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aBStraCt

The objective of this research was to determine the potential of natural tourist attractions, 
community conditions and the possibility of developing tourist attractions in Sawai 
village. The method used involved an inventory of potential attractions, a purposive 
sampling of the community and SWOT analysis of the potential for development.  
Research results showed that potential tourist attractions include natural attractions 
of flora and fauna such as endemic flora (Shorea selanica) and endemic fauna of 
Cockatoos (Cacatua mollucensis), Waitoto waterfall, Api Lima caves, Salawi River 
and Tebing Rock.  Potential cultural attractions include dances, traditional ceremonies 
and houses as well as the traditional lifestyle of the people.  Another potential tourist 
attraction is the historical monument celebrating bird conservation and known as the 
Tugu China.  The program to develop tourist attractions included development of the 
attractions, infrastructure and human resources.
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PenDaHULUan

Latar Belakang 
Maluku memiliki kekayaan sumberdaya 

alam hayati yang berlimpah, baik didarat maupun 
di laut. Semua potensi ini mempunyai peranan 
yang penting bagi pengembangan kepariwisataan, 
khususnya wisata alam. Salah satu bentuk upaya 
mengantisipasi peluang wisata adalah dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan obyek wisata 
alam di dalam kawasan hutan maupun diluar 
kawasan hutan. Pola hidup kembali ke alam 
(back to nature) telah mendorong masyarakat 
untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah 
yang masih alami, serta memiliki sejumlah besar 
potensi sumberdaya yang bernilai. Perjalanan 
ini bukan sekedar untuk menikmati keindahan 
alam, mengamati satwaliar, tetapi juga melakukan 
upaya-upaya konservasi lingkungan, serta 
berhubungan dengan kehidupan sosial budaya 
masyarakat. Kawasan konservasi baik kawasan 
pelestarian alam maupun kawasan suaka alam 
atau kawasan hutan lindung, merupakan destinasi 
yang diminati oleh wisatawan ekotour, karena 
memiliki keanekaragaman flora dan fauna, 
fenomena alam yang indah, objek budaya dan 
sejarah serta kehidupan masyarakat lokal yang 
unik. Keseluruhan objek daya tarik wisata 
ini merupakan sumberdaya yang memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi sekaligus sebagai 
sarana pendidikan dan pelestarian lingkungan. 
Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungannya 
serta kepedulian pada masyarakat sekitar pada 
kawasan-kawasan konservasi sejalan dengan 
visi pengembangan ekowisata yaitu konservasi 
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta 
pemberdayaan masyarakat lokal (Fandelli, 2000). 
Visi ini telah menjadi acuan untuk menerapkan 
kegiatan ekowisata yang semuanya bermuara 
untuk mengkonservasi alam dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 

Desa Sawai terletak di pesisir utara Pulau 
Seram dan merupakan salah satu pintu masuk 
sebelah utara ke Taman Nasional Manusela. Selain 
itu desa Sawai juga merupakan salah satu kawasan 
prioritas bagi pengembangan wisata di Kabupaten 
Maluku Tengah. Desa Sawai dan sekitarnya 
ditetapkan sebagai daerah pengembangan 
wisata karena memiliki potensi Objek dan 
Daya Tarik Wisata (ODTW) antara lain berupa 
keanekaragaman flora dan fauna, keindahan 
alam, keaslian budaya tradisional, sejarah dan 
kondisi masyarakat sekitar. Potensi ODTW ini 
dapat memberikan pengalaman wisata yang 
variatif dengan atraksi yang unik dan menarik. 
Potensi objek wisata ini mulai dikembangkan 
oleh pemerintah dengan dimasukan dalam salah 
satu lokasi pengembangan terpadu dalam RIPDA 
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Propinsi Maluku. Dengan demikian penetapan 
kawasan Sawai dan sekitarnya sebagai kawasan 
pengembangan terpadu merupakan upaya yang 
tepat untuk memelihara sumberdaya alam dan 
lingkungannya, khususnya potensi objek wisata 
baik wisata alam dan budaya sebagai asset daerah 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat 
sekitar lokasi objek maupun bagi lingkungan 
sekitar. Dengan memadukan kepentingan wisata, 
masyarakat dan pemeliharaan lingkungan sebagai 
suatu mata rantai yang saling terkait kiranya 
dapat memberikan nilai yang tinggi bagi semua 
pihak.
tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk 1). 
Mengetahui potensi objek wisata alam serta potensi 
penunjang kegiatan ekowisata di Desa Sawai; 2). 
Mengetahui kondisi masyarakat sekitar; serta 3). 
Menganalisa kemungkinan pengembangan obyek 
ekowisata di Desa Sawai.  Sedangkan manfaat 
yang bisa didapat dari penelitian ini adalah dapat 
mengetahui informasi mengenai potensi objek 
wisata alam di daerah Sawai Kecamatan Seram 
Utara sehingga dapat menjadi data dasar bagi 
pengembangn kegiatan wisata di daerah ini untuk 
waktu-waktu mendatang.

