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ABSTRACT

The objectives of  this  research, using the quantitative and qualitative approach 
method of survey and interview, were to understand the natural potensial in the form 
of beaches, caves, bathing places, flora, fauna, tourist perception, local community 
perceptios and roles as well as approipriateness of the tourism products in determining 
development in the sub-district of  Tual in Southeast Maluku.   The result of research 
shows that the this sub-district has prominent and excellent quality  attractions and a 
large potenstial in the variety of biological species including 25 species of plants and 
24 species of animals.  Visitors and local community  who are said  to be in flavor of 
ecotourism  development number about 50%. Development ecotourism  attractions in 
Southeast Maluku can be implemented by developing the tourist  attractions, structur-
ing the layout, increasing active community participation, improving human resources, 
management and institutional structures as well as intensive promotion and marketing, 
resulting in the creation of an integrated management and design. 
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PENDAHULUAN
Kegiatan konservasi merupakan upaya 

untuk mempertahankan keseimbangan alam 
sehingga manusia dan makluk hidup lainya 
dapat hidup dengan baik. Pertambahan jumlah 
penduduk dan obsesi pertumbuhan ekonomi tak 
terbatas menyebabkan semakin sulitnya kegiatan 
konservasi dilakukan. Di tengah kemelut persoa-
lan tersebut, kegiatan konservasi sesungguhnya 
dapat terus dilakukan. Salah satu media yang 
sangat penting adalah pengelolaan ekowisata 
(ecotourism). Ekowisata merupakan konsep dan 
istilah yang menghubungkan pariwisata dengan 
konservasi, ekowisata sering dipahami sebagai 
pariwisata berwawasan lingkungan, jenis wisata 
ini merupakan salah satu bentuk pariwisata alter-
natif yang menonjolkan tangungjawab terhadap 
lingkungan.

Ekowisata sering dikatakan sebagai 
green industry yang menciptakan pariwisata 
berkualitas, memungkinkan wisatawan dalam ke-
lompok kecil dan dapat mempertahankan kualitas 
objek dan daya tarik alam berupa hutan, sungai, 
danau, pantai serta meningkatkan pendapatan dan 
kesejahtraan masyarakat lokal.

Tual adalah salah satu kabupaten yang ada 

di Maluku Tenggara yang memiliki potensi flora, 
fauna, tipe ekosistem yang beragam serta fenom-
ena-fenomena alam yang indah, semua ini dapat 
menjadi daya tarik wisata yang tinggi. Dengan 
adanya potensi-potensi sumberdaya alam yang 
indah dan unik ini membuat Tual dalam beberapa 
tahun pasca kerusuhan 1999–2002 telah dapat 
kembali menata keberadaan ekonomi daerah 
setempat melalui kegiatan wisata alam ini. Objek 
wisata pantai seperti Pantai Ngurbloat, Difur, 
Ngursarmadan, dan Pemandian Evu merupakan 
kawasan pengembangan prioritas bagi kegiatan 
wisata di daerah . Kerjasama antar stakeholder 
seperti  pemerintah, LSM dan berbagai pihak 
terkait diperlukan untuk mendukung kegiatan 
wisata dengan tetap memprioritaskan masyara-
kat sekitar sebagai bagian yang penting bagi 
terlaksananya kegiatan ekowisata.  Ketersediaan 
sarana prasarana penunjang seperti fasilitas 
wisata dan aksesibilitas yang ramah lingkungan 
diperlukan, dengan demikian wisatawan dapat 
memiliki kesempatan untuk menikmati objek 
wisata yang ada.

METODE  PENELITIAN



�� Jurnal Agroforestri  Volume II Nomor 1 Maret 2007

Studi Potensi Kawasan Dan Pengembangan Ekowisata Di Tual Kabupaten Maluku Tenggara

1. Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian survei 

dengan pendekatan kuantitatif dan dikombi-
nasikan dengan pendekatan kualitatif. Secara 
garis besar penelitian ini terdiri dari dua tahap 
yaitu:

1. Pengumpulan data primer dan data 
sekunder dari daerah penelitian.

2. Analisis data, baik kuantitatif maupun 
kualitatif.

Data primer yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini adalah :data potensi flora. Untuk 
mengetahui potensi flora dilakukan inventarisasi 
terhadap jumlah jenis dari flora yang terdapat 
disekitar objek. Inventarisasi dilakukan dengan 
teknik sampling yang mempergunakan sistem 
jalur dengan pertimbangan faktor-faktor kemu-
dahan pencapaian dari jalur yang diambil sebagai 
sampel (Purposive line transect). 

