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ABSTRAK 

Supriadi (105951103818) Participatory Action Research Dalam Perencanaan 

Pengembangan Objek Wisata Hutan Pinus Moncong Sipolong Melalui Penggunaan 

Drone di Desa Bissoloro Kabupaten Gowa. Dibawah bimbingan Naufal dan M. 

Daud. 

Ekowisata merupakan kegiatan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Ekowisata dapat memberikan banyak 

manfaat, salah satunya sebagai alternatif sumber mata pencaharian bagi 

masyarakat. Sebagai daerah yang menjadi objek daya tarik wisata di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa yang memiliki banyak potensi ekowisata yang 

menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni 

budaya dan wisata lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan perencanaan 

pengembangan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). 

Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti melakukan training seperti cara 

membaca peta, mengoprasikan drone, cara menggunakan GPS dan transect walks. 

Pengumpulan data juga menggunakan drone dengan areal mapping untuk 

mendapatkan data dan gambar visual dari udara selain itu juga melakukan 

dokumentasi dan forum groub discussion. Penelitian ini dilaksanakan dihutan Pinus 

Moncong Sipolong Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan. Penelitian berlangsung selama 2 bulan mulai dari bulan Juni  

hingga Agustus 2022. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis deskriptif dan spasial (keruangan). Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa peneliti melakukan pemetaan dengan kondisi existing terkait kondisi yang 

ada didalam kawasan hutan Pinus, pemetaan lingkungan sekitar hutan Pinus 

Moncong Sipolong dan pemetaan perencanaan pengembangan yang mana 

dilakukan desain tapak untuk area yang baru akan dikembangkan juga melakukan 

desain tapak untuk spot yang akan diganti. Pemetaan perencanaan diharapkan 

menjadi bahan informasi untuk pengembangan kepada pihak pengelolah dalam 

mengembangkan kawasan wisatanya kedepan. 

 

Kata Kunci : Drone, Perencanaan, Pemetaan, Participatory Action Research. 
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I. PENDAHULUAN 



 

1.1. Latar Belakang 

Ekowisata merupakan kegiatan yang bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Ekowisata dapat 

memberikan banyak manfaat, salah satunya sebagai alternatif sumber mata 

pencaharian bagi masyarakat. Sebagai daerah yang menjadi objek daya tarik wisata 

di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa yang memiliki banyak potensi 

ekowisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, 

wisata seni budaya dan wisata lainnya.  

Dalam kaitan  pelaksanaan pengembangan potensi objek dan daya tarik 

wisata yang dimiliki, tidaklah terlepas dari perlunya dukungan sarana dan prasarana 

yang memadai, tidak terkecuali adanya peran serta masyarakat dalam rangka 

mengakomodir kebutuhan sesuai dalam upaya peningkatan wisata secara 

terintegrasi dalam sebuah  perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan yang 

bermuara pada perwujudan dalam meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan 

sosial masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun dari segi politik (Alfitri, 

2011). 

Pengembangan wisata perlu dilakukan dengan partisipatif ditengah pesatnya 

perkembangan teknologi drone. Drone merupakan wahana yang dilengkapi sistem 

pengendali terbang melalui gelombang, navigasi presisi dan eletronik kontrol 

penerbangan sehingga mampu terbang sesuai perencanaan terbang autopilot 

(Utomo, 2017). Pesawat ini dapat dikendalikan secara otomatis melalui program 

komputer yang dirancang, atau melalui kendali jarak jauh dari pilot. Seiring dengan 



 

perkembangan, teknologi drone mulai diterapkan untuk kebutuhan sipil baik di 

bidang bisnis, industri, maupun logistik.  

Hutan pinus Moncong Sipolong yang terletak di desa Bissoloro kecamatan 

Bungaya masih dalam tahap perkembangan. Selain itu dalam pengelolaan 

kawasannya masih di kelolah secara tradisional tanpa menggunakan sentuhan 

teknologi, maka dari itu penggunaan drone sangat diperlukan dalam pemetaan 

kawasan wisata dan untuk pengembangan objek wisata dengan menggunakan 

metode Participatory Action Research. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemanfaatan teknologi drone dalam mengidentifikasi objek 

wisata hutan pinus Moncong Sipolong. 

2. Bagaimana mendesain objek wisata secara partisipatif dalam 

pengembangan objek wisata menggunakan metode Participatory Action 

Research. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi objek wisata hutan pinus Moncong Sipolong Desa 

Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan 

teknologi drone visualisasi 3D. 

2. Mendesain rencana pengembangan wisata melalui Participatory Action 

Research 

1.4. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi pengelola tempat 

wisata untuk mengembangkan objek wisata dihutan pinus Moncong Sipolong Desa 

Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 



 

  II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Ekowisata 

Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang 

bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan 

budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang 

konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat 

(Ditjen Pariwisata, 1995). Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. 

Ekowisata dapat memberikan banyak manfaat, seperti sumber pendanaan bagi 

kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata 

pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi dan 

dorongan upaya konservasi secara khusus. Menurut Page dan Ross (2002), 

ekowisata terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu; prinsip konservasi, prinsip 

partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi. Adapun penjelasan prinsip-prinsip 

ekowisata adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Konservasi.  

Prinsip konservasi artinya memiliki kepedulian, tanggung jawab dan 

komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-

kaidah  usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan. Prinsip 

konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap 

pelestarian alam serta pembangunan yang mengikuti kaidah ekologis, sedangkan 

prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan penghormatan kepada nilai-nilai 

sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. 



 

2. Prinsip Partisipasi Masyarakat.  

Perencanaan dan pengembangan ekowisata harus melibatkan masyar akat 

setempat secara optimal.  

3. Prinsip Ekonomi.  

Pengembangan ekowisata dilaksanakan secara efisien, dimana dilakukan 

pengaturan sumberdaya alam sehingga pemanfaatannya yang berkelanjutan dapat 

mendukung generasi masa depan. Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata 

yang mendorong usaha pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan, 

memadukan antara pelestarian dengan pembangunan ekonomi, membuka lahan 

kerja baru bagi masyarakat setempat serta memberikan pendidikan lingkungan 

terhadap wisatawan. Ekowisata juga harus memberikan dampak yang positif 

terhadap masyarakat yaitu sebagai terbukanya lapangan pekerjaan melalui 

pemberdayaan masyarakat. Menurut Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam 

(2000), terdapat lima karakteristik dasar dalam usaha kegiatan ekowisata yaitu: 

1. Nature based, yaitu ekowisata merupakan bagian atau keseluruhan dari alam itu 

sendiri meliputi unsur-unsur sumber dayanya, dimana kekayaan 

keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya merupakan kekuatan utama dan 

memiliki nilai jual paling utama terhadap pengembangan ekowisata.  

