

jenis mamalia, burung, reptilia dan jenis ikan. Mamalia yang terdapat di kawasan 

HPGW diantaranya adalah monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), babi 

hutan (Sus scrofa), kelinci liar (Nesolagus sp.), bajing (Callosiurus sp.), kera, 

kucing hutan, kelelawar, tupai, trenggiling dan musang (Paradoxurus 

hermaphroditus). Terdapat 93 spesies burung yang terdapat dalam kawasan 

HPGW diantaranya adalah elang jawa, elang ular bido, elang tikus, elang hitam, 

elang brontok, burung cipoh, burung wiwik kelabu, burung cekakak, burung 

cucak kutilang, burung tekukur, burung wallet linchi, burung srigunting, burung 

kacamata biasa, burung kacamata gunung, burung madu kelapa dan burung 

cinenen pisang. Reptilia terdiri atas ular sanca (Phyton sp.), biawak (Varanus 

salvator), kadal, tokek dan bunglon. 
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C.    Sumberdaya Wisata 

Sumberdaya wisata adalah sesuatu yang memiliki dimensi ruang dengan 

batas-batas dan elemen-elemen tertentu yang memiliki atraksi wisata, dapat 

menarik untuk berkunjung dan dapat menampung kegiatan wisata (Avenzora, 

2005). Pembahasan mengenai sumberdaya wisata dapat dikaji dalam tiga hal 

yakni amenitas, atraksi wisata, aktual wisata dan potensi wisata yang terdapat 

pada kawasan HPGW. 

Amenitas berfungsi untuk menunjang pengelolaan kawasan pada sarana dan 

prasarana. Sarana dan prasarana untuk kebutuhan kegiatan pengunjung seperti 

penelitian, pendidikan dan wisata yang terdapat di HPGW cukup memadai. 

Sarana dan prasarana yang terdapat di HPGW berfungsi untuk memberikan 

kenyamanan kepada pengunjung. Sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan 

HPGW diantaranya masjid, kantor pengelola, joglo, dapur, wisma, galeri 

sonokeling, aula matoa, camping ground, forest tracking dan kantin. Selain itu 

adapula fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan operasional, jalan setapak, 

jalan utama, lampu jalan, kolam, saluran air, gudang, tangga, tempat duduk, 

tempat parkir dan tempat sampah. Atraksi wisata yang terdapat di HPGW terbagi 

menjadi dua yaitu atraksi wisata secara langsung dan atraksi wisata secara tidak 

langsung. Atraksi wisata secara langsung yang terdapat di HPGW seperti 

berkemah, outbound, caving dan tracking. Atraksi wisata juga terbagi dua bagian 

yaitu atraksi wisata aktual dan atraksi wisata potensial. 

Wisata tracking yang terdapat di HPGW merupakan suatu bentuk kegiatan 

wisata yang dilakukan di dalam hutan yang didominasi oleh pohon pinus dan 

damar. Kegiatan ini melewati berbagai lokasi-lokasi penting yang terdapat di 

HPGW seperti goa dan puncak. Semua jalur tracking di kawasan HPGW memilki 

tantangan dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang melakukan kegiatan 

wisata. Atraksi wisata secara tidak langsung yang terdapat di HPGW seperti 

menikmati pemandangan alam dan pengenalan alam. Kegiatan menikmati 

pemandangan alam yang dilakukan pengunjung yakni melihat panorama 

Sukabumi dari puncak TVRI. Kegiatan ini menyuguhkan daya tarik yang berbeda 

kepada pengunjung. Pengenalan alam yang dilakukan oleh pengunjung yaitu 

kegiatan mengenal berbagai flora dan fauna yang terdapat di kawasan HPGW. 

Atraksi wisata aktual merupakan program kegiatan dari pengelola yang sudah 

ada dan dikembangkan oleh pihak pengelola HPGW. HPGW memiliki daya tarik 

unggulan yang dimiliki oleh HPGW yaitu adanya konsep edu-ecotourism dan 

konsep agro-edu ecotourism dalam kegiatan pelayanan jasa wisata di kawasan 

tersebut. Kedua konsep tersebut menjadikan kunjungan dalam hal wisata pada 

kawasan ini mengalami peningkatan yang baik. Hal tersebut karena banyaknya 

permintaan akan adanya kegiatan pendidikan mengenai hutan dan lahan hijau 

yang dikemas dalam konsep wisata di sekitar kawasan HPGW.  