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sawai 

Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku 
Tengah, selama 3 bulan.  Objek utama dalam 
penelitian ini adalah  berbagai objek wisata di 
Desa Sawai meliputi wisata alam dan budaya serta 
objek pendukung  serta masyarakat sekitar Desa 
Sawai.  Peralatan yang digunakan penelitian ini 
antara lain Kamera Digital, Peta Taman Nasional 
serta Buku Panduan Lapangan
Pengambilan Data

Secara garis  besar peneli t ian ini 
berlangsung dalam 2 tahap kegiatan yaitu ; 
1. Pengambilan Data Primer, meliputi potensi 

wisata, Masyarakat dan potensi penunjang 
 Pengambilan data potensi objek wisata 

dilakukan dengan cara mengunjungi tempat-
tempat objek wisata dan mengindentifikasi 
kondisi sekitar objek. Inventarisasi potensi 
objek wisata dilakukan pada objek wisata 

alam, budaya dan sejarah.   Pengambilan data 
masyarakat di sekitar kawasan dilakukan 
dengan wawancara langsung dan kuisioner. 
Pengumpulan data menggunakan metode 
purposive sampling. Sampel yang diambil 
dibagi dalam 3 katagori yaitu perangkat 
desa, penduduk yang menjadi pemandu 
wisata dan penduduk.   Sedangkan untuk 
data potensi penunjang dilakukan dengan 
mengunjungi tempat yang dapat menjadi 
obyek wisata atau faktor penunjang kegiatan 
wisata. 

2. Pengambilan Data sekunder
 Data sekunder merupakan input yang penting 

untuk melengkapi data primer, diperoleh dari 
berbagai sumber yang berkaitan dengan 
penelitian. 

analisis Data
Dalam penelitian ini, menggunakan 

analisis kualitatif dengan mendikripsikan data 
potensi objek wisata dan masyarakat serta 
analisis SWOT untuk mengetahui kemungkinan 
pengembangan kawasan wisata
a. Analisis Terhadap  Masyarakat,  Analisis 

ini menggunakan analisis deskriptif dengan 
menggambarkan kondisi masyarakat sekitar. 
Data ini diperoleh dari hasil wawancara  
Analisa potensi objek wisata

b. Analisis terhadap potensi objek wisata 
dilakukan dengan menginventarisir semua 
potensi wisata yang dijumpai baik potensi 
wisata alam maupun budaya dilakukan 
diskripsi terhadap setiap potensi objek baik 
keadaan objek maupun lingkungan sekitar 
objek. Khusus potensi wisata budaya, 
maka untuk mendapatlan informasi dari 
masyarakat dilakukan melalui wawancara 
yang merupakan input penting dalam 
m e n g g a m b a r k a n  k e a d a n  b u d a y a 
masyarakat

