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Akomodasi Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap 
atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian.

Daerah tujuan wisata atau destinasi wisata kawasan geografis yang berada dalam satu 
atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 
terwujudnya kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata (DTW) Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 
yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Kepariwisataan Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat 
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 
negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Operator wisata usaha perorangan atau kelompok yang menjual jasa yang disediakan untuk 
mengorganisir perjalanan dan aktivitas wisata para wisatawan yang hendak berkunjung ke 
suatu destinasi.

UKM Kependekan dari Usaha Kecil Menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan 
bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- 
(Satu Miliar Rupiah) yang dimiliki Warga Negara Indonesia. UKM berdiri sendiri, bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau 
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 
Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan 
usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Limbah Didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan kegiatan manusia.

Pariwisata Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 
yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (pemda).

Wisata Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 
mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 
keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan Individu atau gabungan individu yang melakukan kegiatan wisata. 
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PENGANTAR
Pada saat ini, kepariwisataan sudah berkembang sangat pesat dan luas. Pariwisata 
yang dikembangkan tidak hanya menjurus pada sebuah komoditi wisata saja,
seperti orang berkunjung ke suatu wahana untuk mengikuti sebuah permainan 
yang memacu adrenalin dan memberi hiburan di luar aktivitas sehari-hari. Namun 
pariwisata yang berkembang sudah mengarah pada wisata khusus – ekowisata yang 
bertujuan membantu pelestarian dan konservasi alam, menciptakan alternatif mata 
pencaharian, peluang kerja dan menambah pendapatan lokal. Destinasi dan
aktivitas yang dikembangkan adalah pariwisata berbasis masyarakat
(community-based tourism) sesuai potensi yang ada di suatu wilayah, dengan 
memanfaatkan kondisi lingkungan alamiah yang dikelola masyarakat setempat . 
Wisatawan berkunjung bukan hanya untuk berlibur melainkan untuk belajar  dan 
mendapatkan pengalaman lebih dalam. 

Terkait dengan upaya pengembangan wisata berbasis masyarakat, pemahaman 
mengenai prinsip wisata bertanggung jawab untuk mencapai kehidupan 
berkelanjutan perlu menjadi tugas bersama antara masyarakat pengembang 
destinasi wisata, pemerintah, sektor swasta, hingga wisatawan. Dengan 
berkembangnya kebijakan pengelolaan desa yang didukung oleh pemerintah dalam 
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan fokus berbagai sektor dalam 
pengembangan kapasitas serta usaha kecil dan menengah, masyarakat dapat 
memiliki peran dalam mengelola potensi sumber daya alam dan manusia secara 
mandiri. Secara khusus pelaku usaha atau agen perjalanan wisata juga perlu 
memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat, serta wisatawan perlu 
memperhatikan hal-hal yang penting dalam mendukung upaya pelestarian. 

Untuk itu, dalam melakukan wisata perlu ditetapkan panduan yang membantu 
pelaku wisata dalam menjalankan wisata berkelanjutan, yaitu:

masyarakat yang mengelola usaha wisata (kelompok maupun berbasis desa)
agen perjalanan atau operator wisata
serta wisatawan. 
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PRINSIP PENGELOLAAN
WISATA BERBASIS

MASYARAKAT

Kepariwisataan yang berkelanjutan adalah 
sebuah keniscayaan dan tujuan yang perlu 
dicapai. Untuk dapat memastikan aspek 
keberlanjutan jangka panjang dari sektor 
pariwisata, perlu ada keterlibatan sektor 
swasta, masyarakat, dan wisatawan dengan 
merencanakan dan melakukan praktik yang 
bertanggung jawab¹. Pariwisata berkelanjutan 

Prinsip-prinsip dasar dalam panduan 
pengelolaan lebih baik pariwisata berbasis 
masayarakat meliputi:

Prinsip lingkungan merupakan dasar dari upaya mendorong pelaku 
kepariwisataan ataupun wisatawan untuk bertanggung jawab 
terhadap lingkungan, dengan mengurangi dampak negatif dari 
rangkaian aktivitas wisata yang dilakukannya. Selain itu, prinsip 
lingkungan dipakai untuk mengukur praktik menjaga dan 
meningkatkan kualitas lingkungan melalui beberapa cara, yaitu 
melindungi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, 
mengontrol penggunaan air dan energi lainnya, kesehatan dan 
kebersihan/sanitasi, meminimalisir emisi gas rumah kaca, 
melakukan daur ulang limbah, dan memanfaatkan energi 
terbarukan . Berdasarkan riset Sustainable Tourism Global (2018) 
kegiatan pariwisata dunia menyumbang sekitar 8% dari total emisi 

PRINSIP
LINGKUNGAN

Spenceley, Anna. 2008. Responsible Tourism: Critical Issues for Conservation and Development. 
Earthscan: United Kingdom

David, L. 2011. Tourism ecology: towards the responsible, sustainable tourism future. Worldwide 
Hospitality and Tourism Themes, Vol. 3 No. 3, pp. 210-216.7. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17554211111142176/full/html?fullSc=1 [Diakses 
pada 20 Oktober 2020]

WWF International. 2008. Indigenous Peoples and Conservation: WWF statement of principles. 
[Diakses olnline pada 27 Oktober 2020].

¹

²

³

global  dan emisi terbesar dihasilkan dari kegiatan transportasi, 
disusul oleh penyedian barang pelengkap dan makanan.