HPGW memiliki beberapa obyek menarik yang merupakan atraksi wisata 

aktual dapat dikembangkan menjadi daya tarik bagi kawasan tersebut di masa 

mendatang seperti Jalur Kabayan dan Jalur Bojong Waru, Jalur Tracking Mount 

Bike dan Down Hill, kawasan sebaran burung, puncak TVRI, dan Goa Cipereu. 

HPGW memiliki beberapa obyek menarik yang merupakan potensi wisata dapat 

dikembangkan menjadi daya tarik bagi kawasan tersebut di masa mendatang. 

Potensi kawasan HPGW sebagai salah satu kawasan ekowisata diperkuat dengan 
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adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti jalur petak tamanan obat 

dan Desa Hegarmanah. 

 

D.   Potensi Wisata 

Potensi wisata adalah obyek menarik yang ada di suatu kawasan wisata yang 

mampu dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Potensi 

wisata merupakan komponen terpenting dalam suatu kegiatan wisata karena 

melalui potensi wisata maka dapat berkembang menjadi atraksi wisata dan 

sumberdaya wisata yang mampu menarik pengunjung untuk berkunjung ke 

kawasan wisata. Berikut ini adalah daya tarik wisata dan potensi wisata yang ada 

di kawasan HPGW. 

1. Daya Tarik dan Potensi Wisata 

Hutan Pendidikan Gunung Walat merupakan salah satu hutan yang memiliki 

fungsi khusus dalam hal pengembangan pendidikan dan konservasi lahan hutan, 

namun dalam pengelolaannya tidak hanya difokuskan kepada pendidikan dalam 

hutan melainkan terdapat pengelolaan dalam hal wisata. Hutan Pendidikan 

Gunung Walat atau dapat disebut juga sebagai HPGW memiliki potensi yang 

baik dalam hal pengembangan ekowisata dan agrowisata, hal tersebut karena 

berdasarkan fungsi hutan yang dikhususkan kepada pendidikan maka terdapat 

banyak kesamaan hal dengan prinsip pengembangan ekowisata yang 

menggunakan prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam aktivitasnya. 

Selain itu juga terdapat banyak obyek yang dapat dikembangkan menjadi obyek 

wisata dalam hal ekowisata di kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat. Potensi 

wisata yang ada tersebut jika dikembangkan dengan baik maka akan memberikan 

keuntungan bagi pengelolaan kawasan dari segi finansial dan promosi kawasan. 

Daya tarik unggulan yang dimiliki oleh HPGW yaitu adanya konsep edu-

ecotourism dan konsep agro-edu ecotourism dalam kegiatan pelayanan jasa 

wisata di kawasan tersebut. Kedua konsep tersebut menjadikan kunjungan dalam 

hal wisata pada kawasan ini mengalami peningkatan yang baik. Hal tersebut 

karena banyaknya permintaan akan adanya kegiatan pendidikan mengenai hutan 

dan lahan hijau yang di kemas dalam konsep wisata di sekitar kawasan HPGW. 

Dengan adanya kedua konsep wisata tersebut maka terdapat pula objek-objek 

wisata yang menjadi unggulan yaitu Goa Cipereu, Koleksi Pohon Pinus dan 

Pohon Damar, Jalur Tracking, dan Desa. Obyek-obyek tersebut menjadi daya 

tarik unggulan bagi kawasan HPGW terlebih bagi wisatawan asing atau 

mancanegara. 