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Potensi Objek Wisata alam

a.  Potensi Flora Dan Fauna
Desa Sawai merupakan salah satu desa 

yang berada pada kawasan penyangga Taman 
Nasional Manusela, memiliki potensi flora dan 
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fauna yang tinggi. Khusus untuk jenis tumbuhan 
dapat dijumpai beragam jenis vegetasi yang 
terdiri dari berbagai famili, terutama dapat 
dijumpai jenis pohon dari famili Dipterocarpaceae 
yaitu Shorea selanica yang merupakan jenis 
dipterocarpaceae yang penyebarannya paling 
timur di Indonesia. Jenis Shorea selanica dapat 
dijumpai disekitar hulu sungai salawai, dekat air 
terjun waitoto dan gua api lima. Tinggi pohon 
mencapai 30 meter dengan diameter 1,5 m, 
kondisi ini dapat menjadi objek wisata yang 
menarik terutama bagi wisatawan pecinta alam. 
Demikian juga dapat dijumpai berbagai jenis 
anggrek yang menempel pada pohon.  Untuk jenis 
fauna dapat dijumpai rusa, babi hutan, burung 
kasuari, dan berbagai jenis burung. Daerah Sawai 
juga merupakan tempat yang menjadi sebaran 
jenis burung endemik Maluku yaitu Kakatua 
Maluku (Cacatua molucensis). Dalam hubungan 
dengan kegiatan wisata maka daerah Sawai telah 
dibuat panggung-panggung pengamatan burung 
sehingga wisatawan dapat melihat aktifitas 
burung dari jarak dekat dengan berada pada 
pohon-pohon yang dijadikan sebagai panggung 
satwa. Diatas panggung satwa wisatawan dapat 
menikmati keadaan hutan daerah sawai dan 
sekitarnya. Panggung pengamatan satwa ini 
dilengkapi dengan alat khusus yang dapat dipakai 
mencapai panggung yang berada di atas pohon. 
Untuk mencapai puncak pohon, setiap pengamat 
diikat pada tali yang sudah dilengkapi dengan 
alat, dan kemudian dengan bantuan beberapa 
masyarakat yang biasa dikenal dengan porter (5 
– 6 orang) menarik tali yang sudah diikat ke tubuh 
pengamat/wisatawan sehingga dapat mencapai 
puncak pohon. Di atas pohon telah dibuat 
semacam rumah mini sehingga setiap pengamat 
dapat menggunakannya untuk berteduh sambil 
melakukan pengamatan burung dan menikmati 
keseluruhan pemandangan kawasan hutan di 
dusun Masihulan dan sekitarnya. Pengalaman 
mengamati satwa burung dari jarak yang dekat 
dengan berada di atas panggung satwa merupakan 
pengalaman wisata yang menarik dan jarang 
dijumpai sehingga memberikan pengalaman 
baru bagi wisatawan. Perilaku burung yang unik 
seperti makan, kembali ke sarang merupakan 
atraksi wisata yang menarik. Dapat juga dijumpai 
berbagai jenis kupu-kupu dengan berbagai bentuk, 
ukuran dan warna yang sangat menarik.

b.  air terjun Waitoto

Salah satu objek yang diminati oleh 
wisatawan baik domestik maupun mancanegara 
yaitu mengunjungi air terjun waitoto. Air terjun 
ini berada dalam hutan di daerah Masihulan dan 
alirannya mengalir ke sungai salawai.  Air terjun 
Waitoto memiliki pemandangan yang indah, 
dengan beragama vegetasi disekelilingnya. Air 
terjun ini dapat juga menjadi tempat permandian 
yang sejuk dan menyegarkan. Pada daerah 
sekitar air terjun di bangun sebuah rumah kecil 
sederhana dan berfungsi sebagai penginapan 
bagi wisatawan yang ingin menginap di sekitar 
lokasi air terjun.   Sumber air Waitoto, menurut 
informasi masyarakat berasal dari dalam batuan 
dan keluar dari dalam Gua api lima. Air terjun 
ini dari puncaknya terbagi atas 2 aliran dengan 
bukit batu yang bertingkat-tingkat, kurang lebih 
3-4 susunan batu dan terpancar pada ketinggian 
kurang lebih 100m. Sumber air berasal dari 
bebatuan, kurang lebih 3-4 tingkat dengan daya 
pencar yang tinggi serta bunyi dapat didengar 
pada radius 400–500m, oleh karena itu oleh 
masyarakat sekitar biasa dikenal dengan nama 
“air babunyi” 
c.  gua