Semenjak merebaknya pandemi Covid-19, pariwisata saat ini harus 
bersiap diri dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap aspek 
kebersihan, kesehatan, keselamatan akibat pandemi Covid-19. Pola 
permintaan dan perilaku wisatawan ke depan juga akan sangat 
dipengaruhi dengan perubahan tersebut. Untuk itu perlu ada 
jaminan terhadap aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan 
kelestarian lingkungan (CHSE) dalam produk dan pelayanan yang 
diberikan kepada wisatawan . Para pengelola destinasi wisata 
berbasis masyarakat, yaitu pemerintah desa, kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis), ataupun masyarakat setempat yang mengembangkan 
kegiatan wisata perlu melakukan beberapa hal berikut:

perlu dilaksanakan secara berkelanjutan secara ekonomi, dan juga 
adil secara nilai sosial serta etika dalam pengembangannya dengan 
masyarakat² . Untuk mencapainya, pengusaha wisata maupun 
wisatawan perlu memiliki tujuan dan praktik pariwisata yang 
bertanggung jawab agar dapat melestarikan sumber daya, 
melindungi nilai-nilai dan budaya masyarakat serta memperkuat 
pengelolaan bisnis berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
mendukung masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber 
daya yang lestari dan terlibat dalam upaya konservasi³.
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Prinsip lingkungan merupakan dasar dari upaya mendorong pelaku 
kepariwisataan ataupun wisatawan untuk bertanggung jawab 
terhadap lingkungan, dengan mengurangi dampak negatif dari 
rangkaian aktivitas wisata yang dilakukannya. Selain itu, prinsip 
lingkungan dipakai untuk mengukur praktik menjaga dan 
meningkatkan kualitas lingkungan melalui beberapa cara, yaitu 
melindungi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, 
mengontrol penggunaan air dan energi lainnya, kesehatan dan 
kebersihan/sanitasi, meminimalisir emisi gas rumah kaca, 
melakukan daur ulang limbah, dan memanfaatkan energi 
terbarukan . Berdasarkan riset Sustainable Tourism Global (2018) 
kegiatan pariwisata dunia menyumbang sekitar 8% dari total emisi 

global  dan emisi terbesar dihasilkan dari kegiatan transportasi, 
disusul oleh penyedian barang pelengkap dan makanan.

Semenjak merebaknya pandemi Covid-19, pariwisata saat ini harus 
bersiap diri dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap aspek 
kebersihan, kesehatan, keselamatan akibat pandemi Covid-19. Pola 
permintaan dan perilaku wisatawan ke depan juga akan sangat 
dipengaruhi dengan perubahan tersebut. Untuk itu perlu ada 
jaminan terhadap aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan 
kelestarian lingkungan (CHSE) dalam produk dan pelayanan yang 
diberikan kepada wisatawan . Para pengelola destinasi wisata 
berbasis masyarakat, yaitu pemerintah desa, kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis), ataupun masyarakat setempat yang mengembangkan 
kegiatan wisata perlu melakukan beberapa hal berikut:

Memperhatikan informasi terkini, imbauan, dan instruksi 
pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan 
menyiapkan protokol kesehatan.

Memiliki dan mengomunikasikan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian 
lingkungan kepada karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung, 
masyarakat sekitar, dan pihak lain yang beraktivitas di daya tarik 
wisata. 

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan 
kesehatan di lokasi daya tarik wisata, seperti: kotak obat, sarana 
cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, peralatan pengukur suhu 
tubuh, tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

Memastikan pengusaha dan/ atau pengelola, karyawan, pemandu 
wisata lokal, pengunjung, dan pihak lain yang beraktivitas di daya 
tarik wisata menggunakan masker. Tidak diperbolehkan memasuki 
area daya tarik wisata jika tidak menggunakan masker.

Tidak memperbolehkan masuk ke lokasi daya tarik wisata jika 
memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/ sesak 
napas.

Menerapkan manajemen kunjungan (jumlah orang, lama 
kunjungan, alur kunjungan) sesuai karakteristik .

Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk 
penanganan kesehatan terhadap pengunjung, karyawan dan 
pemandu wisata.
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Merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung hak dari 
masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk dapat meningkatkan 
kualitas hidup dan mendapat manfaat langsung dan adil (benefit 
directly and equitably) dari upaya konservasi dan pemanfaatan 
sumber daya yang lestari . Prinsip sosial-budaya bertujuan untuk 
mendorong pelaku kepariwisataan dan wisatawan bertanggung 
jawab terhadap aspek kehidupan sosial dan budaya dalam 
komunitas masyarakat. Prinsip ini dilakukan dengan cara 
mempromosikan nilai sosial dan budaya masyarakat lokal, dan 
menghargai kearifan lokal.

Melalui kegiatan pariwisata berbasis masyarakat, poin penting yang 
dilakukan adalah mendukung masyarakat untuk kembali menjaga 
kebudayaan dan aspek sosial-budaya melalui mendokumentasikan 
warisan budaya yang ada. Lebih dari itu, prinsip sosial-budaya 
adalah cara untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan kepariwisataan, khususnya dalam melindungi aset 
budaya, mengikuti peraturan dan adat istiadat yang ada, serta 
mendukung kesiapan interpretasi cagar budaya7. Karena jika 
warisan budaya tidak dikelola dengan baik dan hati-hati, maka 
dapat memberi kesan dapat dikomersialisasi dan mengurangi 
makna dari warisan budaya itu sendiri . Salah satu cara masyarakat 
menjaga kebudayaan adalah dengan menginterpretasi dan 
mendokumentasikannya dengan tujuan mewariskan pengetahuan 
kepada generasi selanjutnya.

Prinsip pengelolaan bisnis berkelanjutan merupakan hal yang 
harus dilaksanakan pelaku kepariwisataan. Pengukuran dalam 
pelaksanannya pun perlu dilakukan dengan cermat. Tidak semata 
memberi keuntungan kepada salah satu pelaku bisnis, tetapi juga 
harus memperhatikan dan berbagi dengan pelaku usaha yang lain 
yang berada di lokasi tujuan wisata, dalam hal ini terutama adalah 
masyarakat lokal. 

Dukungan terhadap komunitas dan perekonomian lokal dilakukan 
dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha 
dan ikut memperbaiki kualitas UKM/usaha masyarakat di sekitar 
kawasan pariwisata.