 
Tabel 1. Daya Tarik Unggulan HPGW 
No Objek Wisata Kegiatan Daya Tarik 

1 Goa Cipereu Caving 
Keindahan dan keunikan goa 

kapur serta fauna goa 

2 Koleksi Tegakan Pinus Pengenalan pohon 
Bentuk, fungsi, dan tegakan 

pohon 

3 Koleksi Tegakan Damar Pengenalan pohon 
Bentuk, fungsi, dan tegakan 

pohon 

4 Jalur Tracking Forest Tracking 
Dikelilingi pepohonan, terdapat 

satwa liar 

5 Desa Hegarmanah Wisata desa Kerajinan masyarakat 

6 Camping Ground Berkemah, outbound Outbound dan games 
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Hutan Pendidikan Gunung Walat memiliki beberapa obyek menarik yang 

merupakan potensi wisata dapat dikembangkan menjadi daya tarik bagi kawasan 

tersebut di masa mendatang. Potensi kawasan HPGW sebagai salah satu kawasan 

ekowisata diperkuat dengan adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan 

seperti Jalur Kabayan dan Jalur Bojong Waru, Jalur Tracking Mount Bike dan 

Down Hill, kawasan sebaran burung, Puncak TVRI, petak tanaman obat, Desa 

Hegarmanah, dan Goa Cipereu. Berikut ini adalah tabel identifikasi mengenai 

potensi wisata yang terdapat di kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat. 
 

Tabel 2. Potensi Wisata HPGW 

No Nama Objek Aktivitas Keterangan 

1 Jalur Kabayan Forest tracking Menyusuri kawasan hutan 

2 Jalur Bojong Waru Forest tracking Menyusuri kawasan hutan 

3 Jalur Mount Bike Sport tourism 
Wisata olahraga mountain 

bike 

4 Jalur Down Hill Sport tourism Wisata olahraga down hill 

5 Kawasan Burung Bird watching Pengenalan jenis burung 

6 Puncak TVRI Rekreasi keluarga Rekreasi 

7 Petak Tanaman Obat Wisata kesehatan Pengenalan tanaman obat 

8 
Desa Hegarmanah dan 

Desa Batununggal 
Wisata budaya 

Kegiatan berkunjung ke 

tempat kerajinan tangan 

 

a. Jalur Kabayan dan Jalur Bojong Waru 

Jalur Kabayan dan Jalur Bojong Waru merupakan salah satu potensi wisata 

untuk melakukan kegiatan tracking hutan dengan menggunakan jalur tracking 

yang berbeda dari jalur yang umum digunakan. Jalur-jalur tersebut terdapat di 

sebelah timur dari kawasan HPGW dan memiliki perbedaan dari jalur yang umum 

digunakan untuk kegiatan tracking. Kegiatan yang dapat dilakukan pada kedua 

jalur tersebut adalah kegiatan lintas alam dengan memanfaatkan jalan setapak 

berupa tanah yang melintasi bukit dan terdapat beraneka ragam tegakan pohon 

serta satwa-satwa. 

Daya tarik yang dimiliki oleh jalur ini adalah jalur lebih menantang karena 

masih berupa jalan setapak dari tanah yang licin dan berbatu, selain itu terdapat 

aliran sungai disepanjang jalur yang dapat menambah keindahan jalur tersebut. Di 

sepanjang jalur juga terdapat tegakan pohon pinus dan damar sehingga selain 

dapat melakukan kegiatan tracking, pengunjung juga dapat melihat cara dalam 

melakukan penyadapan getah kedua pohon tersebut yang merupakan salah satu 

komoditi unggulan di kawasan HPGW. 

 

b. Jalur Mount Bike dan Down Hill 

Jalur mount bike dan jalur down hill merupakan kawasan hutan biasa yang 

dikelola dan dijadikan sebagai jalur kegiatan tersebut. Potensi kawasan HPGW 

sebagai kawasan untuk kegiatan mount bike dan down hill sangat baik karena 

berdasarkan topografi kawasan, HPGW memiliki kondisi tanah yang curam dan 
bergelombang sehingga dinilai cocok untuk melakukan kegiatan olahraga 

tersebut. Selain itu pihak HPGW telah bekerjasama dengan pihak terkait yang 

profesional dan mengerti mengenai kegiatan mountain bike dan juga down hill 

untuk membuat jalur yang baik dan menarik bagi penggemar olahraga tersebut. 
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Jalur yang digunakan adalah di kawasan dekat camping ground dan area sebelah 

timur bagian atas pada kawasan HPGW. Kegiatan wisata minat khusus tersebut 

dapat menambah adrenalin dan memuaskan pecinta olahraga khusus tersebut 

sehingga potensi wisata HPGW untuk kegiatan tersebut dapat menambah 

keanekaragaman kegiatan wisata di kawasan HPGW. 