Desa Sawai dan sekitarnya memiliki 
beberapa gua, kurang lebih terdapat 10 buah 
gua. Salah satu gua yang mulai dikunjungi 
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oleh msyarakat atau wisatawan adalah gua api 
lima yang terdapat di dusun Masihulan, terletak 
diantara hulu sungai Salawai dengan Wai Totu 
(wai Putie). Hasil wawancara dengan masyarakat 
di desa Sawai maupun dusun Masihulan, dikatakan 
bahwa selain gua api lima masih terdapat gua-gua 
lainnya yang besar dan panjang.Adanya Stalaktit 
serta hiasan alam pada dinding gua akan mampu 
memberikan atraksi wisata yang mempesona yang 
ada di Desa Sawai.   Pengalaman menjelajahi 
gua dengan karakteristik yang unik, merupakan 
kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, 
sehingga dari beragam tujuan kunjungan wisata, 
kegiatan menjelajahi gua yang memberikan lama 
tinggal wistawan yang lebih panjang dibanding 
dengan kegiatan menikmati keindahan alam 
lainnya. Biasanya wisatawan dengan tujuan 
menjelajahi gua memiliki waktu tinggal yang 
lebih panjang atau lama. 
d.    Sungai Salawai 

Sungai Salawai merupakan sungai 
terpanjang di Desa Sawai dan sekitarnya. Untuk 
dapat menyusuri sungai ini dapat menggunakan 
speed boat atau ketinting. Sungai ini digunakan 
sebagai jalur wisata jika wistawan ingin 
mengunjungi air terjun Waitoto dan gua Api Lima 
dengan menggunakan rute laut.   Panorama alam 
di sepanjang Sungai Salawai sangat indah seperti 
hutan mangrove ((Ryzophora, Bruguiera dan 
Soneratia), hutan nipah, hutan sagu yang tumbuh 
secara alami, beranekaragam burung laut. 
e.    tebing

Tebing batu yang mencapai bibir laut 
menjadi pemandangan yang khas, antara Saleman 
dan Sawai. Tebing yang curam juga menjadi arena 
olah raga yang menarik bagi pemanjat tebing. 
Pada tebing yang curam ini terdapat gua-gua 
yang dihuni oleh kelelawar dengan jumlah yang 
sangat besar. Salah satu gua yang ada pada tebing 
ini adalah Gua “Lusiala” yang merupakan habitat 
utama jenis burung elang dengan jumlah yang 
sangat banyak. 
Potensi Objek Wisata Sejarah

a. tugu China
Tugu China adalah suatu tugu peringatan 

(tugu pelestarian lingkungan) yang terdapat 
di dusun Masihulan yang dibangun oleh DR. 
Steward Metz, seorang pemerhati burung dari 

Amerika Serikat yang memiliki kepedulian 
terhadap kelestarian satwa burung Kakatua 
Maluku (Cacatua molucensis). “China” adalah 
nama yang diberikan oleh Dr. Steward Metz 
(Directure of Project Bird Watch, USA) kepada 
seekor anak burung Kakatau Maluku yang 
dipelihara sejak kecil (1993) di Amerika sampai 
meninggal pada tanggal 6 Mei 2003. Abu 
pembakaran jenasah “China” ditaburkan di 
beberapa panggung pengamatan satwa dan 
hulu sungai Salawai, sedangkan monumennya 
dibangun di dusun Masihulan, karena dijadikan 
sebagai pusat kegiatan konservasi ekosistem 
di Desa Sawai dan sekitarnya. Monumen ini 
menunjukan perlu adanya tindak lanjut dalam 
upaya perlindungan dan pelestarian satwa burung 
Kakatua Maluku dan satwa liar lainnya serta 
berbagai jenis flora. 
Potensi Wisata Budaya