PRINSIP
SOSIAL BUDAYA

PRINSIP
PENGELOLAAN

BISNIS 
BERKELANJUTAN
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Manfaat menerapkan praktik 
terbaik
Orang-orang berwisata dengan berbagai 
tujuan mendapatkan pengalaman baru, 
mempelajari budaya, bahasa atau 
menikmati waktu luang dengan cara 

MENGAPA
PERLU PEDULI

???

berbeda. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagian besar orang memilih mengunjungi 
lokasi wisata yang memiliki keunikan budaya, lokasi, bahasa, bentang alam, dan 
sebagainya. Tempat yang dikunjungi kebanyakan merupakan wilayah yang masih asli 
dan terjaga kelestarian nilai lingkungan dan budayanya, sehingga memiliki kerentanan 
pengaruh dari luar. Oleh karena itu, masyarakat lokal dengan tradisinya memerlukan 
dukungan dari pengelola sumber daya maupun sektor pemanfaat pariwisata yaitu 
pengusaha pariwisata dan wisatawan agar kegiatan pariwisata berjalan dengan penuh 
tanggung jawab. Global Sustainable Tourism Council dan UNWTO juga telah 
menyusun serangkaian kode etik dalam Global Code of Ethics for Tourism dan juga 
untuk berinteraksi dengan masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan pada 
hak dan kebudayaan lokal.

Wisatawan dan pelaku bisnis pariwisata merupakan pemangku kepentingan 
(stakeholders) kunci dalam memperkuat kebijakan kepariwisataan berkelanjutan di 
Indonesia. Mereka memiliki peran strategis untuk mempromosikan nilai sosial, budaya, 
dan memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Tekanan yang muncul akibat 
permintaan pariwisata massal dan pembangunan yang tidak berdasarkan pada aspek 
keberlanjutan lingkungan dan sosial-budaya dapat mengancam diabaikannya peraturan 
dan peran masyarakat lokal.

Panduan ini dapat digunakan untuk menekan dampak negatif dari aktivitas 
kepariwisataan sedini mungkin. Mengadopsi praktik-praktik ini membantu 
pengembangan kepariwisataan agar berjalan secara berkelanjutan, dan membantu 
memperkuat posisi tawar masyarakat lokal sehingga pada akhirnya mendorong sebuah 
gerakan pengelolaan sumber daya alam, bisnis, dan sosial yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, panduan ini difokuskan dalam 
dua aspek, yakni praktik-praktik terbaik dalam membangun usaha yang (1)selaras dari 
segi lingkungan, sosial budaya, dan bisnis berkelanjutan, serta (2)mementingkan aspek 
CHSE dan pelestarian budaya. Panduan ini disusun berdasarkan pada pembelajaran di 
lapangan, proses kajian akademisi, serta diskusi dengan kelompok praktisi dan 
akademisi yang diintegrasikan satu sama lain. Panduan ini bersifat dinamis untuk 
perubahan berikutnya, dan dapat dikembangkan seiring pengetahuan dan pengalaman 
dari pihak-pihak yang relevan.
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LANDASAN PARIWISATA BERTANGGUNG
JAWAB BERDASARKAN NILAI KENEGARAAN
DAN PRATURAN KEMENTRIAN PARIWISATA
Pengembangan wisata berbasis 
masyarakat merupakan tugas bersama 
dalam mewujudkan parwisata yang 
lebih baik. Prinsip lingkungan, sosial 
budaya, dan keberlanjutan perlu 
diketahui, dipahami, dan memiliki 
kesinambungan satu sama lain. Hal ini 
tidak terkecuali dari setiap komponen 
yang terlibat, yaitu pemerintah, 
pengelola destinasi, swasta, dan 
wisatawan. 

Landasan dari kegiatan parwisata yang 
bertanggung jawab adalah pemahaman 
dan dukungan terhadap nilai-nilai etika 
yang umum bagi kemanusiaan, dengan 
sikap toleransi dan menghormati 
keberagaman agama, falsafah, dan 
keyakinan moral. Para pemangku 
kepentingan dalam pembangunan 
kepariwisataan dan wisatawan itu harus 
menghormati kondisi sosial dan tradisi 
budaya serta kehidupan sehari-hari 
masyarakat lokal. 

Kriteria yang perlu dipahami antara lain:

Semboyan Bangsa Bhinneka Tunggal 
Ika;

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa

Regulasi Pemerintah mengakui 6 
(enam) agama yang berlaku di 
Indonesia

Penghormatan dan fasilitasi kebebasan 
wisatawan untuk menjalankan ibadah 
sesuai agama yang masing-masing

Adanya SOP pada saat mengunjungi
tempat-tempat khusus seperti 
peninggalan sejarah, tempat ibadah, 
masyarakat adat

Penghormatan wisatawan atas nilai, 
norma dan adat istiadat setempat
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Kepariwisataan berdasarkan peraturan yang berlaku sebaiknya menguntungkan bagi 
masyarakat yang berada dalam destinasi wisata. Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi 
adalah dari segi kewajiban terhadap pemerintah, adanya ruang partisipasi untuk 
masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan 
memiliki kelayakan secara lingkungan.

Berbagai mekanisme, kebijakan, dan perundang-undangan yang mengatur 
Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata harus dijaga 
dan ditingkatkan. Masyarakat pengelola industri pariwisata wajib membayar pajak 
penghasilan dari industri pariwisata. Pelaku pariwisata perlu berpartisipasi dalam 
penciptaan lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan dari industri pariwisata. 
Kriterianya adalah:

Adanya kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur agar perusahaan di 
destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, peluang pelatihan, keselamatan 
kerja dan upah yang adil (sesuai dengan upah minimum rata-rata) dan setara untuk 
semua, termasuk perempuan, generasi muda, penyandang cacat, kelompok minoritas, 
dan lainnya (Permen 14/2016: B/2).

