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.ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan:1) mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam 
pengembangan ODTE di TNM; 2) mengidentifikasi peran dan kontribusi stakeholder 
dalam menunjang pengembangan ekowisata di TNM;3) menentukan strategi dalam 
menunjang peran stakeholder terkait pengembangan ekowisata TNM. Penelitian 
dilakukan di zona penyangga TNM khusus pada desa Sawai-Masihulan kecamatan Seram 
Utara.  Pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah 
pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif analitik secara kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara 
secara mendalam (indepth interview), kuisioner, dan dokumetasi.  Berdasarkan pada 
hasil observasi di lokasi amatan, partisipasi masyarakat di kedua desa cukup baik, 
mereka terlibat sebagai pelaku wisata dalam menyiapkan berbagai keperluan, juga 
memberikan berbagai informasi terkait dengan data flora fauna endemik bagi Balai 
TNM sebagai kebutuhan data base dalam kegiatan pengelolaan ekosistem flora 
fauna hutan dalam kawasan, di samping itu masyarakat selalu berusaha menjaga 
situasi dan kondisi desanya dalam keadaaan kondusif, sehingga wisatawan akan 
mendapatkan kenyamanan selama berwisata. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam 
menunjang aktifitas wisatawan dilakukan melalui  menyediakan penginapan dengan 
standar dan desain lokal, penyedia sarana angkutan laut dan darat yaitu perahu, dan 
kole-kole, ojek, jasa porter, jasa guide lokal, dan pemilik warung. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan mereka baru 
sebatas pelaku usaha, keterlibatan dengan perencanaan kegiatan dalam memberikan 
ide atau saran belum dilibatkan.  Sedangkan lemahnya peran Pemkab (provinsi dan 
kabupaten) terkait pengembangan ekowisata di TNM disebabkan karena peraturan 
dan kebijakan yang kurang kondusif.  Dengan lahirnya aturan main yang menyangkut 
hak pengelolaan taman nasional dibawah pengawasan dan tanggungjawab pada 
tingkat pusat, dalam hal ini kementerian kehutanan melalui Dirjen PHKA, secara 
tidak langsung membatasi hak pengelolaan kepada pemerintah daerah.  Di samping itu 
Pemkab sendiri merasa adanya keterbatasan dana dan sumberdaya dalam mengelola 
taman nasional, keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan pengembangan masih dalam 
batas negosiasi, terkait dengan pengembangan sarana penginapan pada area hutan 
mangrove, namun hal tersebut juga belum terealisasi di lapangan.  Strategi yang perlu 
dilakukan dalam peningkatan peran stakeholder adalah pihak pemerintah pusat harus 
dapat mengeluarkan perda dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk 
terlibat dalam kegiatan pengelolaan taman nasional, perlu adanya koordinasi yang 
dilakukan oleh balai TNM  selaku pengelola kawasan dalam menjaring hubungan 
kerjasama dengan pemerintah daerah,masyarakat, swasta, dan LSM terkait mulai 
dari perencanaan program pengembangan hingga monitoring pelaksanaan kegiatan 
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ekowisata.  di samping itu perlu dilakukan peningkatan pemahaman konsep ekowisata 
pada seluruh stakeholder melalui pelatihan ataupun magang yang berhubungan dengan 
pengembangan konsep ekowisata, agar dalam pengembangan produk daya tarik yang 
dikembangkan selalu dilakukan sesuai dengan prinsip ekowisata dengan mengutamakan 
kelestarian aspek ekologis sosial budaya dan ekonomi masyarakat. 
Kata kunci : stakeholder, peran dan kontribusi, ekowisata, taman nasional