2. Ecologically sustainable, yaitu ekowisata harus bersifat berkelanjutan ekologi, 

artinya semua fungsi lingkungan yang meliputi biologi, fisik, dan sosial tetap 

berjalan dengan baik, dimana perubahan-perubahan dari pembangunan tidak 

mengganggu dan merusak fungsi-fungsi ekologis.  



 

3. Environmentally educative, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang positif 

terhadap lingkungan diharapkan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat 

dan wisatawan untuk peduli terhadap konservasi sehingga dapat membantuk 

kelestarian jangka panjang.  

4. Bermanfaat bagi masyarakat setempat, yaitu dengan melibatkannya masyarakat 

dalam kegiatan ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti halnya masyarakat 

menyewakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan wisatawan, menjual 

kebutuhan wisatawan, bertambahnya wawasan terhadap lingkungan dan 

sebagainya.  

5. Kepuasan wisatawan, yaitu kepuasan terhadap fenomena-fenomena alam yang 

didapatkan dari kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan 

penghargaan terhadap konservasi alam dan budaya setempat. 

 Menurut Yoeti (1997), berdasarkan objek yang menjadi elemen utama 

perjalanan wisata, ekowisata terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Ekowisata alam.  

Ciri-cirinya adalah dapat dilihat atau disaksikan secara bebas, seperti 

pemandangan alam, flora, fauna dan vegetasi hutan.  

2. Ekowisata budaya.  

Hasil kebudayaan suatu bangsa yang dapat dilihat, disaksikan dan dipelajari, 

seperti monumen bersejarah, tempat-tempat budaya dan perayaan tradisional. 

 

 



 

2.2. Participatory Action Research (PAR) 

Participatory Action Research adalah penelitian kolaboratif, pendidikan dan 

tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk 

mengubah permasalahan sosial atau lingkungan David & Rivers (2010). Sedangkan 

menurut Junaedi (2019) PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara 

partisipatif diantara warga masyarakat dalam suatu komunitas ranah bawah, yang 

semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan 

pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan. 

Pada dasarnya Participatory Action Research merupakan penelitian yang 

melibatkan secafa aktif semua pihak-pihak yang relevan (Stakeholders) dalam 

mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dimana pengalaman mereka sendiri 

sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang 

lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks 

sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yang terkait. 

Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan 

perubahan yang dinginkan (LPM IAIN Sunan Ampel, 2008). 

2.2.1. Tujuan Participatory Action Research 

1. Untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat 

aras bawah melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog 

public, dan lain sebagainya 

2. Untuk merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian 

sebuah proses partisipasi 

3. Untuk menggeser padarigma masyarakat sebagi Objek atau Subjek penelitian 



 

4. Untuk membawa perubahan (Transformation) nilai sosial di masyarakat 

(Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2013). 

2.2.2. Prinsip-prinsip Participatory Action Research 

1.  Prinsip Partisipasi. 

      Prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan separtisipatif mungkin, 

melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan 

perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, PAR dilakukan bersama di 

antara warga masyarakat melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk 

memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. 

2. Prinsip Orientasi Aksi. 

       Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan 

masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi 

sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat 

agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret. 

3. Prinsip Triangulasi.  

      PAR harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, 

alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi, agar pemahaman tim peneliti 

bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. 

Prinsip ini menuntut PAR mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 

2013). 

 

 



 

 

2.2.3. Metodologi Participatory Action Research  

1.  Melakukan Penelusuran Wilayah (Transect Walks) 

          Jalan transek adalah latihan pemetaan yang menggunakan jalan sistematis di 

sepanjang jalur yang ditentukan dalam komunitas dengan penduduk lokal. Ini 

adalah metode penelitian partisipatif yang mengeksplorasi sumber daya, kondisi, 

dan sistem lingkungan dan sosial dengan mendengarkan, bertanya, mengamati, dan 

menghasilkan diagram transect bersama anggota masyarakat (Mustanir & Yasin, 

2018). 

2.  Observasi Partisipatif (Participatory Observation). 

Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih tajam 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

tampak.Observasi partisipatif ini dapat digolongkan menjadi empat, yaitu 

partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap 

(Sugiyono, 2007). 

3. Training (Pelatihan) 

         Pelatihan atau Training merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang terkait dengannya. Ini 

biasanya berarti perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku 

spesifik. Agar efektif, pelatihan harus melibatkan pengalaman belajar, menjadi 



 

kegiatan organisasi yang direncanakan, dan dirancang sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan yang diidentifikasi (Bernardin dan Russell, 1998). 

   4. Forum Group Discussion (FGD) 

FGD adalah wawancara dari sekelompok kecil yang dipimpin seorang 

narasumber atau moderator yang tugas mereka salah satunya mendorong peserta 

untuk berani berbicara terbuka dan spontan mengenai hal yang dianggap penting 

namun berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas (Columbia dan 

Hening, 1990). 

5. Pemetaan Sumber Daya (Resource Mapping). 

Dalam Geilfus (2008) pemetaan adalah cara yang efektif untuk membuat 

orang baik secara individu atau dalam kelompok kecil mengidentifikasi wilayah 

yang mereka gunakan, dan sumber daya alam berbeda yang mereka andalkan untuk 

berbagai kegiatan mata pencaharian. Pemetaan berguna karena memungkinkan 

orang untuk mengetahui berbagai jenis informasi, dan idealnya harus 

menggabungkan berbagai jenis informasi, seperti:     

1) Fitur fisik suatu wilayah (pantai, danau, sungai, hutan, gunung). 

2) Infrastruktur utama atau tempat-tempat (jalan, kanal, desa, kantor pos, kantor 

distrik, kantor polisi). 

3)  Penggunaan sumber daya (daerah penggembalaan, ladang, daerah penangkapan 

ikan). 

4) Batas-batas politik/administratif (otoritas tradisional, kotamadya, kabupaten).  

Setelah menggambarkan suatu wilayah, fitur fisiknya, infrastruktur, 

penggunaan sumber daya dan mungkin juga politik/administratif batas, lebih detail 



 

dapat ditambahkan ke peta. Pemetaan dapat, paling sederhana, dilakukan dengan 

menggambar garis di tanah dengan tongkat tetapi lebih baik menggunakan kertas 

flipchart dan spidol, sehingga peta yang sudah selesai dapat diambil. Sekelompok 

kecil orang dapat berdiskusi bersama bagaimana untuk menggambar area mereka, 

baik duduk di sekitar kertas di tanah, atau di meja besar. Anda dapat menggunakan 

warna yang berbeda untuk menunjukkan penggunaan sumber daya pada titik waktu 

yang berbeda. Ambil foto selama proses, dan produk jadi, untuk catatan. 