Pulau Seram dikenal sebagai pulau ibu 
karena merupakan pusat budaya masyarakat 
di Maluku. Nilai-nilai budaya dan tradisi adat 
istiadat masih melekat dalam berbagai corak 
kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari 
berbagai aktivitas baik dibidang kemasyarakatan, 
pertanian, kehutanan dalam hal pemanfatan hasil 
hutan didahului dengan upacara adat. Kehidupan 
sosial budaya ini masih dipegang oleh masyarakat 
dan dilakukan secara turun temurun.   Atraksi 
wisata yang dapat dinikmati diantaranya adalah 
kegiatan masyarakat yang masih tradisional, 
seperti kegiatan keseharian penduduk desa, adat 
istiadat, alat-alat yang digunakan sehari-hari. 
Hal ini dapat dijadikan potret budaya Maluku. 
Fenomena ini merupakan atraksi Cross Culture 
Understanding atau pemahaman terhadap suatu 
budaya lain yang tentunya memperluas khasanah 
kebudayaan yang dimiliki. Atraksi lain yang 
dapat dinikmati adalah berupa upacara-upacara 
adat masih menjadi kegiatan masyarakat desa 
khususnya yang berkaitan dengan pelantikan 
kepala desa atau penyambutan tamu.

 Khusus untuk tujuan wisata upacara adat 
dapat dilakukan jika wisatawan yang berkunjung 
dalam jumlah besar seperti wisatawan yang 
mengunjungi desa Sawai dalam kelompok yang 
besar seperti kunjungan dengan kapal pesiar. 
Atraksi wisata budaya yang menarik untuk 
disaksikan oleh wisatawan adalah : 
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•  Kesenian tradisional yang berupa tari-
tarian seperti : tari cakalele, tari kahua, 
tari kaloi, dan tari sawat. Tari-tarian ini 
digunakan, terutama yang berkaitan dengan 
acara adat dan keagamaan, atau untuk 
menyambut tamu-tamu penting yang 
berkunjung ke desanya termasuk wisatawan 
(untuk kelompok besar).

• Mengunjungi rumah adat. Salah satu rumah 
adat di daerah Sawai adalah rumah yang 
sekarang ditempati oleh kepala desa. Rumah 
aday ini memiliki ciri khusus, dimana pada 
bagian “ruang tamu” lantainya tetap lantai 
“tanah” dan ini menjadi ciri khas desa 
Sawai.

• Upacara tutup atap rumah adat yang biasa 
disebut rumah batu, yang dilakukan setiap 5 
tahun 1 kali dimana atap atau penutup rumah 
adat didatangkan dari beberapa dusun Desa 
Sawai seperti Dusun Opi, Besi, Rumah olat 
dan Masihulan. Dalam acara tutup atap ini 
diikuti dengan tari-tarian.

