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ANALISIS SPASIAL PADA KAWASAN GEOPARK PONGKOR TERHADAP 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN GEOWISATA DI KABUPATEN BOGOR 

 
Abstrak 

 
Analisis spasial dalam penelitian kawasan Geopark terhadap pembangunan berkelanjutan 
geowisata sangat dibutuhkan untuk mengetahui seluruh obyek dan pengembangan destinasi 
geowisata. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui Potensi yang ada di Geopark Pongkor, 
mengetahui Pengembangan yang ada di Geopark Pongkor, mengetahui proses perancangan 
spasial destinasi geowisata di Geopark Pongkor. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi deskriptif dan pemetaan, serta teknik skoring. Penggunaan pendekatan 
spasial dalam pengembangan keanekaragaman, situs dan lokasi wisata geologi di kawasan 
Geopark Nasional Pongkor bertujuan untuk memudahkan pengelola Geopark dan Pemerintah 
Kabupaten Bogor menentukan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian 
ini adalah potensi Geopark Pongkor memperlihatkan potensi internal dan eksternal dengan 
klasifikasi potensi rendah sampai tinggi. Pengembangan Geopark Pongkor secara Pembangunan 
Berkelanjutan. Proses perancangan spasial destinasi Geowisata. 
 
Kata Kunci: Analisis Spasial, Geopark, Pembangunan Berkelanjutan, Geowisata. 
 

Abstract 
 
Spatial analysis in geopark area research on sustainable development of geotourism is needed 
to find out all objects and development of geotourism destinations. The purpose of the research 
is to know the potential that exists in the Pongkor Geopark, to know the development in the 
Pongkor Geopark, to know the process of spatial design of geotourism destinations in the 
Pongkor Geopark. The research method used in this research is descriptive study, mapping, 
scoring technique. The use of a spatial approach in the development of diversity, geological 
tourism sites and sites in the Pongkor National Geopark area aims to make it easier for Geopark 
managers and the Bogor Regency Government to determine the direction of sustainable 
development policies. The results of this study are the potential of the Pongkor Geopark 
showing internal and external potential with a low to high potential classification. Sustainable 
Development of Pongkor Geopark. Geotourism destination spatial design process. 
 
Keywords: Spatial Analysis, Geopark, Sustainable Development, Geotourism 
 
1. PENDAHULUAN 

Analisis spasial pada Kawasan Geopark Nasional Pongkor terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan dengan melihat potensi internal dan potensi eksternal, serta membuat 

perancangan spasial pada destinasi geowisata di Geopark Pongkor. 

Geopark Pongkor memiliki keistimewaan pada geosite dan keanekaragaman situs 

geologi, situs biologi dan situs budaya yang sangat berpotensi menjadi lokasi pembangunan 

berkelanjutan geowisata. Geopark Pongkor adalah kawasan Geopark yang terletak di 

kabupaten Bogor yang masih terbilang baru dibentuk pengelolaannya, sehingga fasilitasnya 

tidak sebaik Geopark lainnya yang sudah lama dibentuk pengelolaannya. 

Berdasarkan dari uraian diatas didapatkan rumusan masalah adalah bagaimana potensi 



2 
 

yang ada di Geopark Pongkor?, bagaimana pengembangan yang ada di Geopark Pongkor?, 

bagaimana proses perancangan spasial destinasi geowisata di Geopark Pongkor?.Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui potensi yang ada di Geopark Pongkor, mengetahui 

Pengembangan Geopark Pongkor dan mengetahui cara memetakan lokasi Geowisata dan 

Geosite yang ada di Geopark Pongkor. 

 

2. METODE 

Populasi/objek dari penelitian mencakup sepuluh cluster geosite dengan geodiversity, 

biodiversity, dan culture diversity. Geopark Pongkor merupakan warisan luar biasa terdiri dari 

geologi, biologi dan budaya yang terjadi akibat proses evolusi busur magmatis.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif. 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang menyatakan 

peneliti adalah sebagai instrumen, serta metode Pemetaan sebaran lokasi dengan sistem 

pemosisian global/GPS Teknik pengolahan data dimulai dengan. pengolahan data lapangan 

berupa koordinat lokasi Geopark dengan analisis spasial berupa data area geosite untuk 

Geopark menggunakan software ArcGIS. Metode analisis data yang digunakan adalah tabel 

data operasional variabel Geopark, operasional variabel Geowisata, klasifikasi area Geopark, 

analisis SWOT. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Operasionalisasi Geopark 