ABSTRACT

The research was aim to : 1) identify stakeholders involved in the development ODTE in 
TNM; 2) identify the role and contribution of stakeholders in supporting the development 
of ecotourism in the TNM; 3) determine the strategy in supporting the role of the 
relevant stakeholders TNM ecotourism development. The study was conducted in a 
special TNM buffer zone in the village of Sawai-Masihulan subdistrict North Seram. 
The approach used to answer the research question is the approach using qualitative 
descriptive analytic by using the method of collecting data through direct observation, 
in-depth interviews (depth interview), questionnaires, and Documentation. Based on the 
results observed in the location of observation, participation in both villages is good 
enough, they are involved as tourism stakeholders in preparing a variety of purposes, 
also provide a variety of information related to the data of flora and fauna endemic 
to the TNM Hall as the needs of the data base in the management of flora and fauna 
of forest ecosystems in the region, in addition to the community has always tried to 
keep the situation and conditions conducive village in the state, so that tourists will 
find comfort during travel.The involvement of the community in supporting the tourist 
activities conducted through providing lodging with local standards and designs, a 
provider of marine transportation and land that boat, and kole-kole, motorcycles, porter 
services, services of local guides, and shop owners. Based on interviews with the public, 
it can be explained that their involvement is limited to businesses, involvement with the 
planning of activities in providing ideas or suggestions have not been involved. While 
the weak role of local government (provincial and district) related to the development 
of ecotourism in the TNM due to regulations and policies unfavorable. With the birth 
of the rules concerning the right of national park management under the supervision 
and responsibility at the central level, in this case through the forestry ministry 
Forestry Department indirectly restrict the right of management to local governments. 
In addition, the district administration was the limited funds and resources to manage 
national parks, private sector involvement in development activities within the limits 
of negotiation, associated with the development of lodging facilities in the area of   
mangrove forests, but it has also not been realized in the field. The strategy needs 
to be done in improving the role of stakeholders is the central government should be 
able to issue a regulation to provide an opportunity for the government to engage in 
the management of national parks, the need for coordination in the hall TNM as area 
manager in attracting partnerships with local governments, communities, private, 
and nongovernmental organizations from planning to monitoring the implementation 
of development programs ecotourism activities. in addition, it is necessary to improve 
understanding of the concept of ecotourism on all stakeholders through training or 
internship related to the development of the concept of ecotourism, so that in the
Keywords: stakeholders, rolesandcontributions, ecotourism, nationalparks
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PENDAHULUAN
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang 

Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967tentang 
Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan 
Hasil Hutan, telah mengakibatkan pengurangan 
luas Hutan di Indonesia. Kerusakan tidak hanya 
terjadi dengan jenis pohon yang berada di areal 
konsesi atau areal peruntukan lainnya, tetapi 
juga terhadap kelestarian keanekaragaman hayati 
yang ada dalam kawasan tersebut.  Punahnya 
satwa langka dan berkurangnya jenis-jenis flora 
khas dan endemik yang dilindungi menjadi push 
factor di zonasikannya wilayah-wilayah tertentu 
di Indonesia menjadi kawasan taman nasional 
(Wiratno, 2001 dalam Hidayat et al., 2011).  Di 
samping karena adanya izin HPH, ditunjang 
pula oleh adanya tindakan ilegal yang dilakukan 
oleh masyarakat dalam bentuk penebangan dan 
perburuan liar, serta perladangan berpindah.  

Dua hal yang menyebabkan masalah 
keanekaragaman hayati (biodiversitas) menjadi 
perhatian dunia saat ini, pertama adalah masalah 
etik tentang pengakuan bahwa semua mahluk 
hidup mempunyai hak untuk hidup. Kedua, 
adanya kesadaran bahwa  mahluk hidup 
merupakan sumberdaya yang diperlukan bagi 
pembangunan  berkelanjutan (Alikodra, 1998 
dalam Haryono, 2010). Fenomena yang sedang 
dihadapi dalam hal konservasi biodiversitas saat 
ini adalah berlangsungnya proses degradasi yang 
berujung pada kepunahan berbagai spesies di 
dunia, baik yang disebabkan oleh faktor alam 
maupun karena tekanan akibat perkembangan 
kehidupan manusia.Dalam rangka konservasi 
biodiversitas, sejak tahun 1982 Pemerintah 
Indonesia menetapkan kebijakan konservasi alam, 
yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 
pengelolaan kawasan-kawasan konservasi.
Sampai tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 
menetapkan 535 unit kawasan konservasi (KPA 
dan KSA) dengan luasan 28,3 juta ha (Haryono, 
2010).   

Taman Nasional Manusela (TNM) 
merupakan salah satu dari 50 unit taman nasional 
di Indonesia yang berada di Propinsi Maluku 
Kabupaten Maluku Tengah. Kawasan TNM 
ditetapkan menjadi taman nasional berdasarkan 
surat Keputusan Menteri Kehutanan No.281/

Kpts-VI/1997, pada tanggal 23 Mei 1997 dengan 
luas 189.000 ha.  Kawasan TNM sebelumnya 
merupakan Cagar Alam dan perluasannya yang 
berupa hutan produksi dan hutan lindung (Renstra 
Balai TNM 2010-2014).  Perubahan fungsi 
kawasan menjadi taman nasional menyebabkan 
perubahan dalam sistem pengelolaannya, dimana 
taman nasional merupakan kawasan pelestarian 
alam yang diperuntukkan bagi perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora 
fauna serta pemanfaatan secara lestari terhadap 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang 
dikelola dengan sistem zonasi.  