 

c. Bird Watching 

Kawasan HPGW memiliki keanekaragaman fauna yang menarik, salah satu 

dari keanekaragaman fauna yang ada adalah adanya burung-burung yang terdapat 

di kawasan HPGW. Burung-burung tersebut memiliki keindahan baik itu dari segi 

warna bulu yang dimiliki, ukuran burung, suara burung, maupun morfologi dan 

ciri khas yang dimiliki burung. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu alternatif 

kegiatan wisata edukasi dengan konsep bird watching dan sigthseeing yang dapat 

dilakukan di sekitar jalur penyebaran burung yang ada di kawasan HPGW. 

Dengan adanya kegiatan bird watching di kawasan HPGW maka akan menambah 

nilai dari segi konservasi burung yang sedang gencar dilakukan di berbagai 

kawasan lainnya serta menambah kegiatan wisata yang dapat dikembangkan di 

kawasan HPGW. 

 

d. Puncak TVRI 

Puncak TVRI merupakan suatu area yang sering digunakan oleh masyarakat 

Desa Batununggal maupun Desa Hegarmanah untuk berkumpul maupun 

berekreasi sambil melihat pemandangan alam yang ada. Puncak TVRI berada 

pada ketinggian 712 mdpl dan memiliki luas area yaitu 4 ha. Berdasarkan sejarah 

yang ada, puncak TVRI pada tahun 1945 merupakan tempat pertahan Tentara 

Republik Indonesia (TNI). Puncak TVRI merupakan titik tertinggi dari kawasan 

HPGW dan merupakan stasiun pemancar siaran TVRI. Daya tarik yang dimiliki 

oleh area ini adalah pemandangan alam Sukabumi yang indah yang dapat dilihat 

dari ketinggian 712 mdpl, adanya pepohonan yang memberikan kesan teduh dan 

alami serta banyaknya jenis burung yang terdapat di kawasan Puncak TVRI 

sehingga dapat berekreasi sambil mendengarkan kicauan burung. 

 

e. Petak Tanaman Obat 

Petak Tanaman Obat merupakan salah satu blok tanaman yang mempunyai 

fungsi khusus yaitu sebagai area pengenalan tanaman obat. Petak tanaman obat 

yang terdapat di kawasan HPGW berada tidak jauh dengan area basecamp 

sehingga untuk sirkulasi pengunjung yang ingin melihat petak tanaman obat dapat 

dijangkau dengan mudah. Potensi yang dimiliki oleh objek ini adalah adanya 

kegiatan wisata kesehatan yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai 

tanaman obat beserta khasiatnya kepada pengunjung. Selain itu pada petak 

tanaman obat, pengunjung dapat berpartisipasi dalam penanaman tanaman obat 

secara langsung sehingga dapat memperkaya koleksi tanaman obat yang ada di 

area tersebut. Dalam area tersebut juga dapat dibuat suatu kegiatan wisata yang 

bersifat persuasif atau mengajak pengunjung untuk menjaga kesehatan dan mulai 

beralih pada obat-obatan herbal yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan 

tanpa adanya efek samping penggunaan. 
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f. Desa Hegarmanah dan Desa Batununggal 

Dalam kawasan HPGW terdapat beberapa perkampungan dan pedesaan yang 

berada di sekitar kawasan tersebut. Perkampungan yang ada di sekitar kawasan 

HPGW termasuk ke dalam wilayah Desa Hegarmanah dan Desa Batununggal 

yang terletak di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Potensi wisata 

yang dapat diangkat dari kedua desa tersebut lebih kepada hasil kerajinan tangan 

dan kesenian masyarakat pedesaan, namun terdapat perbedaan berdasarkan 

potensi yang terdapat di kedua desa tersebut. Desa Hegarmanah merupakan desa 

yang berada kurang lebih 1 km dari basecamp HPGW, desa ini memiliki 

pemandangan alam yang indah dengan pesawahan yang menghampar luas. 