Kawasan Geopark Pongkor berbatasan dengan wilayah Jakarta, Tangerang, Bandung, 

Sukabumi, Rangkasbitung, Serang, serta memiliki luas wilayah sekitar 132.493 Ha yang 

mencakup 15 kecamatan. Kawasan Geopark Pongkor memiliki warisan geologi yang usulnya 

dibentuk oleh batuan-batuan sedimen tersier yang terlipat patahkan, dibagian tengah lokasi 

geopark arah lipatan umumnya ber arah Timur – Barat, tetapi semakin ke arah Barat, arah 

lipatan umumnya menjadi Utara – Selatan. Kejadian pembentukan struktur geologi tersebut 

banyak diikuti oleh  penerobosan batuan-batuan beku yang umumnya berupa andesit. 

Selanjutnya antara Pleistosen hingga Holosen, sebagian wilayah ini di tutupi oleh produk-

produk gunungapi. Aktivitas magmatis tersebut mengakibatkan sebagian wilayah geopark 

menjadi kaya akan mineralisasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi, salah satunya adalah 

tambang emas Pongkor yang terletak di kecamatan Nanggung. 
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Manajemen Pengelola di Kawasan Geopark Pongkor memiliki badan pengelola 

dibawah tanggung jawab Bupati Bogor. Pengelola yang mempertemukan pemangku 

kepentingan dengan masyarakat adalah pengelola dewan pengurus dan pengelola bidang 

pemberdayaan masyarakat. 

Bupati Bogor sebagai penanggung jawab  Kawasan Geopark Pongkor melibatkan 

masyarakat sekitar dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat terutama kementerian 

PPN/BAPPENAS. 

Pada umumnya perekonomian di 15 kecamatan tersebut, lebih banyak dipengaruhi oleh 

kegiatan pada sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan galian, 

perdagangan dan sektor jasa, walaupun sektor lain pun ikut berkontribusi dalam laju 

pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Geopark Pongkor. 

Adanya panel – panel informasi pada setiap situs geologi, situs biologi, dan situs budaya 

di seluruh area Geopark yang dapat mendukung kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di 

Kawasan Geopark Pongkor. 

Pengembangan konservasi kawasan lindung dalam kawasan Geopark Pongkor telah 

mendapatkan status perlindungan secara hukum, salah satunya adalah Cagar Alam Dungus 

Iwul dan Cagar Alam Yan Lapa, serta Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang sebagian 

masuk Kawasan Geopark Pongkor. 

Secara garis besar terdapat beberapa kelembagaan, baik pemerintah, swasta, dan 

elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan, dan pemeliharaan situs – 

situs geologi pada Kawasan Geopark Pongkor.. Pengelola selaku penanggungjawab untuk 

memastikan perlindungan situs warisan geologi yang sudah ada. 

Badan pengelola Kawasan Geopark Pongkor melakukan kerjasama dengan pengelola 

Geopark lainnya yang telah berstatus GGN, agar Kawasan Geopark Pongkor berkembang 

sesuai arahan pengelola Geopark se Indonesia dan UNESCO. 

Potensi Geopark Pongkor memperlihatkan keanekaragaman situs geologi, biologi dan 

budaya yang terdapat di dalam kawasan geopark, dalam hal ini adalah Geopark Pongkor, 

sebagian besar akan dijadikan obyek dan daya tarik wisata, baik wisata umum maupun wisata 

dengan minat khusus, sehingga akan dijaga kelestariannya. Potensi Geopark Pongkor sudah 

layak menjadi Geopark sesungguhnya karena memiliki keanekaragaman situs geologi, biologi, 

dan budaya yang sangat baik sesuai dengan kriteria Geopark. 

3.2 Data Operasionalisasi Geowisata 

Pengembangan Geopark secara fisik untuk pembangunan berkelanjutan Geowisata saat ini, 
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situs geologi dan biologi yang berada di dalam kawasan konservasi seperti pada Kawasan 

TNGHS, Kawasan konsesi UBPE Pongkor, dan Kawasan BKSDA, pengelolaannya akan diatur 

dan disesuaikan dengan regulasi pengelolaan Kawasan konservasi, sedangkan situs geologi 

yang berada di luar Kawasan konservasi akan dikelola dengan melibatkan masyarakat melalui 

kelompok/LSM yang telah sadar wisata dan memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait 

kepariwisataan melalui pendidikan/pelatihan dari pengelola Geopark Pongkor. 