Taman nasional merupakan kawasan 
yang ditetapkan dengan tujuan melindungi 
ekosistem asli dan dikelola dengan sistem 
zonasiyang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budi daya, pariwisata, dan rekreasi (Undang-
Undang No.5 tahun 1990). Tingginya potensi 
keanekaragaman hayati yang ada dalam taman 
nasional memberikan peluang untuk dapat 
dikembangkan sebagai produk daya tarik wisata 
yang potensial dalam menarik minat kunjungan 
wisatawan.  Pengembangan potensi ODTW yang 
ada dalam kawasan dapat dikembangkan melalui 
peran serta dari seluruh stakeholder yang ada.  
Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan 
harus dilakukan dalam semua aspek, sehingga 
dapat menciptakan suatu sistem pengelolaan 
potensi ODTW yang memiliki nilai jual tinggi 
bagi wisatawan. 

Taman Nasional Manusela(TNM) 
merupakan kawasan konservasi dengan keragaman 
flora fauna hutan tropis yang tinggi, adanya 
keragaman pada 7 (tujuh) tipe ekosistem yang 
mulai dari ekosistem pantai hingga pengunungan 
tinggi, memberikan peluang untuk ekowisatawan 
dapat menikmati pesona keragaman alam, dengan 
keunikan flora fauna, landskap, dan budaya lokal 
masyarakat  yang ada dalam kawasan tersebut.  
Ketertarikan  wisatawan pada ODTW yang ada 
di Taman Nasional Manusela hingga saat ini terus 
mengalami peningkatan jumlah kunjungan, namun 
belum memberikan kontribusi yang optimal bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar 
kawasan, maupun tambahan pemasukan bagi 
PNBP Balai TNM selaku pengelola kawasan.  Hal 
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ini disebabkan karena belum adanya sinergitas 
antara Balai TNM dengan stakeholder lainnya, 
mengakibatkan banyak komponen yang belum 
dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menarik 
jumlah kunjungan ekowisatawan. Masing-masing 
pihak yang berwewenang dan berkepentingan 
belum mampu bersinergi dengan baik dan masih 
berjalan sendiri-sendiri. Meskipun dijumpai 
adanya inisiatif dari beberapa pihak, baik dari 
masyarakat sekitar kawasan TNM, travel agent, 
maupun Balai TNM, namun semuanya masih 
bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dalam 
kesatuan visi dan misi dalam pengelolaan dan 
pengembangan ekowisata.  Untuk itu dalam 
penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian 
adalah: (1). Mengidentifikasi stakeholder yang 
terlibat dalam pengelolaan pengembangan 
ekowisata di TNM; (2) mengidentifikasi 
kontribusi yang telah dilakukan selama ini 
dalam pengelolaan pengembangan ekowisata; 
(3) menentukan strategi pengelolaan yang perlu 
dilakukan dalam meningkatkan peran serta 
stakeholder dalam menunjang pengembangan 
ekowisata di TNM.

METODOLOGI  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian tentang implikasi peran dan 

kontribusi stakeholder dalam pengembangan 
ekowisata dilakukan di Taman Nasional Manusela  
(TNM) bagian Utara Sub Pengelolaan taman 
nasional I (SPTN-I) yaitu pada desa penyangga 
Sawai-Masihulan. Alat dan bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : alat tulis menulis, 
alat perekam dan camera. Sedangkan bahan yang 
diperlukan adalah daftar pertanyaan/kuisioner 
(panduan wawancara). Metode penelitian: 
metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1993); 
Prastowo, (2011), metode kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang atau perilaku yang diamati, sehingga yang 
ditekankan dalam penelitian ini adalah pada makna 
dan proses, bukan pada pengukuran dan pengujian 
seperti pada metode kuantitatif. Sedangkan 
menurut Sugiono (2007), menjelaskan bahwa 
metode kualitatif adalah metode yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di 
mana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, 
dan hasil penelitian ditekankan pada makna 
daripada generalisasi. Metode pengumpulan 
data; data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder.  Baik data primer maupun sekunder 
dikumpulkan dengan menggunakan sampel.  
Sampel dalam penelitian kualitatif dimungkinkan.  
Karakteristik tehnik pengambilan sampel yang 
biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif 
yaitu non probability sampling, purposive 
sampling, dan snowball sampling.