Kondisi Masyarakat Sekitar 
Pembangunan objek wisata tidak dapat 

dipisahkan dengan keberadaan masyarakat 
sekitar objek tersebut, karena aspek sosial 
budaya masyarakat merupakan salah satu 
factor penentu pembangunan objek wisata. 
Keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan 
pengelolaan dan pengembangan suatu kawasan 
wisata sangat diperlukan karena mereka akan 
secara langsung berhubungan dengan kegiatan 
yang ada pada kawasan tersebut dan yang 
terpenting untuk menumbuhkan rasa memiliki 
(Sense Of Belonging) terhadap objek-objek 
wisata yang ada disekitar mereka, sehingga 
pemanfatannya dapat berlangsung secara lestari 
dan lebih optimal. Berdasarkan hasil penyebaran 
quisioner terhadap (20 responden)yang tinggal 
disekitar objek wisata, diketahui bahwa sebagian 
besar masyarakat adalah penduduk asli. Mata 
pencaharian penduduk bervariasi seperti nelayan, 
petani, berburu, PNS dan pensiunan. Nelayan 
dan petani merupakan mata pencaharian pokok. 
Ketika bidang pertanian kurang memberikan hasil 
yang maksimal maka msyarakat akan beralih 
kepada kegiatan lainnya seperti berburu. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kegiatan berburu akan 

tinggi intensitasny ketika hasil-hasil pertanian 
tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan 
dilihat tingkat pendidikan, secara umum termasuk 
katagori rendah. Hal ini diperlihatkan oleh data 
yang sebagian besar berpendidikan rendah 
yang terdiri dari SD (55%). Tingkat pendidikan 
yang rendah, menyebabkan ketidakmengertian 
masyarakat tentang arti konservasi, oleh sebab itu 
dibutuhkan pembinaan dari berbagai pihak secara 
kontinyu sehingga pengetahuan masyarakat 
mengenai ekowisata dan manfaatnya dapat 
diketahui oleh seluruh masyarakat. Pembinaan 
yang dilakukan harus dikembangkan suatu 
penalaran yang menilai bahwa potensi ekowisata 
harus menjadi sumberdaya yang memberikan 
keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan 
penduduk dengan tingkat pendidikan tamat 
SMP (25%), SMA (20%) merupakan kelompok 
potensial yang diharapkan mampu menyesuaikan 
dengan kegiatan industri kepariwisataan. 

Masyarakat Sawai dan sekitarnya memiliki 
bentuk kearifan lokal seperti larangan untuk 
mengambil, memelihara dan membunuh burung 
Kakatua Maluku oleh Marga Patumanua karena 
masyarakat menganggap burung Kakatua 
Maluku merupakan nenek moyang mereka. 
Hal ini menunjukan keberadaan populasi 
burung di Daerah Sawai dan menjadi salah satu 
atraksi wisata yang digemari oleh wisatawan 
mancanegara . Kegiatan wisata di daerah Sawai 
dan sekitarnya sudah diketahui oleh masyarakat 
karena daerah Sawai telah menjadi salah satu 
daerah tujuan wisata di Seram Utara. Masyarakat 
menyambut gembira bila desanya menjadi salah 
satu tujuan wisata. Dalam hubungan dengan 
kegiatan wisata maka masyarakat yang terlibat 
dalam kegiatan wisata adalah masyarakat yang 
menjadi pemandu wisata, pemilik penginapan 
dan para pedagang dalam desa.
Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas 
Penunjang 

a. aksesbilitas 
Aksesibilitas adalah kemampuan suatu 

daerah untuk berhubungan dengan daerah 
lainnya. Tingginya aksesibilitas suatu daerah 
dapat menjadi potensi untuk pengembangan 
wilayah. Tingkat aksesibilitas suatu wilayah 
dicirikan dengan semakin baiknya kondisi jalan 
yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah 
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lainnya. Secara garis besar aksesibilitas ke daerah 
Sawai sudah sangat memadai dengan adanya jalan 
– jalan yang telah diperbaiki sehingga wiasatawan 
dengan kendaraan dapat sampai di Desa Sawai. 
. Potensi objek wisata di daerah Sawai dapat 
dijangkau, dengan beberapa rute yaitu dapat 
melalui jalan darat, laut, dan udara dari Kota 

Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
eksternal 1. Potensi ekowisata yang   bervariasi