Aksesibilitas menuju Kawasan Geopark Pongkor dapat dilewati kendaraan melalui 

barat, timur, utara, dan selatan wilayah kabupaten Bogor 

Dalam upaya menumbuhkan nilai ekonomi melalui pariwisata serta efek ganda di 

Kawasan Geopark Pongkor terdukung oleh adanya keanekaragaman situs geologi, situs 

biologi, dan situs budaya yang tersebar di dalam Kawasan sebagai obyek dan potensi daya tarik 

wisata. 

Perlindungan terhadap situs – situs geologi melalui SK Bupati Bogor dan Kawasan 

Cagar Alam Geologi dari Badan Geologi. 

Masyarakat setempat yang diberi kewenangan untuk mengelola situs – situs geologi, 

budaya, dan biologi akan dibina untuk dapat mempertahankan daya tarik obyek,  menjaga dari 

kerusakan, dan penurunan mutu. 

Pengelola Kawasan Geopark Pongkor dan Pengelola Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah membuat jumlah bahan informasi media interpretasi yang terbit tentang 

perlindungan warisan alam, budaya, dan lingkungan yang menarik dan edukatif. 

Pengelola Kawasan Geopark Pongkor dan Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah membuat bahan Pendidikan tentang Geopark dan Konservasi dalam bentuk film, 

dokumenter, video, slideshow, dan komputer interaktif khusus untuk siswa sekolah. 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan laju perekonomian lokal 

melalui sektor pariwisata yang bertema geowisata akan dikembangkan dengan pemberdayaan 

masyarakat lokal setempat. 

Wisatawan yang telah melakukan kunjungan ke lokasi wisata di Kawasan Geopark 

Pongkor, sangat puas dengan situs geologi, situs biologi, dan situs budaya yang ada di Geopark 

Pongkor. 

3.3 Potensi Geopark Pongkor 

Berdasarkan klasifikasi potensi internal, Kawasan Geopark Nasional Pongkor belum 

memiliki Geosite yang potensi internal dan eksternal belum baik, Penilaian tersebut dapat 

dijadikan untuk memperhatikan dan meningkatkan potensi internal lebih baik lagi dengan 
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meningkatkan Infrastruktur, memperhatikan kebersihan dan sampah, melakukan promosi yang 

inovatif dan kreatif, serta mengurangi premanisme di sekitar lokasi Geosite. Penilaian tersebut 

juga dapat dijadikan untuk memperhatikan dan meminimalisir rusaknya fosil dan sumber daya 

geologi, mengurangi sampah dengan pembuangan sampah yang dan meminimalisir kerusakan 

alam di Geosite dengan tidak melakukan penebangan dan mengambil flora dan fauna yang ada 

di Geosite. Pengelolaan Geosite dikelola oleh pengelola Geopark, pemerintah kabupaten 

Bogor, kementerian ESDM, kementerian PPN/BAPPENAS agar tidak diambil alih oleh pihak 

asing. Memperhatikan keselamatan wisatawan dengan meningkatkan infrastruktur 

keselamatan di daerah pegunungannya Geoste, meminimalisir kriminalitas, melakukan 

sosialisan dan mitigasi bencana alam di wilayah Geosite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Potensi Geosite pada Geopark Pongkor 
 

3.4 Pengembangan Geopark Pongkor 

Pengembangan Geopark Pongkor secara pembangunan berkelanjutan dengan pemahaman 

masyarakat tentang warisan geologis dan menciptakan kebanggaan pada alam - pengelola 

Geopark Pongkor memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang warisan geologi 

dengan berbagai pelatihan yang memunculkan rasa bangga pada alam dan peduli pada alam 

sekitar. Kegiatan konservasi warisan geologi dengan memperhatikan sumberdaya geologi dan 
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fosil dari kerusakan. Pengelola Geopark Pongkor membuat program kegiatan geowisata 

dengan memperhatikan pengelolaan warisan geologi dengan menghubungkan masyarakat 

lokal, pemerintah kabupaten, kementerian ESDM, dan kementerian PPN/BAPPENAS, dan 

warisan geologi. Warisan yang beragam di Geopark Pongkor termasuk warisan geologi, 

biologi, budaya. Pengambilan keputusan menggunakan pengetahuan geologi. Pengambilan 

keputusan yang lebih baik  menggunakan pengetahuan geologi, sejarah bumi dan instrumen 

geologi. 