Pengambilan sampel menggunakan petak 
ukur dengan  ukuran 20m x 20m. Penempatan 
petak ukur dilakukan secara purposif sampling.  
Adapun kriteria kualitas keanekaragaman flora 
seperti dikemukakan oleh Fandeli (2000) adalah 
sebagai berikut:

          Tabel.1. Kriteria Kualitas Keanekaragaman 
Flora

      Sumber: Fandeli (2000)
Data Potensi Fauna

Untuk mengetahui potensi fauna, dilaku-
kan penjelajahan (renaisance survey) bersama 
dengan inventarisasi vegetasi.  Pengamatan 
terhadap jenis satwa dilakukan dengan men-
gamati  secara langsung maupun tidak langsung, 
melalui jejak kaki, kotoran, suara, atau menan-
yakan pada petugas lapangan dan masyarakat 
sekitar (Alikondra, 1990). Potensi objek wisata 
mempunyai nilai tinggi jika mempunyai ke-
anekaragaman jenis fauna yang tinggi, untuk itu 
dibuat kriteria kualitas keanekaragaman fauna 
seperti yang dikemukakan Fandeli (2000), pada 
(Tabel 2). 

Tabel  2. Kriteria  Kualitas Keanekaragaman  
Fauna.

      Sumber: Fandeli (2004)
Persepsi Masyarakat dan wisatawan.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat 
dan wisatawan dilakukan dengan menggunakan 
analisa deskriptif dengan menggambarkan kon-
disi masyarakat dan pengunjung yang ditemui 
data diperoleh dari hasil wawancara dan kui-
sioner langsung dilapangan.. 

2.  Analisis Data
Analisis potensi objek 

Analisis data potensi objek dilakukan 
dengan model pengharkatan yaitu dengan 
cara pemberian skor berdasarkan kriteria yang 
dikemukakan oleh Puspar UGM (2005). Nilai 
yang diperoleh dari masing-masing parameter 
dimasukan dalam tabel yang telah dibuat dan 
kemudian dijumlahkan. Dari jumlah yang di-
peroleh tersebut dapat diketahui apakah objek 
tersebut sangat potensial atau tidak potensial 
untuk dikembangkan menjadi objek dan daya 
tarik wisata.
Analisis Potensi Flora dan fauna

Dari hasil analisa flora dan fauna yang 
diperoleh kemudian diberikan diskripsinya untuk 
masing-masing jenis atau kelompoknya. Dengan 
demikian akan menjadi jelas untuk diketahui 
apakah keanekaragaman flora dan fauna yang 
ada tersebut mampu menjadi potensi pendukung 
sebagai objek dan daya tarik ekowisata yuang 
akan dikembangkan. 
Analisis Persepsi masyarakat dan wisa-

tawan.
Analisis data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan menyusun data kedalam 
tabel yang hasilnya dianalisis dan dibuat inter-
pretasinya secara tepat sesuai dengan tujuan 
penelitian.
Analisis  Pengembangan Objek

Untuk mengidentifikasi permasalahan 
pengembangan kawasan dilakukan metode anali-
sis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and 
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Threat) secara deskripti kualitatif. Potensi objek 
dikaji dengan menilai faktor-faktor terkait dan 
dikelompokan menjadi faktor strength atau 
potensi, weakness atau kendala/kelemahan, Op-
portunity atau peluang, Threat atau Ancaman 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Flora 

 Hasil inventarisasi dengan meng-
gunakan plot ukur 20 x 20m sepanjang pantai 
ditemukan jenis jenis pohon yaitu : Besi pan-
tai (Intsia bijuga), Matoa (Pometia pinnata), 
Mangrove (Rhizopora), Ketapang (Terminalia 
catapang), Jambu hutan (Eugenia sp), mengkudu 
(Morinda citrufora),  kayu Pule (Alstonia schol-
aris), Kid, Ainauw, Kakad, kelapa, Sagu (Me-
trocylon spp), Pandan (Pandanus sp), Rumput 
(Frestuca nubigena), pakis (Trema orientalis), 
Paku-pakuan (Blechnum orientale), Nypah.