Potensi wisata yang dimiliki oleh desa ini adalah adanya beberapa kerajinan 

tangan dan olahan makanan yang diproduksi sendiri oleh masyarakat. Kerajinan 

tangan yang ada di kawasan Desa Hegarmanah diantaranya adalah kerajinan 

pelampung pancing, kerajinan bilik bambu, dan kerajinan kayu. Selain terdapat 

kerajinan tangan, terdapat pula makanan hasil olahan yang diproduksi langsung 

oleh masyarakat seperti gula aren, olahan singkong, enye atau opak singkong dan 

beberapa buah yang menjadi komoditi unggulan seperti manggis dan durian. 

Desa Hegarmanah juga memiliki potensi wisata dari bagian sumberdaya 

alamnya yaitu adanya sebuah bukit yang oleh masyarakat disebut sebagai Bukit 

Teletubies yang sering digunakan untuk berkumpul atau berekreasi sambil melihat 

keindahan alam dari atas bukit. Sementara potensi wisata yang terdapat di Desa 

Batununggal adalah adanya puncak TVRI yang merupakan kawasan yang sering 

digunakan sebagai tempat berkumpul dan berekreasi bagimasyarakat sekitar dan 

terdapat home industry yang memproduksi mochi sebagai oleh-oleh khas dari 

Sukabumi. 

 

2. Kualitas Estetika 

Berdasarkan estetika yang ada, kualitas dan nilai estetika dari daya tarik 

unggulan yang ada di kawasan HPGW ini termasuk kepada kawasan yang 

memiliki nilai estetika menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari pola penyebaran 

pepohonan yang ada di kawasan ini yang tersebar baik dengan pola merata di 

setiap blok. Pola penyebaran pepohonan di kawasan ini umumnya ditanami oleh 

pepohonan besar seperti pinus dan damar yang memiliki nilai khusus tersendiri 

dalam hal produksi hutan non-kayu pada kawasan HPGW. 

Secara topografi, HPGW berada di kondisi permukaan tanah yang beragam 

yaitu landai hingga bergelombang di bagian selatan dan curam di bagian utara.Hal 

tesrebut menjadi keunikan tersendiri bagi kawasan ini. Hal tersebut karena dengan 

kondisi permukaan tanah yang sangat beragam, maka medan untuk menuju 

kawasan ini menjadi unik dan terdapat nilai khusus bagi wisatawan yang 

menyukai tantangan. Selain itu kondisi tanah yang kompleks yaitu tanah pedsolik, 

latosol, litosol dan tanah yang berasal dari batu endapan dan batuan beku 

menyebabkan kondisi tanah di kawasan ini berbeda dengan kondisi tanah di 

sekitar kawasan. 

 

3. Jalur Wisata 

HPGW memiliki beberapa titik kawasan yang telah umum digunakan sebagai 

salah satu fasilitas untuk keperluan wisata yaitu sebagai jalur kegiatan wisata. 
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Titik-titik atau jalur wisata tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki 

melakukan kegiatan tracking sesuai dengan jarak lokasi yang dituju. Pada 

umumnya jalur wisata yang digunakan dalam kegiatan edutourism di HPGW 

yaitu 2-4 km mengikuti jalur tracking yang sudah tersedia. Jalur wisata tersebut 

dapat menuju kawasan Goa Cipereu, kawasan pedesaan, kawasan jalur tracking 

hutan, jalur penyadapan getah pohon pinus dan pohon damar, maupun jalur 

camping ground. 

HPGW sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi rekreasi alam 

memerlukan adanya pengembangan optimum untuk mendukung kelancaran 

kegiatan wisata maupun kegiatan penyuluhan pendidikan lingkungan hutan di 

kawasan ini. Oleh karena itu penyediaan fasilitas pendukung sangat diperlukan 

seperti adanya tempat duduk, shelter, papan informasi, papan penunjuk arah, dan 

papan interpretasi di sekitar kawasan untuk menambah kenyamanan dan kepuasan 

pengunjung. Namun di kawasan HPGW ini belum terdapat papan interpretasi 

ataupun papan penunjuk dan informasi mengenai kawasan tersebut. Penempatan 

papan interpretasi pada dasarnya diperlukan di sekitar wilayah base camp, salah 

satu jalur penyadapan getah pohon, jalur penyebaran burung, maupun di 

sepanjang jalan masuk menuju kawasan HPGW. Penempatan papan interpretasi di 

kawasan ini sangat diperlukan untuk penambahan informasi bagi pengunjung 

kawasan untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