3.5 Analisis Spasial Destinasi Berkelanjutan Geowisata di Kawasan Geopark Pongkor 

Pembangunan berkelanjutan destinasi Geowisata melalui pendekatan spasial berperan dalam 

menentukan arahan pengelola destinasi dalam menetapkan kebijakan pariwisata, seperti 

kawasan dengan karakteristik khusus, situs yang beragam dan situs geologi, biologi, dan 

budaya yang diarahkan ke situs Geowisata atau Geopark (Wulung et al. ., 2020), Pemodelan 

geografis atraksi Geowisata di kawasan Geopark Nasional Pongkor Kabupaten Bogor 

merupakan hasil integrasi fitur fisik, pasar pariwisata, orientasi politik dan didasarkan pada 

faktor lain, elemen spasial yang telah ditentukan. Elemen spasial berperan dalam pencapaian 

destinasi Geowisata yang berkelanjutan dan menjadi manifestasi dari sistem pariwisata (Gunn 

& Var, 2002; Meyer, 2004). 

Faktor spasial diidentifikasi untuk merancang model spasial situs geowisata di kawasan 

Geopark Nasional Pongkor, kemudian dilakukan proses perancangan situs geowisata dengan 

pemetaan sistem informasi geografis menggunakan aplikasi ArcGIS.  

Elemen spasial diidentifikasi untuk merancang model spasial situs Geowisata di 

kawasan Geopark Nasional Pongkor, kemudian dilakukan proses perancangan  Geowisata 

dengan pemetaan sistem informasi geografis menggunakan aplikasi ArcGIS. 

Perancangan atraksi geografis menggunakan sistem informasi geografis bertujuan 

untuk memberikan wawasan kognitif berdasarkan faktor geografis, selain itu relevan untuk 

mengidentifikasi pola pariwisata, pola pariwisata dan dampak pariwisata untuk mendukung 

destinasi Geowisata yang berkelanjutan (Bahaire & Elliott White, 1999; Risteskia et al. 2012) 

Hasil proses perancangan destinasi Geowisata untuk kawasan Geopark Pongkor 

ditunjukkan pada Gambar 5.2. Penggunaan pendekatan spasial dalam pengembangan 

Geowisata di kawasan Geopark Nasional Pongkor bertujuan untuk memudahkan pengelola 

Geopark Pongkor dan Pemerintah Kabupaten Bogor  menentukan arah kebijakan 

pembangunan berkelanjutan Geowisata. Pendekatan spasial dapat merambah aktivitas 

pariwisata di atraksi geografis, sehingga menciptakan limpahan manfaat menjaga 
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keanekaragaman, situs dan lokasi wisata, serta ekonomi pariwisata sebagai pendapatan bagi 

masyarakat lokal  yang ada di Kawasan Geopark Nasional Pongkor (Meyer, 2004; Wulung et 

al., 2020). Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Gambar 5.3 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Peta Destinasi Geowisata di Kawasan Geopark Nasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kawasan Geopark Nasional Pongkor 
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3.6 Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Geowisata 

(1) Perlindungan situs geologi oleh dengan SK pemerintah kabupaten dan undang-undang 

KCAG (Cagar Alam Geologi) dari Badan Geologi. (2) Implementasi hasil penetapan batas 

kawasan Geopark. Hal ini membedakan antara zona inti sebagai zona lindung, terutama 

penelitian dan peruntukan pariwisata terbatas, dan zona penyangga yang meluas ke pusat-pusat 

pengembangan pariwisata. (3) Membuat dan mengedit database semua situs geologi, budaya 

dan biologi. (4) Implementasi rencana induk yang disiapkan untuk kawasan Geopark Pongkor. 

(5) Memperkuat promosi nilai ilmiah di kawasan Geopark untuk menarik para ilmuwan, pelajar 

dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. (6) Menyelenggarakan 

program pendidikan lingkungan formal (termasuk dalam kurikulum sekolah) dan program 

informal bagi pengunjung masyarakat sekitar dan Geopark. (7) Meningkatkan jumlah materi 

informasi publik tentang perlindungan warisan alam, budaya dan lingkungan. (8) Membuat 

materi Geopark dan Pemeliharaan Alam berupa film, dokumenter, video, slideshow, dan 

komputer interaktif khusus siswa. (9) Pengelola memberikan pelatihan kepada masyarakat 

sekitar tentang pemandu wisata, pelaku usaha ekonomi seperti makanan dan cinderamata, dan 

produk berkualitas tinggi dari setiap desa di kawasan Geopark. (10) Pembangunan infrastruktur 

jalan arteri dan jalan lingkungan menuju kawasan Geopark dan pembuatan papan informasi 

untuk setiap lokasi. (11) Menyelidiki kemungkinan terjadinya bencana geologi seperti tanah 

longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan. (12) Penambahan sarana dan prasarana wisata di 

dalam kawasan Geopark, seperti Pusat Penelitian Museum dan Pusat Kegiatan Budaya. (13) 