Adanya sistem dan pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik 
(pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan 
lain-lain) dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan 
destinasi pariwisata secara berkelanjutan (Permen 14/2016: B/3).

Adanya sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk memberikan 
kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal, seperti misalnya praktik-praktik 
keberlanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan infrastruktur dan 
lain-lainnya (Permen14/2016: B/8).

Adanya sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan  
mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang 
adil. Produk lokal tersebut antara lain adalah produk makanan, minuman, kerajinan, 
seni pertunjukan, dan pertanian (Permen 14/2016: B/9).

1
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Keberadaan pariwisata menjadi penggerak dari sektor-sektor lain di luar pariwisata yang 
berjalan bersama sebagai sebuah ekosistem.

Masyarakat pengelola dan industri pariwisata wajib mematuhi Undang Undang 
Ketenaga-kerjaan dan Peraturan Perpajakan; Peraturan Daerah terkait ketenagakerjaan 
dan terkait Pendapatan Daerah.

Adanya organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan dan 
pembagian tugas yang jelas. Selain itu juga melibatkan sektor swasta dan publik yang 
berada di bawah landasan hukum yang ada (Permen 14/2016: A/2.1.2).

Kepariwisataan harus direncanakan sehingga dapat 
memenuhi serta meningkatkan kebutuhan dasar dan kesejahteraan 
seluruh masyarakat di DTW. Pengembangan pariwisata diarahkan pada 
perancangan arsitektur berbasis nilai-nilai lokal dalam rangka mengintegrasikan 
perekonomian dan struktur ekonomi masyarakat setempat. Kriterianya adalah:

2
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Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu 
memperhatikan lingkungan sensitif. Kriterianya adalah:

Strategi pariwisata tahun jamak (jangka 
pendek, menengah, dan panjang) yang 
mencakup pengembangan aksesibilitas 
ke destinasi, amenitas kepariwisataan di 
dalam dan sekitar destinasi, serta 
aktivitas kepariwisataan di dalam dan 
sekitar destinasi dengan tetap 
memperhatikan daya tampung dan daya 
dukung lingkungan, pertumbuhan 
ekonomi, isu sosial, warisan budaya, 
kualitas, kesehatan, keselamatan, dan 
estetika. Penyusunan strategi tersebut 
dilaksanakan dengan partisipasi 
masyarakat dan komitmen politik dari 
pemangku kepentingan yang relevan 
(Permen 14/2016: A/1.1.1).

Adanya sistem pemantauan dan evaluasi 
yang dilaksanakan dan dilaporkan 
secara berkala. Sistem tersebut 
mencakup isu lingkungan, ekonomi, 
sosial, budaya, pariwisata, dan hak asasi 

Adanya kebijakan dan 
perundang-undangan yang mengatur 
agar perusahaan di desti-nasi 
pariwisata menyediakan lapangan 
pekerjaan, peluang pelatihan, 
keselamatan kerja, dan upah yang adil 
(sesuai dengan upah minimum 
rata-rata) dan setara untuk semua, 
termasuk perempuan, generasi muda, 
penyandang cacat, kelompok minoritas 
dan lainnya (Permen 14/2016: D/2).

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau 
pulau kecil (UU No. 27 tahun 2007 

3

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil)Pengelolaan 
Wilayah pegunungan, DAS, wilayah 
perbatasan, wilayah terluar (terdepan), 
dan wilayah terpencil lainnya

Peraturan-peraturan yang ada di sektor 
lain contohnya: peraturan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup

Rekomendasi/Pengelolaan 
pengembangan ekowisata

manusia, serta prosedur mitigasi 
dampak pariwisata yang berfungsi 
dengan baik dan jelas pendanaannya 
(Permen 14/2016: A/3.1.3).

Pemerintah perlu membantu 
permodalan yang diberikan kepada 
masyarakat untuk memulai usaha 
(start-up business pariwisata).

Mempertahankan keunikan arsitektur 
tradisonal dapat meningkatkan jumlah 
kunjungan wisatawan untuk datang ke 
DTW.

Membangun rantai nilai perekonomian 
yang melibatkan sektor-sektor lainnya 
seperti: perikanan, pertanian, dan 
sebagainya untuk membangun dan 
mengembangkan ekonomi masyarakat 
dari sektor pariwisata.
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Para pelaku usaha pariwisata harus melakukan Seasibility Study (FS)/ 
studi kelayakan terkait Analisis Manajemen Dampak Lingkungan 
(AMDAL), Daya Dukung Lingkungan (DDL) sebelum melakukan kegiatan 
usahanya. Para pelaku usaha pariwisata harus memberikan informasi, melakukan 
sosialisasi tentang rencana program serta dampak rencana tersebut kepada masyarakat 
DTW secara objektif. Kriterianya adalah:

Adanya strategi pariwisata tahun jamak 
(jangka pendek, menengah dan panjang) 
yang mencakup pengembangan aksesi 
bilitas ke destinasi, amenitas 
kepariwisataan di dalam & sekitar 
destinasi, aktivitas kepariwisataan di 
dalam & sekitar destinasi dengan tetap 
memperhatikan daya tampung dan daya 
dukung lingkungan, pertumbuhan 
ekonomi, isu sosial, warisan budaya, 
kualitas, kesehatan, keselamatan, dan 
estetika. Penyusunan strategi tsb 
dilaksanakan dgn partisipasi masyarakat 
dan komitmen politik dari pemangku 
kepentingan yang relevan (Permen 
14/2016 : A/1.1.1) 

Adanya pedoman, peraturan, kebijakan 
mengenai perencanaan yang 
mencakup penilaian dampak 
lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, 
penggunaan lahan, desain, konstruksi 
dan pembongkaran, yang disusun 
bersama dengan masyarakat lokal dalam 
rangka melindungi sumber daya alam 
dan budaya (Permen 14/2016 : A/1.2.7) 