6. Documenting (Dokumentasi) 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2013). 

2.3. Drone 

Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat 

tanpa awak atau pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehicle) atau UAV, adalah 

sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau 

mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika untuk 

mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik 

senjata maupun muatan lainnya. Dahulu mungkin orang mengenal drone atau 

pesawat tanpa awak digunakan militer untuk memata-matai musuh didaerah 

konflik. Secara garis besar penggunaan dari pesawat tanpa awak ini adalah dibidang 

militer. Drone Merupakan pesawat tanpa pilot, pesawat ini dikendalikan secara 



 

otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh 

dari pilot yang terdapat didataran atau dikendaraan lainnya (Indreswari suroso, 

2018). 

2.4. Pemanfaatan Drone  

Drone merupakan pesawat yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan 

sistem otomatis kini mulai banyak diterapkan. Perkembangan teknologi membuat 

drone juga banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, 

industri dan logistik. Dunia industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai 

layanan seperti pengawasan infrastruktur, pengiriman paket, pemadam kebakaran 

hutan, eksplorasi barang tambang, pemetaan daerah pertanian, dan pemetaan daerah 

industri (Indreswari suroso, 2018). Drone atau pesawat tanpa awak Unmanned 

Aerial Vehicle (UAV) adalah solusi untuk mendapatkan data dengan efisien dan 

efektif. Drone adalah wahana yang dilengkapi sistem pengendali terbang melalui 

gelombang, navigasi presisi Ground Positioning System (GPS), dan elektronik 

kontrol penerbangan sehingga mampu terbang sesuai perencanaan terbang autopilot 

(Utomo, 2017). Dengan penggunaan (Unmanned Aerial Vehicle) UAV jenis 

Quadcopter ini objek-objek pemetaan bidang tanah akan di foto sesuai dengan jalur 

terbang yang telah direncanakan, sehingga lembaran foto hasil pemotretan akan di 

proses menggunakan software tertentu seperti Agisoft PhotoScan, yang akan 

membantu untuk menggabungkan atau menyusun lembaran foto hasil pemotretan.  

Saat ini banyak sekali sumber data yang dapat di gunakan dalam penyajian 

peta. Seperti peta yang di sajikan oleh Google earth, maupun peta yang diperoleh 

secara langsung dengan teknologi drone (Unmanned Aerial Vehicle) UAV. 



 

Keduanya memiliki segi positif dan negatif. Perbandingan kedua sumber data yang 

dihasilkan sangat penting agar output peta yang dihasilkan maksimal. Teknologi 

UAV merupakan salah satu opsi terbaik dalam pengumpulan data geospasial di 

beberapa daerah dalam kurun waktu yang relatif cepat (Mahardika et al., 2019). 

Meskipun demikian menurut Naufal dkk, (2022) penggunaan citra drone 

tidak serta merta akan mempermudah proses interpretasi atau meningkatkan 

akurasi, sehingga diperlukan proses yang cukup teliti khususnya penggunaan citra 

drone yang dilakukan bersama dengan masyarakat. 

2.5. Pengolahan data 

2.5.1.  Agisoft Photoscan Profesional  

Agisoft Photoscan adalah perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi titik 

sekutu mosaik, dan pembuatan DSM secara otomatis. Agisoft Photoscan 

merupakan software pengolahan foto udara yang dibuat oleh perusahaan Agisoft 

LLC, yang didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan penelitian yang inovatif 

dengan fokus pada teknologi visi komputer, secara intensif melakukan. Perangkat 

lunak Agisoft Photoscan Propesional dapat digunakan untuk proses pembentukan 

mosaic dengan mengidentifikasikan tie point secara otomatis, pembentukan point 

colud beserta hasil residual hitungan bundle adjusment, pembentukan DEM dari 

mosaik yang dibentuk. Point cloud dalam perangkat lunak ini adalah tie point yang 

secara umum point cloud merupakan titik-titik hasil perekaman data DTM ataupun 

DEM permukaan bumi yang tersusun dengan menggunakan sistem kordinat tiga 

dimensi. Titik-titik ini biasanya diidentifikasikan dengan koordinat X,Y,Z dan 

biasanya dimasukkan untuk memberi gambaran suatu permukaan pada suatu objek 



 

(Muklas, 2014). Langkah pengolahan data foto udara menggunakan Agisoft 

Photoscan sebagai berikut:  

1. Add Photos  

Tahap ini merupakan tahapan paling awal dalam memulai pemrosesan, 

dimana hasil pemotretan dibuka dalam software agisoft photoscan dan 

direkontruksi urutan umum foto menurut jalur terbang. 

2. Align photos 

 Align foto merupakan tahapan titik-titik yang sama pada foto. Proses ini akan 

membuat matching point dari 2 atau lebih foto. Proses ini dapat menghasilkan 

3D model awal, posisi kamera dan sparse point cloud yang akan digunakan 

pada tahap selanjutnya. 

3. Build Dense Clouds 

Dense Clouds merupakan kumpulan titik tinggi dengan jumlah yang sangat 

banyak dari pemrosesan foto udara. Dense clouds kemudian akan diproses 

lebih lanjut untuk menghasilkan Digital Surface Model, Digital Terrain 

Model dan Orthofoto. 

4. Build Mesh  

Build Mesh merupakan proses membangun model 3D dalam agisoft. Model 

tiga dimensi nantinya akan digunakan untuk proses pembentukan DEM, 

DSM, DTM dan Orthofoto. 

5. Build Texture 

 Merupakan proses pembentukan model fisik 3D dari kenampakan-

kenampakan yang ada di area liputan foto. 



 

6. Build Dem  

Digital Elevation Model merupakan model medan digital dalam format 18 

raster atau grid. Dari data DEM dapat diturunkan informasi elevasi hingga 

ke permodelan lebih lanjut seperti cut and fill. Terdapat dua terminologi 

terkait DEM yaitu DSM (Digital Surface Model) dan DTM (Digital Terrain 

Model). 

7. Build Orthomosaic 

Orthofoto adalah foto udara yang telah dikoreksi kesalahan geometriknya 

menggunakan data DEM dan data Geospasial sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan pemetaan. Orthofoto dapat dibentuk setelah tahap 

pembuatan Dense Clouds, Mesh dan DEM. 

2.6. Kerangka Pikir 

Hutan pinus Moncong Sipolong terletak di wilayah Kabupaten Gowa, Desa 

Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan 

dikawasan hutan Pinus dengan menggunakan metode PAR seperti training, 

transect walk dan FGD. Selanjutnya menentukan AOI pada areal mapping dan 

melakukan pengambilan misi terbang, analisis peta, kemudian menggunakan data 

ortho dan peta 3D dalam FGD perencanaan pengembangan seperti pada Gambar 1. 
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     Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 
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Dicussion 
Areal 

Mapping 
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c

 Training 
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Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (Dua) bulan pada bulan Juni- 

Agustus 2022. Penelitian ini dilaksanakan di hutan pinus Moncong Sipolong Desa 

Bissoloro Kabupaten Gowa.  

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Hp iphone, Drone DJI 

Mavic 2 Pro, GPS, alat tulis, kompas, sticky note dan Laptop. 