Membuat kalender kegiatan tahunan di kawasan Geopark. (14) Integrasi angkutan umum, 

pejalan kaki, off-road dan jalur sepeda ke dalam dan di dalam kawasan Geopark. (15) 

Menyiapkan naskah untuk penelitian kolaboratif dengan institusi terkait, universitas dan 

pengembang pariwisata. (16) Menghasilkan makanan, minuman, kerajinan lokal dan produk 

unik lainnya sebagai replika batuan, fosil, dan medan/lanskap. (17) Wisata geologi khusus 

untuk anak sekolah di bawah bimbingan tenaga ahli. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Potensi Geosite menunjukkan 5 klasifikasi potensi di Kawasan Geopark Nasional Pongkor, 

dengan tingkat klasifikasi rendahnya ada 3 Geosite yang berlokasi di Geosite Pongkor, 

Geosite Panenjoan, dan Geosite Pabangbon, serta tingkat klasifikasi agak rendah ada 4 

yang berlokasi di Geosite Manapa, Geosite Cianten, Geosite Cibalay, dan Geosite Gunung 



9 
 

Panjang. Tingkat klasifikasi sedang ada di Geosite Pamijahan dan Geosite Tenjolaya, 

sedangkan tingkat klasifikasi tinggi ada di Geosite Gunung Munara. Geosite yang masuk 

klasifikasi agak rendah sampai rendah perlu perhatian lebih khusus agar potensi Geosite 

tersebut bisa meningkat lebih baik lagi. 

b. Pengembangan Geopark Pongkor secara pembangunan berkelanjutan dengan pemahaman 

masyarakat tentang warisan geologis dan menciptakan kebanggaan pada alam - pengelola 

Geopark Pongkor memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang warisan geologi 

dengan berbagai pelatihan yang memunculkan rasa bangga pada alam dan peduli pada alam 

sekitar. Kegiatan konservasi warisan geologi dengan memperhatikan sumberdaya geologi 

dan fosil dari kerusakan. Pengelola Geopark Pongkor membuat program kegiatan 

Geowisata dengan memperhatikan pengelolaan warisan geologi dengan menghubungkan 

masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, kementerian ESDM, dan kementerian 

PPN/BAPPENAS. Warisan yang beragam di Geopark Pongkor termasuk warisan geologi, 

biologi, budaya. Pengambilan keputusan yang lebih baik menggunakan pengetahuan 

geologi, sejarah bumi dan instrumen geologi. 

c. Hasil proses perancangan destinasi geowisata untuk kawasan Geopark Pongkor. 

Penggunaan pendekatan spasial dalam pengembangan situs geowisata di kawasan Geopark 

Nasional Pongkor bertujuan untuk memudahkan pengelola Geopark Pongkor dan 

Pemerintah Kabupaten Bogor menentukan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan 

geowisata. Pendekatan spasial dapat merambah aktivitas pariwisata di atraksi geografis, 

sehingga menciptakan limpahan manfaat menjaga keanekaragaman, situs dan lokasi 

wisata, serta ekonomi pariwisata sebagai pendapatan bagi masyarakat lokal yang ada di 

Kawasan Geopark Nasional Pongkor. 

4.2 Saran 

a. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini. Hasil penelitian 

ini diharapkan mendorong penelitian selanjutnya yang dapat mengkaji lebih dalam lagi 

pada masa yang akan datang. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih banyak lagi 

mengenai pengembangan Kawasan Geopark Nasional Pongkor. 

b. Pengembangannya diperlukan pengawasan yang ketat pada kawasan agar pengelolaannya 

teratur dan sesuai dengan regulasi pengelolaan Kawasan Geopark dari pengurus nasional 

dan badan geopark dunia. Pemerintah daerah kabupaten Bogor, Pengelola Kawasan 

Geopark Nasional Pongkor perlu bekerjasama dan mengawasi Kawasan Geopark Nasional 

Pongkor agar tidak terjadi kerusakan pada lokasi geodiversity, biodiversity, 
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culturediversity. Pengawasan pada Kawasan Geopark Nasional Pongkor bisa dibantu oleh 

akademisi dan perusahaan bekas tambang. 
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