4

Adanya sistem & pertemuan secara rutin 
yang memastikan partisipasi publik 
(pemangku kepentingan dari sektor 
pemerintah, swasta, masyarakat lokal, 
dan lain-lain) dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan untuk 
pengembangan destinasi pariwisata 
secara berkelanjutan (Permen 14/2016 : 
B/3)

Sistem yang dibentuk baik berupa 
kebijakan atau kearifan lokal yang 
berbentuk lembaga resmi maupun tidak 
yang mampu mengurangi potensi 
terjadinya hal-hal negatif yang dapat 
merusak lingkungan sebagai akibat 
pengembangan pariwisata. Selain itu 
juga meliputi pencegahan dan 
penanggulangan apabila terjadi 
kerusakan (Permen 14/2016 : D/1) 

UU dan Peraturan dari Kementerian/ 
Lembaga (K/L) terkait dampak 
lingkungan
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TAHAPAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS
MASYARAKAT
Berdasarkan pendampingan wisata berbasis masyarakat yang dilakukan 
dan pembelajaran yang didapat, program Responsible Marine Tourism 
WWF-Indonesia merumuskan beberapa tahapan pengembangan wisata 
berbasis masyarakat, sebagai berikut:

Melakukan pemetaan sumber daya, aktor, dan penilaian sosial budaya

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang ‘ruang gerak 
komunitas lokal’ dan ‘rencana masa depan mereka melalui pemanfaatan sumber 
daya alam dan ruang’. Selanjutnya kajian terhadap sosial-budaya yang diikuti 
dengan studi untuk melihat sikap penerimaan dan persepsi komunitas terhadap 
pariwisata berbasis masyarakat. Aktivitas penilaian ini juga mencakup penilaian 
terhadap sumber daya alam, aspek konservasi lokal, sosial, budaya, tokoh-tokoh 
berpengaruh dalam kawasan tersebut dan diikuti dengan penilaian terhadap apa 
yang diinginkan oleh komunitas dalam pengembangan kepariwisataan ini. 

Merintis Daya Tarik Wisata (DTW)

Perencanaan dan perintisan pengembangan sarana dan prasarana dasar dilakukan 
di kawasan yang belum berkembang, maupun perencanaan pengembangan daya 
tarik wisata di lokasi baru. Dimulai dengan menangani dan mengelola potensi 
sumber daya alam, mengembangkan cagar alam/wisata alam yang telah terbentuk 
secara alami (misal; danau, air terjun, ekosistem terumbu karang, pegunungan, 
dan lain-lain). Melakukan eksplorasi dan pengembangan daerah perikanan 
menjadi daerah wisata dan menghubungkannya dengan destinasi lainnya. Pada 
tahap ini juga dilakukan pengembangan komponen produk pendukung/turunan 
pariwisata seperti kuliner, kerajinan, maupun suvenir.
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Meningkatkan kapasitas masyarakat

Penyiapan masyarakat dapat dilakukan dengan pembentukan maupun 
pemantapan kelembagaan masyarakat. Melalui kelembagaan diharapkan 
pengelola dapat memiliki pemahaman, cita-cita atau visi-misi yang sama di 
dalam lembaga yang dimiliki. Keterampilan juga dibutuhkan oleh masyarakat 
yang akan mengelola kegiatan pariwisata. Melalui kelembagaan yang resmi dan 
terafiliasi dengan institusi pemerintah lokal maupun daerah, masyarakat dapat 
memiliki akses yang lebih mudah dan terhubung dengan rencana pengembangan 
wilayah. Masyarakat perlu membuka diri dan memperkaya pengetahuan melalui 
peningkatan kapasitas tematik sesuai dengan kebutuhan dan menguatkan 
jejaring sebagai penguat modal sosial.

Meningkatkan Kualitas Produk dan Daya Saing

Dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing terhadap pembangunan 
daya tarik wisata, maka diharapkan masyarakat dapat terhubung dengan 
pemerintah dan organisasi profit maupun non-profit lainnya. Peningkatan 
kualitas produk penting dilakukan agar bisa bersaing secara kompetitif. 
Pengembangan produk turunan wisata lainnya berdasarkan potensi dan identitas 
daerah setempat dilakukan untuk memperkuat komponen wisata.

Memantapkan Daya Tarik Wisata

Mengembangkan 'hub' atau jejaring antar satu destinasi ke destinasi lain 

Mengembangkan berbagai aktivitas yang menarik wisatawan. 

Mengembangkan berbagai jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai  tema di 
sekitar lokasi daya  tarik wisata 

Melakukan pengembangan produk sebagai komponen dari pariwisata 
(suvenir, produk olahan kebun/laut), ataupun usaha lainnya.

11 PANDUAN PENGELOLAAN LEBIH BAIK BAGI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT



Membangun Prasarana Umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata 

Pengembangan prasaran ataupun insfrastruktur dasar untuk mendukung 
kesiapan kawasan pariwisata berbasis alam dan budaya meliputi :

    Fasilitas jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata. 

    Fasilitas prasarana jalan, pelabuhan ataupun dermaga di kawasan pariwisata.

    Fasitilas pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata.

    Fasilitas jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata.

    Fasilitas jaringan perputaran ekonomi (bank) di kawasan pariwisata.

    Fasilitas pengembangan pusat informasi pariwisata di kawasan pariwisata

Membangun aksesibilitas pariwisata

Pengembangan sarana moda transportasi darat, laut, angkutan sungai dan 
penyeberangan dan transportasi yang menghubungkan antar koridor pariwisata 
daerah meliputi aktifitas sebagai berikut: 

Pengembangan angkutan wisata darat yang memenuhi standar keamanan dan 
kenyamanan bagi wisatawan.