Mengacu pada kriteria yang dikemuka-
kan oleh Fandeli (1992), bahwa potensi flora 
yang dimiliki oleh kawasan sekitar objek wisata 
di Tual ini berada pada kriteria sedang yaitu 
sekitar 11 sampai 20 jenis tumbuhan. Data ini 
menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sekitar 
objek harus benar-benar dijaga dan dipelihara 
agar vegetasi yang telah ada tetap terpelihara, 
jangan asal ditebang dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari karena dapat mempengaruhi kenya-
manan sekitar objek. Semua ini menggambarkan 
khasanah kekayaan potensi keragaman hayati 
flora yang dimiliki dan dapat menunjang atau 
menambah daya tarik wistawan untuk melihat 
dan menikmatinya. 

Seperti dinyatakan Fandeli (1992), peng-
gunaan estetika untuk keanekaragaman hayati 
memberikan pilihan terhadap nilai-nilai ma-
syarakat yang tinggal untuk melihat, mendengar, 
pengalaman alam dan keanekaragaman bentuk-
bentuk kehidupan. 

Ketertarikan pada nilai estetika ini tentu 
berperan untuk ekowisata, dan aktivitas-aktivi-
tas lain yang dapat menghasilkan pendapatan 
ekonomi. Dengan demikian kawasan objek 
wisata Ngurbloat, Difur Dizuk dan pemandian 
Evu merupakan kawasan alternatif untuk men-
jadi tujuan ekowisata yang menjanjikan untuk 
dikembangkan menjadi tujuan ekowisata yang 
memiliki potensi flora dan fauna.

Potensi Fauna
Hasil inventarisasi yang dilakukan baik 

pengamatan langsung, tidak langsung, dan 
wawancara dengan masyarakat sekitar serta 
data sekunder lainnya yang dapat mendukung. 
Keberadaan flora didalam kawasan hutan 
maupun sekitar pantai tidak dapat dilepaskan 
dengan keberadaan satwanya, antara keduanya 
terdapat interaksi yang sangat erat oleh karena 
itu pada kawasan objek di Tual ini dari data 
yang diperoleh di lapangan terdapat jenis burung 
dan non burung. Yang terinventaris jenis non 
burung : seperti rusa (Cervus spp), Babi Hutan 
(Sus spp), Buaya, Ular (Boiga dendrophila), 
dan bermacam-macam jenis Molusca seperti 
Kerang Mata Tujuh, Nerita sp, Lambis-lambis. 
Sedangkan untuk jenis burung seperti : Kakatua 
Raja (Probosciger atterimus), Nuri (Eos borneo), 
Elang Laut (Haliaetus leocogaster), Burung 
Mata Merah (Aplonia matalica), Kakatua Putih 
Jambul Kuning (Cacatua galerita triton), Kakat-
ua Putih Jambul Merah, Burung Siang (Fillemon 
mollucas), Elang laut (Haliaetus leocogaste), dan 
Cui (Antreptes malacecsi).

Mengacu pada kriteria yang dikemuka-
kan oleh Fandeli (1992), maka dapat dikatakan 
bahwa fauna yang berada pada objek wisata ini 
memiliki keragaman yang tinggi, sehingga dapat 
digunakan sebagai penunjang ekowisata pantai. 
Sesuai dengan pendapat Djuwantoko (2000), 
bahwa sumberdaya alam hayati yang berupa 
satwa liar (Wildlife sources) memiliki berbagai 
nilai yang menjadikan sumberdaya alam ini harus 
diperhatikan secara intrinsik/hakiki oleh setiap 
orang, khususnya bagi pengelola sumberdaya 
alam untuk dapat memanfaatkan nilai rekreasi 
dari satwa tersebut secara berkelanjutan.