3.3. Metode   

Metode yang digunakan pada penelitian dihutan Pinus Moncong Sipolong 

yaitu: 

1. Participatory Action Research (PAR). Dalam metode ini menggunakan bentuk-

bentuk PAR seperti pelatihan (training), transect walk, forum group discussion 

(fgd) dan resource mapping (Pemetaan Sumber Daya). 

2. Pemetaan Menggunakan UAV 

Pemetaan dengan menggunakan UAV merupakan suatu srategi atau cara 

untuk pemetaan dengan skala besar dalam waktu yang relatif cepat dan efisien 

yang tentunya dapat menghemat waktu dibandingkan dengan metode survey 

konvensional. Teknik ini sebagai salah satu platform yang semakin populer 

dalam pekerjaan pemetaan karena kelebihannya dalam kemampuan akuisisi foto 

udara dengan resolusi yang sangat tinggi. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

1. Training  



 

     Merupakan proses awal yang dilakukan peneliti untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan. 

1) Pemetaan 

 Pada tahapan ini menjelaskan tentang bagaimana cara membaca peta, serta 

bagaimana menggunakan kompas. Salah satu manfaat dari belajar membaca peta 

antara lain untuk mengetahui letak suatu wilayah dan mengetahui persebaran 

fenomena geografis, sedangkan untuk kompas sendiri bertujuan untuk membaca 

arah mata angin. 

2) Drone 

Drone merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk 

mendapatkan citra drone. Untuk itu peneliti juga akan membahasas tentang 

penggunaan dan manfaat dari drone, selain itu juga akan memperagakan cara 

mengoprasikannya 

3) Global Positioning System (GPS) 

 Global Positioning System (GPS) merupakan suatu sistem untuk menetapkan 

lokasi dipermukaan bumi dengan memanfaatkan bantuan sinyal satelit. Alat ini 

perlu untuk dijelaskan tentang kegunaan dan manfaatnya sehingga 

mempermudah masyarakat dalam pengambilan titik koordinat pada saat transect 

walks. 

 

 

4)  Transect Walks 



 

 Transect Walks digunakan   untuk mendata secara partisipatif bersama dengan 

masyarakat dalam mengambil objek atau spot-spot yang ada dalam kawasan 

wisata.  

2.  Areal Mapping  

       Areal Mapping digunakan Untuk mendapatkan data dan gambar visual dari 

udara, sehingga bisa digunakan dalam forum group discussion dalam membuat 

perencanaan pengembangan objek wisata. Adapun tahapannya sebagai berikut.  

1)  AOI (Area Of Interest)  

Area Of  Interest (AOI) merupakan area yang harus kita tentukan sesuai 

dengan kebutuhan luasan citra dengan luas 105.51 Ha.  

2) Flight Planning 

  Flight planning merupakan suatu perencanaan pembuatan jalur terbang. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam menyusun filght planning adalah Skenario misi 

wahana, playload, tinggi, kecepatan terbang, estimasi waktu operasi dan jumlah 

baterai. 

3)  3D Model 

3D model adalah karya digital yang berawal dari bentuk 2 (dua) dimensi menjadi 

bentuk visual yang lebih hidup. Konsep dasar modelling adalah pemodelan, 

pemodelan sendiri merupakan kegiatan membentuk dan mendesain sehingga 

menjadi objek. Objek yang dihasilkan dari 3D model dapat digunakan menjadi 

aset pada pekerjaan film, animasi, game, konsep prototype produk dan arsitektur.        

3. Dokumentasi 



 

        Dokumentasi Adalah suatu proses pengambilan gambar dari setiap kegiatan 

yang dilaksanakan dan juga pada suatu objek dalam suatu kawasan  

4.  Forum Group Discussion (FGD) 

          Kegiatan ini akan mendiskusikan hasil citra drone dan hasil transect, yang 

selanjutnya akan di overlay. FGD bertujuan untuk mendesain pengembangan 

wisata berdasarkan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat, peta dalam bentuk 

hardcopy juga dalam bentuk visualisasi 3D menggunakan laptop akan membantu 

dalam proses diskusi dan penyusunan atau perencanaan yang dilakukan bersama 

pengelolah maupun masyarakat yang terlibat dengan desain seperti: 

1) Jalur Tracking 

2) Jalan wisata 

3) Lokasi camp 

4) Lokasi parkir dan lain sebagainya 

3.5. Analisis 

1. Deskriptif  

 Analisis deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan tentang 

bagaimana masyarakat melakukan pengembangan wisata dari proses forum groub 

discussion dan hasil transect walks. Hal ini dimulai dari tahapan observasi dalam 

bentuk FGD dan transect walk, dari hasil tahapan tersebut kemudian di refleksikan 

dalam bentuk perencanaan dan aksi. 

 

 

2. Analisis Spasial 



 

          Analisis spasial merupakan analisis yang berhubungan dengan keruangan 

untuk mempermudah menentukan lokasi objek yang ingin dikembangkan, adapun 

objek yang akan dikembangkan diperoleh dari hasil FGD dan transect walks 

bersama masyarakat. 

  



 

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi  

4.1.1. Kondisi Umum Desa Bissoloro 

Desa Bissoloro terletak di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Desa ini 

terletak 35 km dari pusat kecamatan dan 53 km dari pusat Kabupaten Gowa, yaitu 

Sungguminasa (Kecamatan Bungaya dalam Angka 2019). Adapun batas wilayah 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Manuju. 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Buakkang. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Biringbulu. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar. 

Secara administratif luas Desa Bissoloro sebesar  27,20 km² dengan 

presentasi luas terhadap luas Kecamatan Bungaya sebesar 15,50% yang terdiri dari 

6 dusun/lingkungan, 13 RW/RK dan 28 RT (Kecamatan Bungaya dalam Angka 

2019). 

4.1.2. Topografi dan Iklim Desa Bissoloro 

Desa Bissoloro mempunyai bentuk berupa daerah pegunungan, berbukit bukit 

dengan lereng lapangan miring, bergelombang dan landai. Ketinggian tempat 

berkisar antara 250–539 mdpl. Menurut peta tinjau tahun 2005, jenis tanah di 

Bissoloro adalah latosol. Kondisi tanah agak dalam, sarang, mudah longsor, dan 

sedikit berbatu. Wilayah Bissoloro terletak pada suatu daerah dengan musim hujan 

dan musim kemarau yang jelas. Menurut Kantor Desa Bissoloro, wilayah ini 



 

memiliki tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 2.700 mm/tahun. Suhu udara 

rata - rata antara 19°-21° C. Suhu udara maksimum rata-rata bulanan mencapai 28°–

30°C, sedangkan suhu minimum berkisar antara 25°–27° C. 