Pengumpulan Data
Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive 
sampling, metode ini digunakan untuk memilih 
lokasi dengan kriteria, mewakili masyarakat yang 
berada di sekitar zona penyangga TNM yang 
sudah terlibat dalam mengembangkan kegiatan 
ekowisata dan menjadi pelaku usaha ekowisata.  
Populasi dalam lokasi studi yang terpilih 
dikategorikan dalam stakeholder utama, kunci, 
dan pendukung.  Kemudian untuk mendapatkan 
responden yang memahami isu yang sedang 
diteliti maka menggunakan metode snowball 
sampling,`responden diperoleh berdasarkan 
dari informasi responden sebelumnya.  Tehnik 
pengumpulan data primer dilakukan melalui 
wawancara mendalam (indepth interview) dengan 
metode semi-directive interview yaitu wawancara 
dilakukan dengan semi terarah di mana informan 
dipandu dalam diskusi oleh peneliti  terkait 
dengan tujuan  penelitian.  Penetapan informan 
dalam konteks ini bukan ditentukan oleh 
pemikiran bahwa responden harus representatif 
terhadap populasinya melainkan responden harus 
representatif dalam memberikan informasi yang 
diperlukansesuai dengan fokus tujuan penelitian.  
Data sekunder diperoleh untuk melengkapi data 
primer, data tersebut diperoleh dari hasil-hasil 
laporan sebelumnya atau berdasarkan pada 
literatur-literatur yang berhubungan dengan 
penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a.  Identifikasi Stakeholders dalam 
Pengembangan Ekowisata TNM.

Tujuan dari analisis stakeholders adalah 
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untuk meengidentifikasi individu atau organisasi 
yang terkait dengan pengelolaan ekowisata di 
TNM. berdasarkan padahasil analisis terhadap 
stakeholders yang selama ini terlibat dalam 
pengelolaan ekowisata di TNM dibedakan 
menurut tiga kelompok yaitu; stakeholder primer, 
kunci dan pendukung.
a. Stakeholders Primer (utama).

Stakeholder utama (primer) merupakan 
stakeholder yang terkena dampak secara langsung 
baik dampak positif maupun negatif dari 
suatu rencana atau proyek serta mempunyai 
kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan 
tersebut (Maryono et al, 2005).  Berdasarkan 
defenisi di atas masyarakat keempat desa amatan 
merupakan stakeholders utama, karena kegiatan 
ekowisata yang dikembangan nantinya akan 
berdampak bagi masyarakat sekitar kawasan. 
Dampak utama pengembangan ekowisata di 
TNM bagi masyarakat lokal, antara lain yang 
merupakan dampak positif adalah 1) terbukanya 
akses bagi masyarakat, karena adanya sarana 
jalan, jembatan, dan moda angkutan.  Sebelum 
adanya pengembangan kegiatan ekowisata di 
TNM masyarakat lokal harus berjalan kaki 
berkilo-kilo naik gurung, turun bukit, masuk 
sungai, melewati tebing sebelum sampai ke 
jalan utama; 2) adanya pertukaran informasi dan 
budaya, antara masyarakat sekitar hutan dengan 
wisatawan selama melakukan aktifitas ekowisata, 
interaksi yang terjadi akan  memberikan nilai 
positif bagi keduanya, misalnya bagi masyarakat 
sekitar mereka menjadi tahu tentang penggunaan 
camera, teropong, GPS, obat-obatan, dan 
bahasa. Sedangkan bagi wisatawan, informasi 
atau pengetahuan yang dapat diperoleh dari 
masyarakat antara lain, pola bersahabat dengan 
alam, penggunaan tanaman obat, nama lokal 
bagi jenis-jenis tumbuhan, budaya dan living 
culture masyarakat. 3) dengan adanya keterlibatan 
dengan wisatawan, timbul rasa percaya diri 
masyarakat, bahwa kesederhanaan yang mereka 
miliki menjadi sesuatu tambahan pengetahuan 
bagi wisatawan, dan 4) adanya kegiatan ekowisata 
memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat 
sekitar. 

Disamping adanya dampak positif yang 
diberikan dari kegiatan ekowisata, dampak 

negatif juga kemungkinan dapat terjadi, misalnya 
karena adanya keterlibatan sebagian masyarakat 
sebagai pelaku usaha, akan menimbulkan 
kecemburuan di kalangan masyarakat yang belum 
terlibat, kecemburuan ini dapat berdampak pada 
gangguan-gangguan yang sengaja diciptakan 
untuk merusak kenyaman bagi wisatawan.  
Selain itu bentuk dampak negatif yang timbul 
misalya meniru gaya berpakaian dari wisatawan 
mancanegara. Sehingga sering kali mengganggu 
tradisi dan budaya lokal yang dibangun oleh 
masyarakat setempat.

Berdasarkan pada hasil observasi di 
lokasi amatan, partisipasi masyarakat di kedua 
desa cukup baik, mereka terlibat sebagai pelaku 
wisata dalam menyiapkan berbagai keperluan, 
juga memberikan berbagai informasi terkait 
dengan data flora fauna endemik bagi Balai 
TNM terkait kebutuhan data base dalam kegiatan 
pengelolaan ekosistem flora fauna hutan, 
di samping itu masyarakat selalu berusaha 
menjaga situasi dan kondisi desanya dalam 
keadaaan kondusif, sehingga wisatawan akan 
mendapatkan kenyamanan selama berwisata. 
Bentuk keterlibatan masyarakat dalam menunjang 
aktifitas wisatawan misalnya menyediakan 
penginapan dengan standar dan desain lokal, 
penyedia sarana angkutan laut yaitu perahu, dan 
kole-kole, penyedia sarana darat ojek, jasa porter, 
jasa guide lokal, dan pemilik warung. Berdasrkan 
hasil wawancara dengan masyarakat, dapat 
digambarkan bahwa keterlibatan mereka baru 
sebatas pelaku usaha, keterlibatan dengan 
perencanaan kegiatan belum dilibatkan.
2). Stakeholder Kunci.

