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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan ecotourism yang terjadi di Thailand. Seiring perkembangan
pariwisata dunia dan dengan telah dimasukkannya sektor pariwisata dalam agenda 21, membuat pemerintah
Thailand semakin giat untuk membangun sektor pariwisatanya. Apalagi sektor pariwisata adalah sektor
andalan bagi pemasukan negara dan telah melampaui komoditas ekspor tradisional mereka. <br />
<br />
Permasalahan yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan ecotourism dalam industri pariwisata intemasional
di Thailand. Dalam upaya untuk mengeliminasi dampak negatif akibat pariwisata massal (mass tourism),
kemudian muncul apa yang disebut sebagai pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif ini kemudian menjadi
suatu solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih buruk. Bentuk pariwisata dengan
memperhatikan unsur lingkungan ini kemudian dikenal dengan Ecotourism. <br />
<br />
Jenis wisata ini termasuk suatu bentuk pariwisata alternatif yang bertanggung jawab terhadap pelestarian
lingkungan alam dan dalam pengembangan nilai-nilainya. Ecotourism merupakan istilah berkonotasi
pariwisata berwawasan lingkungan alam, yaitu sebagai perjalanan wisata ke area alam yang dilakukan
dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk
setempat. <br />
<br />
Demikian juga dengan Thailand, yang memiliki potensi wisata alam yang bermasa depan cerah, pemerintah
kemudian menggiatkan bentuk pariwisata ini. Dalam menjalankan ecotourismnya, pemerintah memerlukan
suatu jalinan kerjasama, baik dengan investor lokal maupun asing (MNCs). Peran MNCs dalam penulisan
ini adalah untuk melihat sejauh mana MNCs memahami perkembangan ecotourism di Thailand, dengan kata
lain apakah MNCs tersebut mendukung atau tidak mendukung ecotourism tersebut. Dari hal tersebut
diharapkan akan dapat terlihat kekuatan sebagai keuntungan dan kelemahan sebagai tantangan. <br />
<br />
Dalam penulisan tesis ini, penulis menemukan beberapa definisi mengenai ecotourism, dari beberapa
pendapat, yaitu yang dikemukakan oleh Ceballos-Lascurain, David Fennel dan Eagles, The International
Ecotourism Society, dan The Commonwealth Department of Tourism of Australia, kemudian ditanik
kesimpulan yaitu, ecotourism adalah suatu jenis pariwisata yang berpijak dan berdasar pada ketertarikan
alam yang masih asli, menjadi suatu perjalanan yang bertanggung jawab dengan menikmati dan menghargai
alam, mempromosikan dan menggalakkan konservasi, dengan mengikutsertakan dan memberdayakan
masyarakat lokal secara ekonomi sekaligus mempertahankan dan melestarikan kebudayaan setempat . <br
/>
<br />
Dan dalam menjawab permasalahan, penulis kemudian memaparkan apakah ecotourism itu, dan bagaimana

peran pemerintah, peran MNCs dilihat dari pembangunan pariwisata di negara berkembang, yaitu Thailand
dan implementasi dari ecotourism dengan memasukkan peran MNCs dan menghubungkannya dengan
komponen-komponen yang ada dalam ecotourism. <br />
<br />
Pada akhirnya, hasil dari pembahasan ini adalah bahwa ecotorism yang telah dijalankan di Thailand dapat
berjalan dengan baik dengan melihat keberadaan MNCs sebagai salah satu faktor pendukung dari suksesnya
pelaksanaan ecotourism. <br />
<br />
<br />
<br />