Mengembangkan moda transportasi yang hemat energi dan ramah 
lingkungan

Pengembangan angkutan wisata laut antar koridor pariwisata daerah yang 
memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan

Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan 
khusus dalam rangka mendukung aksesibilitas antar koridor pariwisata 
daerah

Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan 
khusus dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan

Penyusunan studi kebutuhan mode transportasi antar koridor pariwisata 
daerah.   
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Kegiatan DTW - Kunjungan ke FKNK 
Kabola dan Perjalanan Menuju Pulau Sika
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PANDUAN WISATA
BERTANGGUNG JAWAB
BAGI OPERATOR WISATA
Operator wisata yang melakukan promosi dan mendukung masyarakat setempat dalam 
mengembangkan potensinya memiliki peran penting dalam kegiatan pariwisata. 
Operator wisata memiliki tanggung jawab mempersiapkan kesiapan kepariwisataan di 
suatu wilayah agar dapat memenuhi prinsip 5A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, 
akomodasi, dan amenitas), perlu memahami aturan atau norma budaya masyarakat 
yang dikunjungi. 

ATRAKSI
Daya tarik suatu
tempat

AKTIVISTAS
Kegiatan menarik yang 
dapat diikuti wisatawan

AKSEBILITAS
Akses yang mudah untuk
menuju tempat wisata

AKOMODASI
Tempat tinggal sementara
bagi pengunjung

AMENITAS
Sarana penunjang
aktivitas di lokasi wisata
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Pelaku operator pariwisata harus menghormati setiap wisatawan dan 
menyiapkan fasilitas pokok dan informasi yang diperlukan wisatawan. 
Kriterianya adalah: 

Pelaku industri memiliki sistem yang 
mengatur alur kunjungan pada suatu 
lokasi wisata, termasuk di dalamnya 
langkah-langkah untuk melestarikan, 
melindungi serta meningkatkan aset 
alam dan budaya. (Permen 14/2016: 
C/2) 

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib 
menyediakan informasi selengkap 
lengkapnya mengenai destinasinya 
agar mudah diakses oleh wisatawan.

Pelaku industri menyediakan panduan 
yang jelas bagi pengunjung untuk 
berperilaku yang sesuai dan tepat pada 
lokasi-lokasi wisata yang sensitif. 
Panduan dirancang untuk 
meminimalkan dampak negatif dari 
pengunjung terhadap lokasi wisata 
yang sensitif dan sebaliknya dapat 
memperkuat perilaku positif dari 
pengunjung pada saat berada di lokasi 
wisata. (Permen 14/2016: C/3) 
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Tour operator menyiapkan media 
promosi terkait kesiapan wisata pada 
saat pandemi

Memastikan diri dalam kondisi sehat, 
dengan suhu tubuh kurang dari 37,3*C, 
tidak sedang menderita gejala demam, 
batuk, pilek, nyeri tenggorokan, 
dan/atau sesak napas sebelum 
beraktivitas di daya Tarik wisata

Melaksanakan perilaku hidup bersih 
dan sehat

Memberikan salam dengan cara 
mengatupkan kedua telapak tangan di 
dada sebagai pengganti berjabatan 
tangan

Hindari menyentuh area dan barang 
publik yang berpotensi disentuh 
banyak orang

Operator wisata menyediakan 
mekanisme reservasi (lewat telepon, 
media sosial, maupun media lainnya) 
sebelum kunjungan

Pengelola wisata mengumpulkan 
informasi data diri pengunjung seperti 
nama, asal daerah/negara, dan nomor 
kontak.

Meneruskan data informasi pengunjung 
kepada karyawan/pemandu wisata lokal 
jika pengunjung tersebut mengalami 
gangguan kesehatan (demam, batuk, 
pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau 
sesak napas).

Karyawan dan pemandu lokal 
menginformasikan kepada pimpinan 
jika mengalami gangguan kesehatan. 

Karyawan dan pemandu wisata lokal 
mengarahkan dan membantu 
pengunjung dan pihak lain yang berada 
di daya tarik wisata jika terjadi kondisi 
darurat.

Hal-hal yang patut diingat dan dijalankan secara bertanggung jawab 
dalam bekerja sama dengan pengelola pariwisata yang dikelola oleh 
masyarakat antara lain:

Berwisata sesuai dengan protokol kebersihan, 
Kesehatan, dan keselamatan1
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Menggunakan
masker dengan
benar

Menyediakan
tempat cuci
tangan

1,5 m 1,5 m

Menjaga jarak dan
tidak membuat
kerumunan

Sedia handsanitizer
dan desinfektan
spray

Pastikan suhu tubuh
dibawah 37,7 co
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Memenuhi seluruh persyaratan 
administrasi dan teknis dari pemerintah, 
misalnya legalitas perusahaan seperti 
surat-surat legal usaha - Surat Izin 
Usaha (SIU), Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP), Tanda Daftar 
Perusahaan (TDP), pajak, Surat Izin 
Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) 
atau karcis masuk kawasan konservasi 
kelautan KKPretribusi, atau tiket masuk.

Menjadikan keselamatan dan keamanan 
sebagai prinsip utama perusahaan. 
Buatlah Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang harus dilakukan dalam 
kondisi tertentu (bencana alam, 
kriminalitas, wisatawan berkebutuhan 
khusus dan lanjut usia, 
new-normal atau kecelakaan).

Menyiapkan perlengkapan keselamatan 
yang memadai (tabung pemadam api, 
sabuk pengaman, kotak P3K) fasilitas 
tambahan untuk wisatawan yang 
memiliki kebutuhan khusus dan lanjut 
usia, menerapkan protokol kesehatan 
new normal dan melakukan pengecekan 
secara rutin terhadap tanggal 
kadaluwarsa.

Memiliki informasi mengenai kontak 
atau lokasi tokoh masyarakat atau 
fasilitas kesehatan (Puskesmas, Dokter 
atau Rumah Sakit, Polisi, dan SAR) yang 
masih berlaku. Menempatkan informasi 
kontak di area yang mudah dilihat.