Stakeholder  kunci adalah mereka 
yang memiliki kewenangan legal dalam hal 
pengambilan keputusan (Maryono et al., 
2005). Dalam penelitian ini stakeholders kunci 
diidentifikasikan berdasarkan kewenangannya 
dalam mengambil keputusan terkait dengan 
proses penetapan kawasan taman nasional.  
Berdasarkan UU. No. 41 tahun 1999, tentang 
kehutanan, sebagai kawasan taman nasional, 
kewenangan pengurusan kawasan dipegang oleh 
pemerintah pusat yaitu Dirjen PHKA. Sedangkan  
balai TNM merupakan unit pengelola teknis 
(UPT) dari Departemen Kehutanan.  Balai Taman 
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Nasional Manusela adalah unit pelaksana teknis 
yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
ekowisata di TNM, dan menjadi key stakeholder 
dalam pengelolaannya. 

Pengembangan ekowisata berhubungan 
dengan program pemerintah daerah yang berada 
pada dinas terkait, baik yang berada di tingkat 
propinsi maupun di kabupaten yakni dinas 
pariwisata dan dinas kehutanan. Balai TNM 
dan Dinas pariwisata merupakan stakeholders 
yang mempunyai peranan penting dalam 
pengembangan ekowisata diTNM,masing-masing 
lembaga memiliki peran yang sangat besar dalam 
upaya penyiapan produk daya tarik yang lebih 
berorientasi pada penyajian produk-produk 
bermuatan pendidikan konservasi lingkungan 
dan budaya lokal.  Untuk itu Balai TNM harus 
memiliki suatu target pencapaian ekowisata yang 
lebih berorientasi pada jenis objek alam dan 
budaya yang unik dan menarik serta memiliki 
kekhasan tersendiri dengan produk ekowisata dari 
daerah lain, sehingga dalam upaya pencapaian 
target tersebut balai TNM perlu menjalin 
kerjasama dengan stakehoders lainnya. Hal ini 
sesuai dengan pendapatan Rahardjo (2005), 
bahwa ekowisata jika dikelola secara serius, akan 
menjadi suatu projek kerja sama yang melibatkan 
banyak pihak (stakeholders).  
3). Stakeholder Pendukung 

Stakeholderspendukung merupakan 
stakeholder yang tidak memiliki kepentingan 
langsung terhadap proyek tetapi memiliki 
kepedulian yang besar terhadap proses 
pengembangan (Maryono et al. ,  2005).
Stakeholders ini dapat menjadi intermediaries atau 
fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup 
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 
Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan 
stakeholders pendukung yaitu LSM, akademisi 
dan peneliti, serta pihak swasta; Keterlibatan LSM 
dalam proses pengembangan sangat diperlukan, 
karena selain sebagai fasilitator, peran LSM yang 
terbesar adalah sebagai pendamping masyarakat 
(Rahardjo etal., 2005).  Peran ini meliputi 
membangun pemahaman masyarakat tentang 
ekowisata, tentang peran dan tanggungjawab 
masyarakat lokal, membangun kelembagaan 
lokal, menyiapkan tourism attraction (produk-

produk menarik untuk ekowisata) di samping itu 
peran LSM adalah menginisiasi lahirnya kebijakan 
yang mendukung peran-peran msyarakat lokal, 
kebijakan tersebut bisa berupa Perda, SK Bupati, 
MOU.  Di samping itu LSM juga berfungsi untuk 
mempromosikan gagasan ekowisata dan produk 
daya tarik yang akan dikembangkan.  Pada intinya 
LSM mampu memainkan berbagai peran penting 
dalam pengembangan dan  implementasi bisnis 
ekowisata. 

LSM merupakan lembaga yang secara 
formal tidak mempunyai kewenangan atau 
hak dalam pengambilan keputusan, namun 
karena kedekatan dan keterlibatannya secara 
langsung dengan persoalan-persoalan masyarakat 
maka LSM mempunyai pengaruh yang besar 
untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dan 
merubah keputusannya.Berbeda dengan peran 
LSM, akademisi dan peneliti dalam hal ini adalah 
mereka yang sering melakukan kegiatan-kegiatan 
penelitian dan pendidikan dalam kawasan TNM, 
seperti penelitian yang dilakukan oleh LIPI-Bali 
terkait dengan begonia, CIFOR terkait dengan 
komposisi jenis flora, HIMAKOVA terkait 
potensi daya tarik ekowisata, dan berbagai 
penelitian mahasiswa S1, S2, dan S3.  