2.  Atraksi wisata yang beragam

3.  Dukungan masyarakat terhadap 
kegiatan wisata

4.  Tersedianya PPS (khusus burung)

5.  Dukungan Stakeholder dalam kawasan 
wisata  ( LSM, TNM, Masyarakat dan 
dinas Pariwisata ) 

1.  Masih terbatasnya sarana 
penginapan bagi wisatawan

2. Aksesbilitas terbatas 

3. Belum optimalnya pemanfaatan 
potensi wisata

4.  Pengelolaan wisata yang 
terbatas

5. Pengawasan yang belum 
intensif 

6. Belum ditentukan tarif masuk 
dalam kawasan wisata

Peluang ( O ) Strategi ( S – O ) Strategi ( W – O )
1.  Daerah sawai dan sekitarnya 

ditetapkan sebagai daerah 
pengembangan wisata di 
Maluku Tengah

2.  Daerah Sawai telah dikenal 
dalam negeri maupun luar 
negeri sebagai daerah dengan 
potensi flora dan fauna serta 
wisata yang beragam

3. Makin berkembangnya PPS 
(khusus burung)

4. Terjalinnya kerjasama 
antara TNM, LSM dan 
dinas pariwisata (kerjasama 
stakeholder)

1.   Peningkatan pengelolaan potensi 
wisata sesuai dengan macam dan 
jenisnya, mengingat daerah Sawai 
menjadi daerah pengembangan Wisata

2.  Pengelolan atraksi wisata sehingga 
menarik minat wisatawan

3.  Peningkatan peran serta masyarakat 
dalam kegiatan wisata

4.  Mengembangkan PPS (khusus burung) 
sebagai sarana rehabilitasi, konservasi 
dan pendidikan 

1. Peningkatan pengelolaan 
fasilitas wisata (Penginapan, 
makanan, souvenir ) 

2.  Peningkatan pemanfaatan 
potensi kawasan dengan 
melengkapinya dengan sarana 
penunjang

ancaman ( t ) Strategi ( S – t ) Strategi  ( W – t )
1.  Masih terjadinya penebangan 

liar di sekitar  lokasi wisata

2.  Masih terjadi perburuan liar 
khususnya terhadap jenis-jenis 
burung

3.  Masyarakat dapat masuk 
kawasan wisata dengan bebas

1.  Meningkatkan pengawasan dan 
penjagaan terhadap kawasan-kawasan 
wisata

2.  Peningkatan kinerja personalia 
pariwisata dan TNM

3 Mengembangkan peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan KH dan 
pemanfaatannya

4.  Sosialisasi kepada masyarakat 
terhadap potensi SDAH dan 
ekosistemnya termasuk potensi-potensi 
wisata yang ada sehingga timbul 
kesadaran masyarakat untuk menjaga 
dan melindungi SDA yang ada 
disekitarnya.

1.  Peningkatan pengawasan 
terhadap kawasan wisata untuk 
menghindari adanya kerusakan 
lingkungan sekitar objek wisata

2.  Menentukan tarif masuk 
dan sosialisasi oleh petugas 
terhadap peraturan – peraturan  
yg wajib dilakukan dalam 
kawasan wisata

3.  Melakukan penyuluhan kepada 
masyarakat tentang wisata 
dan hubungannya dengan 
masayarakat dan lingkungan 
hidup. 

Ambon, Ibu Kota Propinsi Maluku. Jalan darat 
melalui jalur trans Seram dengan menggunakan 
angkutan umum dari Kota Ambon ke Masohi dan 
dilanjutkan dengan mobil ke Desa Sawai selama 
kurang lebih 10 jam. Jalan laut : Menggunakan 
motor cepat dari Ambon ke Masohi ibu kota 
Kabupaten Maluku Tengah selama kurang lebih 

analisa SWOt
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2 jam, kemudian dilanjutkan dengan angkutan 
umum ke Desa Sawai. 
b. Fasilitas Wisata 