4.1.3. Kependudukan  

Hingga Tahun 2018 jumlah penduduk di Desa Bissoloro menunjukkan 

kenaikan angka tidak terlalu signifikan. Hasil catatan registrasi dari Biro Pusat 

Statistik menunjukkan Kabupaten Gowa dalam Kecamatan Bungaya dalam angka 

2019. Dimana pada Tahun 2018 tercatat penduduk sebanyak 2.289 jiwa. Pada 

Tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 2.270 jiwa. Pada Tahun 2016 sebanyak 

2.199 jiwa, 2015 sebanyak 2.195 jiwa dan pada Tahun  2014 sebanyak 2.188 jiwa,   

dari data tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 

2014-2018 sebesar 1,96%. 

4.1.4. Jumlah Tenaga kerja 

Desa Bissoloro mempunyai potensi yang baik di bidang industri pertanian, 

kehutanan dan peternakan, sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomian dan 

pendapatan masyarakat. Pada umumnya, penduduk atau masyarakat desa Bissoloro 

bermata pencaharian  sebagai petani seperti pertanian sawah dan kebun dengan 

jumlah tenaga kerja terbagi seperti petani 1.045 jiwa, pedagang 28 jiwa, TNI 4 jiwa, 

sopir 12 jiwa, tenaga honorer/kontrak 31 jiwa, PNS 17 jiwa,  Pensiunan TNI/PNS 

2 jiwa, belum bekerja/tidak bekerja 1.016 jiwa dan lain-lain 562 jiwa. 

 

 

4.1.5. Kawasan Wisata Bissoloro  



 

Desa ini diresmikan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Gowa pada 

tanggal 04 November 2018, tepat pada pengelaran camping day dalam rangka hari 

jadi Gowa yang ke-697. Berdasarkan teori inskeep (1991), mengemukakan bahwa 

komponen pembentuk pariwisata terdiri atas daya tarik wisata, akomodasi, fasilitas 

dan pusat pelayanan, infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi, serta 

kebijakan pemerintah. Adapun potensi yang ada di Desa Bissoloro, Kabupaten 

Gowa salah satunya hutan Pinus camp Moncong Sipolong  

4.1.6. Deskripsi Objek Wisata Hutan Pinus Camp Moncong Sipolong 

Hutan Pinus Camp Moncong Sipolong terletak di Desa Bissoloro Kecamatan 

Bungaya Kabupaten Gowa dengan luas 7.838 ha merupakan tempat wisata 

berkemah yang memiliki pesona wisata yang menyajikan pemandangan 

pegunungan, matahari terbit dan terbenam, serta barisan pohon pinus yang 

menyejukkan. 

Dalam perjalanan menuju lokasi wisata, kita bisa melihat dan menikmati 

pemandangan barisan bukit dan pegunungan yang hijau, serta pemandangan kebun 

jagung dan lahan persawahan sistem terasering. Lokasi wisata ini tidak terlalu jauh 

dan sulit dijangkau dengan kendaraan pribadi. Jaraknya sekitar 95 km dari Kota 

Makassar. Kita bisa melihat titik lokasinya di google maps. 

 

 

 

 

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 



 

5.1. Pelaksanaan Training 

Kegiatan ini dilakukan dihutan pinus Moncong Sipolong Desa Bissoloro, 

Tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

Training kepada 2 (dua) orang karyawan yang bekerja di tempat wisata tersebut. 

Dari kegiatan Training ini peneliti memaparkan tentang: 

1. Cara Membaca Peta dan arah mata angin   

Dalam hal ini peneliti memaparkan terkait dengan membaca peta kawasan, 

sesuai dengan warna dan penunjukannya termasuk kedalam kawasan apa saja juga 

termasuk fungsi setiap kawasan. Adapun peta yang digunakan adalah peta kawasan 

dengan No.SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 Tanggal 28 Mei 2019, dalam 

bentuk hardcopy ukuran kertas A4. 

 Selanjutnya dalam penelitian ini menjelaskan tentang cara membaca skala 

peta dan bagaimana menggunakan kompas untuk melihat arah mata angina.  

Kompas yang digunakan pada training ini adalah kompas berjenis SUUNTO, 

dalam penggunaannya dari arah mata angin pada posisi arah utara menunjukkan 

lokasi tempat parkir dan tempat registrasi, arah Selatan menunjukkan arah ke 

warung, kemudian arah barat menunjukkan akses jalan keluar dan untuk arah 

selatan menunjukkah arah ke sumber mata air. 



 

 
Gambar 2. Kompas jenis SUUNTO 

2. Cara Mengoprasikan Drone 

Pada penelitian yang dilakukan dihutan Pinus Moncong Sipolong 

menyangkut tentang penggunaan drone. Olehnya itu dilakukanlah Training tentang 

bagaimana cara mengoprasikan drone di mulai dari memasang baling-baling, 

baterai, cara menghidupkan, cara menghidupkan remote dan bagaimana cara 

menerbangkannya. Hal ini dilakukan agar adanya transformasi pengetahuan dari 

peneliti ke pengelolah. 

 
Gambar 3 . Drone DJI Mavic 2 Pro 

 

 

 



 

3. Cara Menggunakan Global Positionig System (GPS) 

Untuk penggunaan Global Postioning System tipe yang digunakan yaitu 

76CSX, peneliti menjelaskan bagaimana cara mengoprasikan dan apa saja fungsi 

dari alat ini. Dimulai dari cara mengaktifkan GPS kemudian bagaimana cara 

mengambil titik koordinat dari suatu objek yang kita ingin ambil koordinatnya, 

kemudian cara membuat jalur tracking menggunakan alat ini.  

Selain itu, peneliti menjelaskan bahwa kegunaan dari GPS bukan hanya untuk 

mengambil titik saja akan tetapi juga dapat mengukur luasan suatu kawasan.  

 
Gambar 4. GPS Tipe 76CSX 

4. Transect Walks 

Pada tahapan ini peneliti menjelaskan tentang cara kerja dari transect walks. 

Mulai dari mengambil titik koordinat objek-objek yang terdapat didalam lokasi 

penelitian menggunakan alat GPS, kemudian melakukan pengamatan terkait 

dangan potensi-potensi yang ada didalamnya. Transect walks menggali tentang 

masalah-masalah yang terjadi didalam kawasan hutan Pinus juga mengamati 

potensi terkait dengan objek wisata pada saat pelaksanaannya. 



 

 
Gambar 5. Training karyawan hutan Pinus Moncong Sipolong 

Pada gambar 4 peneliti melakukan training terhadap karyawan hutan Pinus 

Moncong sipolong sebagai tahap awal dari penelitian yang dilakukan. 

5.2. Pengolahan Foto Udara Drone 

Dalam penelitian ini pengambilan data yang dilakukan dilokasi adalah 

membuat misi terbang. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dilapangan untuk 

pengambilan data, peneliti bersama dengan 2 (dua) orang karyawan hutan Pinus 

Moncong Sipolong terlebih dahulu menentukan area of interest (AOI) lokasi 

tersebut, hal ini diperlukan dalam rencana pembuatan flight mission atau rencana 

terbang untuk drone.  