Sebagai pengguna kawasan, baik 
untuk penelitian atau pendidikan stakeholders 
ini tidak memiliki hak untuk terlibat dalam 
pengambilan keputusan. Pengembangan ODTW 
di TNM juga berdampak tidak langsung terhadap 
mereka, namun pemahaman dan kontribusi 
penelitian mereka dapat dijadikan masukan 
untuk memperbaiki proses perencanaan dan 
kinerja pengelolaan kawasan.  Untuk itulah 
peranstakeholders ini perlu dilibatkan pada 
tahap informasi dan konsultasi. Keterlibatan 
pihak swasta sampai saat ini masih hanya dalam 
bentuk negosiasi dengan pihak Balai TNM, 
dalam rencana pengembanagn objek di zona 
pemanfaatan. Negosiasi tersebut dalam upaya 
pengembangan area mangrove di resort Sasarata.  
Namun hingga saat ini negosiasi yang dilakukan 
balum terealisasi, sehingga kontribusi swasta 
bagi pengembangan TNM dan masyarakat sekitar 
belum terkontribusi secara nyata. 
b. Tingkat Kepentingan Stakeholders

Berdasarkan identifikasi stakeholders 
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        Tabel.1. Hasil Identifikasi dan Peran Stakeholders Dalam Pengelola Ekowisata di TNM.
Stakeholders Kunci Kontribusi bagi ekowisata dalam TNM Analisis Penilaian
Balai TNM 1. pemantapan status hukum kawasan dan pengelolaan KSDAH 

dan ekosistemnya
2. memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum
3. pemanfataan secara optimal SDAH E, berdasarkan prinsip 

kelestarian;
4. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka 

pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan SDAHE
5. peningkatan SDM pengelola TNM
6. meningktakan serana prasarana pendukung ekowisata
7. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan.
yang terealisasi
1. melakukan penataan zonasi, 
2. penyusunan rencana pengelolaan kawasan terkait pengelolaan 

kehati
3. inventarisasi keanekaragaman hayati
4. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar zona 

penyangga.
5. promosi dan informasi kehati 
6. pengembangan bina cinta alam
7. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

kontribusi sudah 
dilakukan namun 
belum optimal

Stakeholders 
Pendukung Kontribusi Analisis Penilaian

Akademisi /peneliti 1. melakukan kajian-kajian ilmiah terkait pengelolaan  dan 
konservasi kawasan.

2. menentukan kelayakan suatu kegiatan/proyek dari sisi 
keilmuan yang relevan.

3. menemukan solusi-solusi pengelolan yang berinovasi pada 
kelestarian  keanekaragaman hayati dan budaya.

kontribusi belum 
dilakukan

Swasta 1. penyedia Fasilitas lokal
2. sumber donasi.

belum terlibat

LSM 1.sebagai pendamping bagi masyarakat:
- membangun pemahaman masyarakat tenta ng ekowisata;
- peran dan tanggungjawab masarakat lokal;
- membangun kelembagaan lokal;
- menyiapkan tourism attraction;
- mengantarkan masyarakat pada network ekowisata
2. sebagai fasilitator:

-   menginisiasi lahirnya kebijakan lokal dan, pelindungi hak 
dan peran masyarakat lokal/adat;

-  Promosi gagasan ekowisata berbasis masyarakat, dan 
pemasaran    produk ekowisata. 

belum terlibat

Masyarakat zona 
penyangga pada 4 
desa Amatan

1. terlibat dalam kegiatan perencanaan pengembangan ODTW 
di TNM;

2. turut terlibat dalam pengembangan dan penyiapan produk 
ODTWA dan budaya lokal

3. terlibatdalam kegiatan pengelolaan ekowisata sebagai pelaku 
usaha ekowisata.

4. memonitoring kelestarian flora fauna dalam kawasan.
5. turut menikmati manfaat ekowisata dalam bentuk 
tambahan     ekonomi.

kontribusi sudah 
dilakukan namun 
belum optimal.

       Sumber:Diolah dari Data Primer

selanjutnya melakukan identifikasi  implementasi 
pelaksanaan peran tersebut dilokasi amatan, 
dengan menggunakan metode realisasi peran 
stakeholders dalam pengembangan ekowisata 

di TNM. Hasil analisis peran dalam bentuk 
implementasi pelaksanaan kegiatan ekowisata 
disajikan pada Tabel.1. dibawah ini.