Memastikan karyawan memahami 
standar keselamatan diri dan wisatawan 
dengan menyediakan akses dan 
memahami tindakan yang perlu 
dilakukan jika memiliki wisatawan yang 
berkebutuhan khusus dan lanjut usia, 
serta  memprioritaskan keselamatan dan 
keamanan wisatawan.

Memastikan pengemudi transportasi 
mempunyai izin resmi dan masih 
berlaku, serta tidak bekerja dalam 
pengaruh minuman keras atau alkohol 
dan obat-obatan terlarang. 
Menambahkan nomor telefon 
perusahaan pada belakang kendaraan 
untuk melaporkan pengemudi yang 
ugal-ugalan.

 Adanya kebijakan untuk 
mendukung akses ke lokasi wisata, 
situs alam dan budaya bagi semua, 
termasuk penyandang cacat ataupun 
yang memiliki kebutuhan khusus, 
selama hal ini sesuai untuk 
diterapkan (Permen 14/2016 : 
A/2.3.8)

Pengelola wisata menyediakan 
fasilitas dan sarana untuk 
memudahkan wisatawan bergerak 
dan menikmati destinasi wisata. 
Mulai dari anak-anak hingga lansia 
dan khususnya kaum difabel dan 
manula; termasuk bagi yang  

Saat menjalankan usaha perjalanan2
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Menyiapkan asuransi untuk setiap paket wisata yang ditawarkan. Periksa dan pastikan 
peserta wisata memiliki asuransi pribadi atau yang disediakan oleh operator untuk 
perjalanan wisata.

Mematuhi peraturan perundang-undangan tentang konservasi habitat dan satwa, 
peruntukan kegiatan sesuai lokasi yang berlaku di daerah konservasi laut seperti Taman 
Nasional, Taman Perairan, cagar alam, kawasan konservasi laut, suaka alam perairan, 
dan sebagainya

Mematuhi peraturan yang melindungi batas kesusilaan dan eksploitasi tenaga kerja di 
bawah umur:

Adanya Praktik, program dan 
perundang-undangan yang 
dipublikasikan untuk mencegah 
komersialisasi dan eksploitasi, serta 
pelecehan seksual, atau bentuk 
pelanggaran lainnya terhadap 
anak-anak, remaja, perempuan, dan 
kelompok minoritas 
(Permen 14/2016 : B/7)

Undang-undang tentang 
pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang.

Undang-undang lainnya yang terkait 
dengan perlindungan wanita dan 
anak.

CONTOH
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Bekerja sama dengan fasilitator atau 
operator wisata setempat lokal yang 
mempunyai rekam jejak yang baik 
dalam hal pelayanan dan yang 
memperhatikan keamanan, 
keselamatan, dan kenyamanan 
wisatawan.

Aktif berkoordinasi dengan fasilitator 
atau tokoh lokal setempat setiap kali 
memasuki dan beraktivitas di 
lingkungan dan daerah adat.

Mengkomunikasikan tentang 
aturan-aturan/larangan baik umum 
maupun adat dalam berwisata yang 
menjadi standar dalam interaksi 
dengan masyarakat lokal, seperti aturan 
berpakaian, merendahkan suara, tidak 
menggunakan narkoba atau 
mengonsumsi minuman keras atau 
alkohol, tidak mendukung atau 
melakukan kegiatan prostitusi atau 
pelecehan.

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata3
Berkoordinasi dengan fasilitator atau 
tokoh lokal untuk mengetahui apa yang 
boleh dilakukan, harus dilakukan dan 
tidak boleh dilakukan di lokasi wisata.

Mengedukasi peserta wisata tentang 
hal-hal yang positif dan produktif, 
misalnya dengan mengajak wisatawan 
untuk berdiskusi langsung dengan 
komunitas setempat mengenai 
pengolahan kuliner, perikanan, 
pertanian atau perkebunan, dan 
kesenian.

Melakukan pengawasan dan 
mengingatkan peserta wisata secara 
santun apabila ada pelanggaran, untuk 
menghindari konflik dengan 
masyarakat lokal.

Memastikan karyawan Anda terlibat 
dalam mempromosikan dan 
menghormati peraturan-peraturan 
formal maupun peraturan adat.
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Bekerja sama dengan pengelola 
warisan/cagar budaya untuk 
menerapkan prinsip pariwisata yang 
ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menyediakan interpretasi atau 
penjelasan kepada pengelola warisan 
/cagar budaya agar tidak terjadinya 
kesalahan informasi yang diberikan 
kepada wisatawan di kelompoknya.

Terlibat dalam membangun sistem 

Mementingkan kebudayaan setempat4

Memberdayakan masyarakat setempat 
dalam memenuhi jasa dan kegiatan 
wisata, misalnya dalam hal penyediaan 
akomodasi, konsumsi, pemandu wisata 
dan lain sebagainya.

Terlibat aktif dalam mempromosikan 
atraksi, budaya, produk lokal dalam 
kegiatan wisata untuk mendukung.

Mendukung kegiatan konservasi.

Mengembangkan program 
pemberdayaan masyarakat yang 
mendukung ekonomi dan budaya 
masyarakat lokal.

Memastikan karyawan ikut 
mempromosikan atraksi, budaya, dan 
produk lokal dalam kegiatan wisata.

mengadopsi kode etik perlindungan 
anak dan perempuan dari dampak 
negatif kepariwisataan. 

Ikut berpartisipasi dalam musyawarah 
atau diskusi dengan masyarakat 
setempat, sehingga dapat membuat 
keputusan bersama.

Mengajak pemerintah untuk 
meningkatkan efektivitas peraturan 
tentang perlindungan anak, perempuan 
dan masyarakat setempat.