Persepsi Wisatawan Terhadap Objek 
Persepsi wisatawan terhadap objek dan 

fasilitas sarana prasarana dilakukan karena dapat 
dijadikan petunjuk bagi pengembangan ke depan. 
Wisatawan mancanegara dan nusantara tidak 
dibedakan karena saat penelitian tidak ditemukan 
adanya wisatawan mancanegara. 
Tabel 3. Persepsi Wisatawan Terhadap Objek Dan 

Fasilitas
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 Sumber Data Primer  diolah
Dari hasil Penelitian diketahui bahwa sebagian besar (68%) pengunjung merasa puas atas 

kunjungannya ke objek wisata karena panorama 
alam (baik pantai, goa, pemandian) yang masih 
alami, karena lingkungan yang tercipta sekitar 
objek benar-benar terasa sejuk, tidak berpolusi, 
sehingga membawa perasaan  nyaman dan da-
mai jika bisa merada pada lokasi objek-objek 
tersebut. Sedangkan yang menyatakan kurang 
puas  (32%), dari wawancara yang dilakukan 
terhadap pengunjung dapat diketahui hal yang 
membuat ketidakpuasan terhadap objek yaitu 
karena kurangnya sarana rekreasi yang dapat 
dinikmati, peralatan untuk diving, angkutan 
umum yang masih terbatas, serta kurang terpe-
liharanya sarana seperti toilet, tempat sampah, 
tempat bersantai. Walaupun kecil presentasi 
ketidakpuasan tersebut, tetapi harus menjadi 
perhatian serius dan dapat diatasi

Hasil penelitian menunjukkan paling 
menarik bagi pengunjung untuk melakukan per-
jalanan ke objek wisata di Tual ini adalah karena 
pemandangan alamnya dengan panorama alam 
pantai yang begitu indah  (69,3%), dan karena 

lokasinya dekat (38%) 
Data penelitian menunjukkan sebagian 

kecil pengunjung merasa bahwa fasilitas wisata 
yang ada di Tual memuaskan (21,3%), kurang 
memuaskan (79,3%), Fasilitas wisata yang 
ada walaupun secara fisik jumlahnya masih 
relatif sedikit,  Hal ini dapat dimengerti bahwa 
kebanyakan pengunjung menginginkan adanya 
pertambahan fasilitas yang memadai dan terke-
san tidak alami.

Persepsi Masyarakat
Dalam pengembangan Potensi objek wi-

sata pantai di Tual Maluku Tenggara, Partisipasi 
masyarakat sekitar mutlak diperlukan. Untuk 
mengoptimalkan hal itu, perlu diketahui pula 
pendapat masyarakat terhadap pengembangan 
potensi kepriwisataan alam yang telah dilak-
sanakan melalui pengisian quisioner. Hasilnya 
dapat dilihat pada Tabel 3. dibawah ini 

Tabel 4. Persepsi Masyarakat Tentang Pengembangan Objek

Sumber : data Primer diolah   Ket: Angka kedua dalam %

Pada tabel 3. menunjukkan bahwa pen-
dapat responden pada umumnya baik sekali, 
karena pengembangan objek wisata ini mampu 

menyediakan peluang pekerjaan (75,7%), dan 
(25,3%) untuk responden yang menjawab dapat 
menambah pendapatan tidak ada responden 
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yang merasa khawatir akan terjadinya keru-
sakan lingkungan maupun kerusakan terhadap 
kebudayaan setempat akibat kegiatan wisata. 
Keterlibatan pihak swasta dipandang perlu oleh 
masyarakat sekitar dalam pengembangan objek 
wisata. Sedangkan bentuk-bentuk keterlibatan 
swasta yang diharpakan oleh responden adalah 
dengan penambahan fasilitas (93,3%), dan untuk 
Penambahan sarana prasarana (6,7%). Adanya 
keterlibatan swasta tidak berarti bahwa seluruh 
kegiatan dalam pengelolaan dan pengembangan 
kawasan objek wisata diserahkan sepenuhnya ke-
pada swasta. Adapun bentuk keterlibatan swasta 
yang paling diharapkan penduduk sekitar adalah 
pengadaan sarana jasa transportasi. Dengan ke-
mudahan transportasi berarti keuntungan juga 
bagi masyarakat karena akan mempermudah 
akses menuju daerah mereka.

Penduduk sekitar objek wisata Maluku 
Tenggara yang sudah sejak lama menjadi dae-
rah tujuan wisata ini rata-rata telah mengetahui 
istilah wisata alam dan wisata dengan pemandu. 
Paling tidak sebagian besar dari mereka pernah 
mendengar istilah ini. Sebanyak (75,3%) respon-
den, dan (26%) dari responden yang belum per-
nah mendengar istilah wisata dengan pemandu 
Walaupun sebagian besar masyarakat menge-
tahui istilah ini namun perlu juga memberikan 
pemahaman yang lebih dalam tentang ekowisata 
dan interpretasi alam.  Pemberian pemahaman ini 
akan sangat berguna demi suksesnya program 
kegiatan interpretasi alam kawasan ini. 