Setelah menentukan  AOI  maka selanjutnya membuat flight mission, dalam 

pembuatan misi ini dibuat menjadi 2 (dua) misi terbang dengan estimasi waktu 

terbang drone untuk misi 1 (satu) yaitu 24 menit dengan luasan  51,72 ha dan untuk 

misi 2 yaitu 27 menit dengan  total  luasan 53,79 ha. Dari kedua misi terbang sendiri 

total baterai yang dihabiskan sebanyak 3 buah, berikut adalah misi terbang yang 

dibuat pada gambar 6 dan 7. 



 

 
Gambar  6. Rencana misi terbang 1 

 
Gambar 7. Rencana misi terbang 2 

5.3 Pelaksanaan Transect walks. 

Kegiatan transect walks dilakukan bersama dengan karyawan hutan Pinus 

Moncong Sipolong. Dalam penelusuran wilayah ini peneliti bersama dengan salah 

satu karyawan mengambil titik objek-objek wisata yang ada didalam kawasan hutan 

pinus, dan juga mengamati apa saja potensi-potensi yang terdapat didalamnya.  

 



 

   Gambar  8. Transect walks bersama karyawan Hutan Pinus Moncong Sipolong 

Dari kegiatan transect yang dilakukan peneliti bersama dengan karyawan 

menyusuri wilayah dengan berjalan kaki sejauh 2,48 km seperti pada gambar  9. 

 
Gambar 9. Peta jalur Transect Walks hutan Pinus Moncong Sipolong 

 Dari peta jalur transect walks pada gambar 8 peneliti bersama dengan 

karyawan mengambil titik koordinat objek-objek wisata yang terdapat didalam 

kawasan hutan Pinus Moncong Sipolong, juga menggali masalah terkait dengan 

objek wisata yang ingin diperbaiki ataupun di tambah. 

Kegiatan transect walks yang dilaksanakan secara partisipatif membantu 

dalam mendata terkait kondisi existing yang ada didalam lokasi wisata, pada 

transect walks yang dilakukan peneliti bersama karyawan berjalan sejauh 2.48 km 

dengan mendata  objek wisata seperti yang terdapat dalam tabel 1. 

         Tabel 1. Existing objek wisata 



 

No Item 

Titik Koordinat 

Latitude 

(Lintang) 

Longitude 

(Bujur) 

1 Tempat registrasi S 05˚21.487 E 119˚38.120 

2 Tempat parker S 05˚21.497 E 119˚38.119 

3 Rumah Pohon S 05˚21.480 E 119˚38.107 

4 Rumah Pohon S 05˚21.939 E 119˚38.089 

5 Gazebo S 05˚21.500 E 119˚38.120 

6 Gazebo S 05˚21.422 E 119˚38.124 

7 Gazebo S 05˚21.380 E 119˚38.156 

8 sewa alat outdoor S 05˚21.424 E 119˚38.124 

9 WC (dekat warung) S 05˚21.517 E 119˚38.137 

10 WC (dekat tempat sewa 

alat outdoor) 
S 05˚21.424 E 119˚38.120 

11 WC (dekat Mushollah) S 05˚21.413 E 119˚38.153 

12 WC (dekat area camp) S 05˚21.395 E 119˚38.162 

13 Area Camp S 05˚21.414 E 119˚38.133 

14 Mushollah S 05˚21.413 E 119˚38.151 

15 Panggung S 05˚21.399 E 119˚38.143 

          Sumber : Hasil transect walks, 2022 

Dalam tabel 1 berisi kondisi existing atau objek- objek wisata yang sudah ada 

dikawasan  hutan Pinus, satu  diantaranya sudah  mengalami  kerusakan dan tidak 

layak digunakan  lagi tepatnya pada  rumah pohon dengan koordinat             S 

05˚21.480,  E 119˚38.107  karena papannya sudah mengalami pelapukan, untuk 

fasilitas lainnya yang tersedia didalam hutan Pinus Moncong Sipolong masih bagus 

dan layak untuk digunakan oleh pengunjung yang datang yang dapat dilihat pada 

gambar  10 . 



 

 
Gambar 10. Rumah pohon yang rusak 

Dari transect walks peneliti bersama karyawan hutan Pinus Moncong 

Sipolong bukan hanya mengambil titik koordinat saja tapi pada hasil pengamatan 

yang dilakukan juga menemukan tanaman anggrek sebanyak 4 pohon yang  

letaknya tidak jauh dari  tempat registrasi .  

 
Gambar 11. Tanaman Anggrek 

Selain dari itu, tepat dilokasi yang rencananya akan dibuat area tempat parkir 

baru terlihat kawanan monyet yang melintas namun tidak sempat dilakukan 

pengambilan gambar oleh peneliti.  

5.4. Hasil Pengolahan dan Analsisis Data 



 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bersama dengan 

karyawan hutan Pinus Moncong sipolong selanjutnya peneliti melakukan 

pengolahan data dari hasil transect walks dan pemetaan foto udara. 

Dalam pengolahan datanya sendiri menggunakan 2 software yaitu agisoft 1.7 

dan arcgis 10.8, untuk data hasil mapping di olah melalui serangkaian proses yang 

ada didalam software agisoft. 

Dari proses yang dilakukan di atas selanjutnya melakukan save data, adapun 

data yang di save dari serangkaian proses yang telah dilakukan adalah data DEM 

dan Orthomosaic yang nantinya digunakan untuk diolah dalam software arcgis 

10.8.  

 
Gambar 12. Proses pengolahan hasil mapping menjadi 3D 

 Setelah pengolahan foto udara dari hasil mapping selesai selanjutnya 

dilakukanlah analisis meliputi interpretasi dan overlay dengan menggunakan 

software arcgis 10.8. Pada tahap ini peneliti melakukan serangkaian proses yang 

terdapat dalam software arcgis 10.8, dalam pengolahan peta  juga tidak terlepas dari 



 

data hasil transect walks yang dilakukan bersama dengan karyawan  hutan Pinus 

Moncong Sipolong .  

Dari hasil pengolahan data foto udara tersebut dapat diidentifikasi objek 

wisata yang telah exist seperti: 

                                
                           Area camp                                       Mushollah  

                     
                         Panggung                                               Tempat parkir                         

                       
                           Registrasi                                              Rumah Pohon  

                        
                     Sewa alat Outdoor                                     Warung  



 

Gambar 13. Hasil identifikasi melalui foto udara 

 Data dari hasil transect walks dengan menggunakan GPS yang dilakukan 

bersama karyawan dikawasan tersebut  sangat membantu untuk melihat objek-

objek wisata, yang mana selanjutnya peneliti membuat peta sumber daya hutan 

Pinus Moncong Sipolong, yang dituangkan dalam bentuk peta kondisi existing. 