Fasilitas untuk kegiatan wisata meliputi 
bangunan sarana prasarana serta kelengkapannya. 
Fasilitas wisata seperti penginapan, jalan, pondok 
wisata. Dalam membangun fasilitas wisata yang 
diperlukan harus memperhatikan lingkungan 
dengan penempatan yang tepat atau disesuaikan 
dengan karakteristik dan kebutuhan sehingga 
memberikan manfat yang optimal tanpa merusak 
lingkungan objek.   Daerah Sawai, memiliki 
fasilitas yang terbatas, dimana hanya terdapat 
1 buah penginapan yang berfungsi menampung 
wisatawan yang datang baik domestik maupun 
mancanegara. Penginapan Lisar Bahari, terletak 
diatas laut dalam bentuk rumah panggung, tetapi 
memiliki daya tampung yang terbatas (15 kamar). 
Sedangkan di dusun Masihulan tidak terdapat 
fasilitas penginapan, dengan demikian wisatawan 
yang menginap hanya ditawarkan menginap di 
rumah penduduk yang dianggap layak.. Pusat 
Penyelamatan Satwa dilengkapi dengan kantor 
dan ruangan perawatan yang juga dipakai untuk 
menginap, khususnya mahasiswa atau petugas 
Taman Nasional Manusela. Kegiatan ekowisata 
tidak perlu memberikan fasilitas yang mewah 
pada wisatawan tetapi fasilitas sederhana dan 
alami untuk menikmati pemandangan alam yang 
indah, tetapi juga kesempatan untuk menginap 
dan hidup nyaman ditengah lingkungan yang 
indah untuk sementara waktu, agar memperoleh 
kesan yang mendalam tentang lingkungan 
setempat. Sarana komunikasi sudah dimiliki desa 
ini dengan adanya siaran TV melalui jaringan 
TV kabel dan telepon kabel, sehingga dapat 
memperlancar komunikasi dan arus informasi 
dengan wilayah-wilayah lain.
analisis SWOt

Analisis SWOT merupakan suatu kajian 
terhadap kondisi kepariwisataan pada saat 
ini yang dipergunakan untuk menetapkan 
starategi pengembanagan kedepan. Analsis 
SWOT dilakukan pada faktor internal dan 

faktor eksternal, yang secara langsung dapat 
mempengaruhi kegiatan wisata di Desa Sawai. 
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

PenUtUP

Kesimpulan 
1. Potensi ekowisata di Desa Sawai meliputi 

potensi objek wisata alam (air terjun, 
gua, sungai, tebing, teluk sawai), sejarah 
(monument “China), serta kehidupan 
sosial budaya masyarakat yang semuanya 
memberikan nilai yang tinggi bagi upaya 
pemanfaatan objek-objek wisata.

2. Potensi penunjang bagi kegiatan ekowisata 
di daerah Sawai dan sekitarnya meliputi 
ketersediaan infrastruktur, fasilitas 
penunjang, dan adanya pusat rehabilitasi 
dan penyelamatan satwa

3. Kegiatan wisata di daerah Sawai harus 
melibatkan masyarakat yang dapat berfungsi 
memberikan jasa sebagai pemandu wisata.

Saran 
1. Pemanfaatan potensi objek-objek wisata 

hendaknya tetap memperhatikan keadaan 
lingkungan sekitar serta pelaksanaannya 
perlu melibatkan masyarakat untuk mencapai 
keberhasilan wisata sehingga manfaatnya 
dapat berkelanjutan.

2. Pengelolaan wisata secara terpadu antara 
stakeholder perlu dilakukan terutama 
yang berkaitan dengan daya dan dana agar 
pengembangannya dapat terwujud. Untuk 
itu penyuluhan dan sosialisasi kepada 
stakeholder dan masyarakat sekitar perlu 
dilakukan secara intensif.

3. Peningkatan sarana, media dan kegiatan 
publikasi serta promosi daya tarik wisata 
didaerah sawai dan sekitarnya perlu 
dilakukan baik dalam skala nasional maupun 
internasional dengan media elektronik dan 
cetak.
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