Kegiatan wisata dengan pemandu disam-
but dengan antusiasme yang tinggi oleh masyara-
kat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara 
dan kuesioner dimana (60%) responden yang 
menyatakan setuju. Masyarakat berfikir bahwa 
kegiatan pengembangan ekowisata ini sangat 
membutuhkan adanya keterlibatan masyarakat 
lokal sebagai pemandu  karena mereka merasa 
lebih mengetahui kondisi lapangan, Tinggal 
upaya pembinaan dan pelatihan yang perlu untuk 
dilakukan supaya masyarakat memiliki bekal 
yang cukup untuk kalancaran kegiatan wisata  
kedepan nanti.

Peluang Pengembangan Ekowisata di 
Tual  Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan pada kondisi dan potensi 
yang ada serta tanggapan baik dari masyarakat 

setempat dan wisatawan, maka dilakukan anali-
sis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, 
Threat.). Analisis ini  merupakan salah satu 
teknik untuk mengidentifikasi suatu masalah 
yang meliputi kekuatan, kelemahan,peluang, 
dan ancaman sehingga dapat dijadikan sebagai  
dasar pengembangan dimasa depan. Dengan 
analisis SWOT maka diharapkan pengembangan 
ekowisata alam (Pantai, Goa, Budaya) di Tual 
Kabupaten Maluku Tenggara dapat terarah dan 
sesuai dengan potensi yang ada. Dari analisis 
SWOT dapat diketahui kekuatan dan kelema-
han sumber daya yang ada, peluang yang dapat 
dikembangkan dan ancaman yang mungkin mun-
cul. Seluruh aspek dapat dikelompokan menjadi 
dua kelompok internal dan eksternal. Kelompok 
internal adalah Strenght dan Weakness, kelompok 
eksternal adalah Opportunity dan Threat. 

Dari data dan informasi yang diperoleh 
dari penelitian yang dilaksanakan, maka uraian 
hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah 
sebagai berikut :
1.  Kelompok Internal
a.  Kekuatan/Strenght

Yang dimaksudkan dengan kekuatan 
adalah hal-hal yang dimiliki objek ekowisata 
alam yang merupakan kelebihan sehingga men-
jadi kekuatan daya tarik bagi wisatawan. Dari 
hasil penelitian di lapangan dan berbagai refer-
ensi diketahui bahwa kekuatan dari objek wisata 
di Tual Kabupaten Maluku Tenggara adalah 
sebagai berikut:

1. Atraksi wisata yang sangat beragam, 
terutama bahari, budaya, alam, goa 
alam.

2. Potensi bahari yang menonjol untuk 
pengembangan wisata.

3. Karakteristik wilayah yang sangat unik 
sebagai pulau-pulau kecil dan sulit dite-
mui didaerah lain.

4. Dikenal sebagai daerah penghasil muti-
ara

5. Potensi budaya dan sosial masyarakat 
Kei yang unik dan terjaga, potensial 
untuk wisata budaya.

b.  Kelemahan/ Weakness
1. Tidak semua potensi dapat diakses, oleh 

angkutan darat dan laut.
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2. Belum semua potensi wisata di inven-
tarisasi

3. Rendahnya aksesibilitas antar wilayah 
baik kota kabupaten dan kota kecamatan 
serta desa sebagai akibat dari karak-
teristik fisik daerah berupa kawasan 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.  Kelompok Eksternal
a.  Peluang / Opportunity

1. Maluku tenggara memiliki potensi 
pariwisata yang sangat beragam seperti 
bahari, goa, budaya suku Kei, serta ke-
aslian dan keunikan alam

2. Keindahan alam bawah laut yang sangat 
beragam dan kaya akan potensi biota 
laut.

3. Wisata bahari sangat diminati oleh 
wisatawan mancanegara

4. Masih banyak ODTW yang perlu 
dikembangkan dengan tema-tema ter-
tentu.

5. Memiliki peluang guna sama-sama 
dengan daerah sekitar untuk mengem-
bangkan pariwisata, terutama wisata 
bahari.

b.  Ancaman / Threats
1. Maluku Tenggara belum cukup dikenal 

dalam hasanah pariwisata di Indone-
sia.