  
Gambar 14. Peta kondisi existing objek wisata hutan Pinus Moncong Sipolong 

Pada gambar  14 merupakan kondisi existing atau keadaan  yang  ada didalam 

kawasan hutan pinus yang memuat sarana dan prasarananya, selain dari peta 

kondisi existing peneliti dalam  hal ini juga membuat peta lingkungan yang mana 

membantu untuk melihat daerah sekitar hutan pinus Moncong Sipolong seperti 

pada gambar 15. 



 

 
Gambar 15. Peta lingkungan hutan Pinus Moncong Sipolong. 

Peta lingkungan sendiri memuat tentang apa saja yang ada disekitar hutan 

Pinus Moncong Sipolong seperti area pemukiman warga, area sawah, warung, 

tempat wisata hutan pinus puntiung dan jalan raya. 

5.5. Perancangan Pengembangan 

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti melakukan FGD bersama dengan 

1 (satu) merupakan karyawan dan  1(satu) merupakan pengelolah yang ada dihutan 

Pinus Moncong Sipolong. Pada tahap perancangan ini peneliti menyediakan 2 

(Dua) media yaitu:  

 

1. Peta hasil foto udara 

Peta hasil pengolahan foto udara merupakan foto udara yang dibuat dari 

mosaic foto-foto. Peta ini merupakan peta dalam bentuk hardcopy dengan ukuran 



 

kertas A4 yang digunakan untuk menandai lokasi mana yang ingin dilakukan 

perencanaan pengembangan dan selanjutnya ditandai dengan menggunakan sticky 

note. 

 
Gambar 16. Penandaan dengan sticky note 

Pada gambar 16 merupakan peta yang telah dilakukan penandaan dengan 

sticky note, hal ini dilakukan untuk menandai lokasi yang ingin perencanaan 

pengembangan, Adapun area perencanaan pengembangan yang ditandai dengan 

sticky note seperti: 

1. Rencana penambahan area camp 

2. Rencana pembuatan spot foto 

3. Rencana penambahan area parkir 

4. Rencana pengembangan area camp mobil 

5. Rencana penambahan wc 

6. Rencana penambahan mushollah 

7. Rencana penambahan gazebo 

8. Rencana penambahan rumah pohon. 



 

Dari 8 item perencanaan pengembangan berikut adalah foto udara area 

perencanaannya yang dapat dilihat pada gambar 17.  

                        
                       Area camp                                      Penambahan gazebo              

                    
                   Area camp mobil                                 Penambahan Mushollah  

                     
                   Rencana parkiran                                   Rencana rumah pohon   



 

                  
                  Pembuatan spot foto                                 Perencanaan wc 

Gambar 17. Foto udara area perencanaan pengembangan 

2. Peta 3D 

Peta 3D merupakan hasil foto udara yang disajikan menggunakan media 

laptop dengan menggunakan software agisoft 1.7. Hal ini memudahkan pengelolah 

untuk membantu melihat secara keseluruhan lokasi objek yang ingin dikembangkan 

dalam bentuk 3D. 

 
Gambar 18. FGD bersama karyawan dan pengelolah 

Dari hasil FGD yang dilakukan bersama ada beberapa item yang ingin di 

rencanakan dan dikembangkan untuk kedepannya seperti: 

 

 

 



 

5.5.1. Rencana Penambahan Area Camp 

Dari hasil FGD yang dilakukan bersama dengan karyawan dan pengelolah 

membahas tentang rencana penambahan area camp sebanyak 1 unit, ini dikarenakan 

sering banyaknya pengunjung yang datang terkhusus pada hari sabtu dan minggu 

yang mana dalam area camp yang tersedia biasanya penuh oleh pengunjung. Oleh 

karena itu diperlukan penambahan area camp untuk menambah daya tampung 

pengunjung dengan penambahan seluas 0,768 ha 

5.5.2. Rencana Pembuatan Spot Foto. 

Pembuatan spot foto juga menjadi item yang masuk dalam rencana 

pengembangan dikarenakan untuk spot foto yang lama sudah rusak dan tidak layak 

digunakan lagi. Olehnya itu berdasar hasil FGD yang dilakukan pihak pengelolah 

ingin merencanakan mengganti spot foto tersebut sebanyak 1 unit dengan dengan 

total luasan 0.04 ha.  

5.5.3. Rencana Penambahan Area Parkir. 

Rencana penambahan area parkir dari hasil FGD yang dilakukan, menurut 

pengelolah sangat perlu untuk ditambah karena ketika ada acara besar atau 

terkhusus hari Sabtu dan Minggu area parkir yang tersedia biasanya tidak bisa 

menampung seluruh kendaraan yang masuk. Maka dari itu pihak pengelolah 

merencanakan penambahan area parker sebanyak 1 unit dengan luas 0,328 ha. 

5.5.4. Rencana Penggembangan Area Camp Mobil 

Untuk area camp mobil masih dalam tahap pengembangan, olehnya itu pihak 

pengelolah masih akan melakukan serangkaian perubahan untuk area tersebut yang 

letaknya dekat dengan tempat penambahan area camp dan tempat parkir. Alasan 



 

dari pengelolah ingin melakukan pengembangan untuk area ini, Karena pada saat 

hujan areanya sangat berlumpur dan mobil sulit untuk melakukan camp di area ini 

adapun dalam pengembangannya dengan luas 0,493 ha. 

5.5.5. Rencana Penambahan WC 

Penambahan 1 unit wc terkhushus di dekat area camp mobil termasuk dalam 

perencanaan pengelolah dikarenakan jarak dari area camp ke wc yang tersedia 

cukup jauh sepanjang 514 m. 

5.5.6. Rencana Penambahan Musholah 

Demikian juga untuk penambahan mushollah yang rencananya akan 

ditambah sebanyak 1 unit di area yang dekat dengan area camp mobil dikarenakan 

jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki dari mushollah yang tersedia yaitu 

sepanjang 516 m. 

5.5.7. Rencana Penambahan Gazebo 

Untuk penambahan gazebo dari hasil FGD yang dilakukan, pihak pengelolah 

berencana membangun dekat dengan area Camp mobil untuk dijadikan sebagai 

tempat bersantai pengunjung yang akan ditambah sebanyak 1 unit dengan luas 

0,006 ha. 

5.5.8. Rencana Penambahan Rumah Pohon. 

Penambahan rumah pohon juga menjadi rencana pengelolah sebagai area 

bersantai dan juga sebagai objek spot foto. Rumah pohon ini direncanakan akan 

dibuat sebanyak 1 unit dengan luas 0,025 ha di ujung hutan Pinus Moncong 

Sipolong, karena pemandangannya yang indah dan dapat melihat Kota Makassar 

secara lansung dari kejauhan. 