Yosevita Th. Latupapua
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Berdasarkan pada hasil analisis peran 
stakeholders pada tabel.1, dapat dijelaskan 
bahwa keterlibatan masing-masing stakeholders 
belum berjalan sesuai dengan fungsinya.  Masih 
adanya gab yang besar antara stakeholedrs kunci 
dengan kedua stakeholders lainnya. Sehingga 
implementasi dari peran masing-masing tidak 
terealisasi dengan maksimal.  Hal ini terindikasi 
selama proses wawancara pada beberapa nara 
sumber, sehingga dapat dijelaskan bahwa kondisi 
yang ada dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu; 1) 
belum adanya mekanisme yang jelas di TNM yang 
mengatur pelaksanaan peran dan keterkaitan antar 
stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya 
kerjasama yang nyata antara TNM dengan Pemda/
Pemkab.  Di tingkat lokal dengan masyarakat 
sekitar kawasan, dalam pembentukan  kelompok 
swadaya masyarakat (KSM) yang dilakukan 
sebagai operator lapangan bagi wisatawan, terkait 
dengan kelompok porter dan guide lokal, peluang 
ini juga kurang ditanggap secara baik oleh TNM 
maupun Pemda; 2). Masih terbatasnya peraturan 
perundangan yang secara khusus memberikan 
arahan teknis operasional menyebabkan biasnya 
pemahaman stakeholders antara ekowisata 
dengan pengembangan pariwisata lainnya. Di 
samping itu dalam hal pemberian peran, aturan 
main yang ada belum memberikan peran secara 
optimal kepada stakeholders utama dan PEMDA 
dalam pengelolaan taman nasional.  

Kewenangan dan peran terbesar masih 
dipegang oleh pemerintah pusat (Dirjen PHKA).   
Padahal lokasi pengembangan umumnya berada 
dilokasi terpencil yang dekat dengan masyarakat 
lokal dan membutuhkan pemantauan yang ketat 
dari  instansi pemerintah.  Dari sisi masyarakat 
peran yang diberikan kepada mereka masih 
bersifat pasif, dan tidak mendorong mereka 
untuk lebih proaktif, padahal masyarakat lokal 
membutuhkan adanya pendampingan dan arahan 
dari berbagai pihak, disamping itu stakeholders 
kunci hampir tidak pernah melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait pengembangan ekowisata 
sehingga peran masing-masing stakeholders 
belum optimal.  Untuk memperbaiki kinerja dari 
stakeholder yang terkait dengan pengembangan 
ekowisata di TNM diperlukan perubahan dan 
perbaikan kondisi terkait peran dan kapasitas , 

sedangkan dari faktor aturan main adalah terkait 
dengan pembagian kewenangan. 

Lemahnya peran Pemkab (provinsi dan 
kabupaten) terkait pengembangan ekowisata di 
TNM disebabkan karena peraturan dan kebijakan 
yang kurang kondusif.  Dengan lahirnya aturan 
main yang menyangkut hak pengelolaan taman 
nasional dibawah pengawasan dan tanggungjawab 
pada tingkat pusat, dalam hal ini kementerian 
kehutanan melalui Dirjen PHKA, secara tidak 
langsung membatasi hak pengelolaan kepada 
pemerintah daerah.  Di samping itu Pemkab 
sendiri merasa adanya keterbatasan dana dan 
sumberdaya dalam mengelola taman nasional, 
alasan inilah yang sering diutarakan oleh 
pemerintah dalam menjaga eksistensi mereka 
terkait pengembangan ekowisata.  Namun 
sangatdisayangkan karena ekowisata hanya 
dilihat sebagai sebuah kegiatan bisnis biasa, 
dan bukan sebagai sebuah alternatif pegelolaan 
sumberdaya alam dengan melibatkan berbagai 
pihak sehingga mampu menunjang kelestarian 
kawasan konservasi tersebut. Dalam hal ini terlihat 
juga bahwa ekowisata belum dipahami secara 
mendalam oleh para stakeholders.  Sehingga 
pemahaman awal tentang ekowisata itu sendiri 
belum dapat merangsang para stakeholders dalam 
mendukung pengembangan ekowisata di Taman 
Nasional Manusela.