2. Kondisi alam yang berupa wilayah 
kepulauan., sehingga pengembangan 
sarana prasarana masih sangat kurang.

3. Pengembangan SDM yang masih sangat 
kurang, terutama bidang pariwisata.

4. Ketersediaan dana yang relatif sedikit, 
terutama untuk pengembangan pariwi-
sata.

5. Tidak memiliki akses penerbangan 
langsung dari Makasar dan Bali

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Potensi Tual Kabupaten Maluklu Tenggara 

untuk dijadikan objek ekowisata adalah 
wisata pantai berupa keindahan laut, pasir 
dan  wisata budaya berupa adat istiadat, 

tarian asli setempat.
2. Minat pengunjung di objek wisata di Tual 

ini sangat tinggi terutama pengunjung yang 
berasal dari masyarakat lokal berjumlah 
78%, yang dimotivasi oleh keinginan mer-
eka untuk berrekreasi melihat panorama 
alam 69,3%. Penilaian puas  diberikan oleh 
pengunjung atas kunjungannya ke objek-
objek wisata sebesar 68%.  

3. Pengembangan  objek wisata yang ada di 
Tual  untuk kegiatan ekowisata mendapat 
respons yang tinggi dari masyarakat sekitar 
lokasi yaitu sebesar 75,7% mereka setuju, 
dengan harapan kegiatan ekowisata dapat 
menciptakan  peluang kerja, dan dapat 
membuka peluang untuk adanya penam-
bahan sarana fasilitas rekreasi dan fasilitas 
sekitar objek 71,3%..

4. Prospek dan strategi pengembangan  di 
Tual Kabupaten Maluku Tenggara adalah 
mengembangkan kekuatan atraksi yang 
dimiliki yaitu potensi alam dan budaya yang 
ada. Dukungan dari semua stakeholder baik 
itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat 
sekitar objek selaku pengelola kawasan, 
diharapkan mampu bekerjasama dalam 
upaya membuka kesempatan lapangan 
kerja, diversivikasi usaha, promosi budaya, 
dan adanya peningkatan PAD di Tual  Ka-
bupaten Maluku Tenggara.  

Saran
Agar tercapai upaya pengembangan  di 

Tual Kabupaten Maluku Tenggara sebagai ob-
jek ekowisata, maka diperlukan hal-hal sebagi 
berikut:
1. Perlu adanya penjelasan, penyuluhan dan 

pelatihan kepada masyarakat khususnya 
masyarakat yang berdomisili di sekitar 
lokasi objek wisata, tentang konsep ekowi-
sata, sehingga masyarakat merasa dilibatkan 
untuk kegiatan ekowisata.

2. penyebaran dan peningkatan promosi 
melalui media elektronik dan media masa 
tentang potensi objek di Tual Kabupaten 
Maluku Tenggara, di dalam negeri maupun 
diluar serta melakukan jalur jaringan kerja 
pada biro perjalanan dengan daerah tujuan 
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wisata lain seperti Bali-Sulawesi-Maluku 
Tenggara.

3. Perlu dukungan kebijakan pemerintah 
daerah baik melalui pengadaan prasa-
rana maupun sarana penunjang kegiatan 
ekowisata serta status hukum yuridis formal 
mengenai objek-objek wisata yang ada agar 
tanggungjawab pengelolaan objek wisata 
tersebut menjadi jelas.

4. Peningkatan sumberdaya manusia bagi 
pengelola  objek wisata  karena kegiatan 
ekowisata ini  pada dasarnya menjual ser-

vice kepada para wisatawan, maka kualitas 
SDM sangat menentukan keberhasilan agar  
sesuai dengan sasarannya. 

5. Perlu pengelolaan yang baik sesuai dengan 
kriteria kelestarian lingkungan dan ses-
uai dengan daya dukung pengembangan 
ODTW, sehingga dibuat perencanaan 
yang mempertimbangkan keberlanjutan 
lingkungan, keberlanjutan budaya,  keber-
lanjutan sosial, dan keberlanjutan eko-
nomi.
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