 

Selain dari pada itu peneliti juga memberikan masukan untuk rencana 

pengadaan toko souvenir di dalam kawasan hutan Moncong Sipolong, ini 

dimaksudkan agar tempat wisata ini menjual makanan ataupun berupa barang 

dengan ciri khas diwilayah tersebut. Adapun desain tapak pengembangannya 

dituangkan dalam bentuk peta perencanaan pegembangan seperti pada gambar 19. 

 
Gambar 19. Peta perencanaan pengembangan hutan Pinus Moncong Sipolong 

Peta perencanaan ini dibuat sebagai informasi bagi pengelolah untuk 

mengembangkan lokasi wisatanya kedepan agar lebih menambah minat dan daya 

tarik pengunjung untuk berwisata ke hutan Pinus Moncong Sipolong. Sebagai 

perbandingan kondisi existing dan perencanaan pengembangan dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Existing Dan Perencanaan Pengembangan 

No 
Kondisi Existing 

ObjekWisata 

Perencanaan 

Pengembangan 



 

1 Area camp sebanyak 1 unit Area camp  (0.768 ha) 

2 Warung sebanyak 1 unit Toko Souvenir (0.009 ha) 

3 Anggrek sebanyak 4 unit Spot foto (0,04 ha) 

4 Wc sebanyak 4 unit WC (0.001 ha) 

5 Mushollah sebanyak 1 unit Mushollah (0.01 ha) 

6 Gazebo sebanyak 1 unit Gazebo (0.006  ha) 

7 Rumah pohon sebanyak 2 unit Rumah pohon (0.025 ha) 

8 Akses jalan masuk  1 Parkiran (0.328 ha) 

9 Kebun kopi seluas 0,657 ha Camp Mobil (0.493 ha) 

10 Tempat alat outdoor 1 unit  

11 Panggung  sebanyak 1 unit  

 Total 1,68 ha 

Sumber: Hasil transect walks 2022 

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang pernah dilakukan 

Mahendradi (2022) dengan pemetaan potensi wisata kampung berbasis masyarakat 

di kecamatan Magelang Tengah kota Magelang. Dalam penelitian yang dilakukan 

juga menggunakan metode FGD dalam perencanaan desain tapak wisata diwilayah 

tersebut. 

Namun dalam penelitian yang dilakukan tidak hanya mencakup 1 tempat 

yang mempunyai potensi untuk wisata saja namun juga mencakup seluruh potensi 

wisata yang ada didalam 1 (satu) kecamatan di Kecamatan Magelang. Penelitian ini 

melibatkan banyak masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

terdampak dengan adanya potensi wisata tersebut, dan juga melibatkan pemerintah 

setempat dalam FGD untuk merancang desain tapaknya. 

Sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada 1 (satu) kawasan wisata saja 

dan dalam proses FGD yang dilakukan hanya melibatkan 2 (dua) orang , 1 (satu)  



 

merupakan  karyawan dan satunya lagi dari pengelolah dalam perencanaan 

pengembangan yang kemudian dibuat desain tapaknya. 

5.6. Penyerahan Peta Kepada Pihak Pengelolah 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dihutan Pinus Moncong Sipolong, 

selanjutnya peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan konfirmasi 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pada kesempatan ini peneliti bersama 

dengan pihak pengelolah membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan selama 

kurang lebih 2 (dua) lamanya. 

 
Gambar 20. Konfirmas kepada pihak pengelolah 

Dari pembahasan yang dilakukan secara bersama, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih kepada pihak pengelolah atas ilmu yang diberikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, kesempatan yang diberikan untuk meneliti di 

kawasan wisata dan atas kerjasama selama melakukan penelitian. Adapun dari 

pihak pengelolah juga mengucapkan terimakasih kepada peneliti terkait 

pengetahuan yang diberikan selama penelitian dan pada peta yang dibuat. 

Pada akhir pembahasan yang dilakukan bersama, selanjutnya peneliti 

melakukan penyerahan peta kepada pihak pengelolah yang dalam hal ini meliputi 



 

peta kondisi existing dan peta perencanaan pengembangan. Dari pengakuan pihak 

pengelolah, sangat terbantu dengan adanya peta perencanaan pengembangan 

sebagai bahan informasi pengembangan kedepannya. Dan untuk peta kondisi 

existing menurut pengakuan pihak pengelolah akan dicetak dalam bentuk spanduk 

untuk dipasang didekat gerbang wisata sebagai bahan informasi kepada para 

pengunjung yang datang terkait dengan objek yang sudah exist didalam kawasan 

hutan Pinus Moncong Sipolong. 

 

 

 

 

 

 

  



 

VI. PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penelitian participatory action research dalam 

perencanaan pengembangan objek wisata hutan pinus moncong sipolong melalui 

penggunaan drone di Desa Bissoloro Kabupaten Gowa dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pengembangan objek wisata melalui metode participatory action research 

sangat membantu dalam melakukan perencanaan pengembangan karena 

melibatkan peneliti bersama masyarakat secara langsung dalam penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: 

1. Untuk mengidentifikasi objek wisata hutan pinus Moncong Sipolong Desa 

Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan 

teknologi drone visualisasi 3D. 

2. Mendesain rencana pengembangan wisata melalui Participatory Action 

Research 

Dari  penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan identifikasi meliputi area 

objek wisata yang sudah exist dan area yang akan dilakukan pengembangan 

melalui hasil foto udara untuk membantu melihat secara lebih dekat area objek 

wisata tersebut. 

6.2. Saran 

Sebagai saran penulis mengharapkan kepada masyarakat dan terkhusus 

kepada pihak pengelolah agar tingkat  kesadaran dalam hal belajar supaya menjadi 

lebih kritis lagi untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan .  
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LAMPIRAN 

1.1. Peta Lokasi Penelitian 



 

 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Dokumentasi Penelitian 

a. Training 



 

 

 
Gambar  21. Training penggunaan GPS  

 

       
Gambar  22. Training Penggunaan Kompas 



 

 
             Gambar  23. Training pemasangan baterai dan baling-baling Drone 

 

 
Gambar 24. Praktek menerbangkan Drone 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Penelusuran wilayah 

 
                       Gambar 25. Transect  Walks 

 

 
               Gambar 26. Pengambilan titik koordinat 

 

 

 

 

 

 



 

c. pengambilan misi dan perencanaan 

 
Gambar 27. Pembuatan Misi terbang 

 

 
Gambar 28. Pengambilan misi terbang 



 

 
Gambar 29. FGD perencanaan pengembangan 

 

 
Gambar 30. Penentuan lokasi dan pemasangan sticky note 

 

 

 

 

 

 



 

d. Konfirmasi dan penyerahan peta kepada pihak Pengelolah 

 
Gambar 31. Konfirmasi peneliti kepada pihak pengelola 

 

 
Gambar 32. Penyerahan Peta Kondisi Existing Hutan Pinus Moncong Sipolong 

 

 
    Gambar 33. Penyerahan  peta pengembangan Hutan Pinus Moncong Sipolong 
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