Untuk itu dibutuhkan suatu model 
pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan 
antara unsur masyarakat pengguna (kelompok 
usaha, swasta, peneliti, LSM), Balai TNM 
dan pemerintah daerah yang dikenal dengan 
Co-managementdan menghindari  peran 
dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam 
pengelolaan, sehingga pembiasaan aspirasi pada 
satu pihak dapat dieliminasi.  Melalui model 
ini, pengelolaan sumberdaya dalam kawasan 
dilakukan dengan menyatukan lembaga-lembaga 
terkait terutama masyarakat dan pemerintah 
serta stakeholders lainnya dalam setiap proses 
pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan.  
Pembagian tanggung jawab dan wewenang 
antar stakehoders dapat terjadi dalam berbagai 
pola, tergantung kemampuan dan kesiapan 
sumberdaya manusia dan institusi yang ada. 
Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah 
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sebuah struktur legal yang statis terhadap hak dan 
aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis 
dalam menciptakan sebuah struktur lembaga 
yang baru.

Belum terkoordinasinya stakeholders 
dalam proses perencanaan pengembangan 
ekowisata di TNM, tentu akan berimplikasi pada 
proses  penerimaan  manfaat baik oleh mayarakat 
sekitar kawasan maupun pengelola kawasan 
taman nasional (PNBP). Hal tersebut didukung 
oleh Fennel (2001), yang mengemukakan bahwa 
keberhasilan pengelolaan dan pengembangan 
ekowisata merupakan hasil kerjasama antar 
stakeholders.  Strategi yang perlu dilakukan 
dalam meningkatkan peran stakeholder dalam 
menunjang pengelolaan ekowisata di TNM 
antaralain: 1). Sosialisasi tentang konservasi 
kawasan berbasis ekowisata. Hal ini dapat 
dilakukan melalui pelatihan atau magang 
bagi seluruh stakeholder, agar menumbuhkan 
pemahaman tentang ekowiata,  prinsip, 
dan proses pengembangan suatu destinasi 
ekowisata; 2) pemberian peran yang sama 
bagi setiap stakeholder, sehingga masing-
masing stakeholdermemahami perannya dalam 
menunjang pengembangan potensi daya tarik 
dalam kawasan bagi ekowisata yang dapat 
menunjang kelestarian kawasan kosnervasi 
; 3)  menjaring kerjasama antar stakeholder 
melalui keterlibatan dalam perencanaan hingga 
monitoring kegiatan, sehingga peran-peran dari 
masing-masing stakeholder dalam dilakukan 
secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian  yang 

telah dilakukan  untuk mengetahui implementasi 
peran stakeholders dalam pengembangan 
ekowisata di TNM, maka dapat disimpulkan  
beberapa hal yaitu:
1. Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan 

dan pengembangan ekowisata hanya 
dilakukan oleh Balai Taman Nasional 
Manusela, yang dalam hal ini merupakan 
stakeholder kunci (key stakeholder).

2. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai 
stakeholder utama, masih dalam peran yang 

pasif, hanya terlibat sebagai pelaku usaha 
ekowisata, keterlibatan dalam memberikan 
saran atau ide dalam perencanaan 
pengembangan belum pernah dilibatkan.

3. Tidak adanya peran dan kontribsi dari pihak 
pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan 
dan pengembangan ekowisata di TNM, hal 
ini terkait dengan aturan menteri kehutanan, 
yang belum memberikan peran pengelolaan 
kepada pihak pemda maupun PemKab terkait 
dengan pengelolaan taman nasonal, sehingga  
pemerintah kaupaten merasa bahwa taman 
nasional bukan menjadi bahagian dalam 
wilayah pengelolaan daerah.  

Saran
1. Dalam upaya meningkatkan pengembangan 

potensi ODTW dalam kawasan TNM, 
dibutuhkan adanya peran serta dari 
seluruh pihak terkait dalam hal ini Balai 
TNM, Masyarakat sekitar kawasan, LSM, 
Pemerintah Kabupaten, dan swasta. 
Untuk itu pemerintah pusat, harus dapat 
memberikan kepastian peran bagi pemerintah 
kabupaten untuk terlibat dalam pengelolaan 
kawasan taman nasional, hal ini perlu 
dilakukan dengan dikeluarkannya perda 
yang dapat memberikan kepastian legalitas 
bagi permkab untuk terlibat dalam proses 
pengelolaan taman nasional dengan berazas 
pada kelestarian ekologis, sosial budaya dan 
ekonomi.

2. Perlu adanya pemahaman konsep ekowisata, 
bagi seluruh stakeholder, agar dalam 
pengelolaan dan pengembangan potensi 
daya tarik yang ada dalam kawasan dapat 
dilakukan berdasarkan pada prinsip-prnsip 
kelestarian kawasan taman nasional dengan 
mengembangkan produk-produk daya tarik 
yang lebih berorientasi pada peningkatan 
konservasi kawasan.

3. Balai TNM harus dapat menjaring kerjasama 
dengan semua pihak, agar pengelolaan 
dan pengembangan ekowisata dapat 
dapat dilakukan secara optimal, sesuai 
dengan peran dan fungsi masing-masing 
stakeholder.

Yosevita Th. Latupapua
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