Mendukung komunitas dan perekonomian lokal5

pengelolaan destinasi warisan/cagar 
budaya dari desa/pemerintah setempat 
untuk pariwisata keberlanjutan. 

Mempromosikan warisan/cagar budaya 
sebagai salah satu cara untuk 
mendukung pengelolaan keberlanjutan 
warisan/cagar budaya.

Memahami dan menaati peraturan yang 
berlaku di kawasan warisan/cagar 
budaya.
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WISATA BERTANGGUNG
JAWAB BAGI WISATAWAN
Sebagai wisatawan, berwisata dalam di suatu wilayah masyarakat, perlu 
memperhatikan dan menghormati aturan atau norma budaya masyarakat yang 
dikunjungi. Dalam pengertian ini, wisata yang dilakukan adalah pariwisata berbasis 
masyarakat, berikut  hal-hal yang patut diingat dan dijalankan karena penting untuk 
mendorong adanya pelestarian/keberlanjutan/ bertanggungjawab, yaitu:

Memastikan diri dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh kurang dari 37,3*C, tidak 
sedang menderita gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 
napas sebelum beraktivitas di daya tarik wisata

Berwisata sesuai aspek kebersihan, kesehatan, 
dan keselamatan 1

22PANDUAN PENGELOLAAN LEBIH BAIK BAGI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT



Melaporkan kunjungannya kepada 
perwakilan negaranya di Indonesia

Mencari informasi secara lengkap 
tentang Destinasi Wisata yang dituju 
sebelum keberangkatannya  dari 
berbagai sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

Menyiapkan diri dengan surat-surat 
dan dokumen perjalanan yang menjadi 
syarat selama melakukan kunjungan. 

Wisatawan harus memiliki asuransi 
perjalanan (travel insurance) sebagai 
salah satu kelengkapan persyaratan 

Saat merencanakan perjalanan2
Para wisatawan harus merencanakan perjalanannya dengan selengkap-lengkapnya. 
Kriterianya adalah:

untuk melakukan perjalanan ke 
Indonesia; Menunjang keselamatan 
diri dengan mencatat nomor-nomor 
penting yang dapat dihubungi dalam 
keadaan darurat dan ikut dalam 
asuransi kesehatan dan keselamatan 
serta menyiapkan obat-obatan khusus 
jika memiliki riwayat penyakit khusus.

Tidak membawa dan mengkonsumsi 
narkotika dan obat-obatan terlarang, 
mengetahui nilai budaya setempat 
terkait apa yang tidak dikonsumsi oleh 
masyarakat setempat. Membawa travel 
kit yang ramah lingkungan (tempat 
minuman, sedotan stainless) untuk 

Melaksanakan perilaku hidup bersih 
dan sehat

Memberikan salam dengan cara 
mengatupkan kedua telapak tangan di 
dada sebagai pengganti berjabatan 
tangan

Hindari menyentuh area dan barang 
publik yang berpotensi disentuh banyak 
orang

Pengunjung sebaiknya melakukan 
reservasi sebelumnya (lewat telepon, 
media sosial, maupun media lainnya) 
sebelum kunjungan

Pengunjung menginformasikan data diri 
seperti nama, asal daerah/negara, dan 
nomor kontak kepada penyedia wisata 
dan masyarakat setempat
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Wisatawan harus menghormati dan 
tunduk pada aturan/norma/nilai tradisi 
di daerah tujuan wisata, baik melalui 
penampilan, sikap maupun respons 
terhadap gender maupun norma 
setempat.

Wisatawan dilarang memaksakan untuk 
mengunjungi/melihat suatu objek daya 
tarik ataupun tradisi-tradisi daerah yang 
dianggap sakral tanpa mendapatkan ijin 
dari pemangku adat atau pejabat 
berwenang di wilayah yang dikunjungi.

Selalu memberikan contoh berperilaku 
dan bertutur kata yang sopan, gunakan 
bahasa yang jelas dan dipahami, serta 
ramah (senyum, salam, sapa)  kepada 
masyarakat lokal, karena mereka 
cenderung akan mengingat dan 
berusaha meniru.

Saat berinteraksi dengan masyarakat lokal3

mengurangi jejak karbon,  masker dan 
hand sanitizer sesuai protokol 
new-normal

Jika tersedia, memilih operator wisata 
atau pemandu wisata lokal yang 
bertanggung jawab, menerapkan 
protokol kesehatan dan menghormati 
hak-hak masyarakat lokal.

Mengikuti instruksi yang diberikan 
oleh ketua rombongan operator wisata 
atau fasilitator/pemandu lokal, 

Menghormati upacara adat atau upacara 
agama yang sedang berlangsung.   

Rendahkan suara di tempat adat, di 
pemukiman lokal, dan tempat- tempat 
lain yang dihormati dan dijadikan 
sebagai ruang adat atau ritual agama.

Melaporkan diri kepada otoritas lokal 
ketika datang ke lokasi wisata dan selalu 
membawa kartu identitas diri.

Mengikuti standar atau aturan yang 
berlaku mengenai lisensi yang 
dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, 
seperti menyelam, berkendara, dan 
sebagainya.                         

terutama mengenai aturan-aturan yang 
berhubungan dengan keamanan, 
keselamatan, dan etika lokal.

Mengikuti seluruh prosedur aktivitas 
dengan baik dan bertanggung jawab 
sesuai dengan standar yang berlaku.

Selalu berkoordinasi dengan operator 
wisata sebelum melakukan sesuatu 
kegiatan yang berpotensi mempunyai 
dampak hukum maupun sosial.
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Meminta penjelasan atau keterangan 
kepada pihak pengelola atau tur 
operator agar tidak terjadinya kesalahan 
informasi.

Tidak memotret pada kawasan yang 
dilarang.

Memastikan saat berkunjung tidak 
menyentuh benda warisan/cagar 
budaya.

Tidak merusak/mencoret/memberi 
tanda benda warisan/cagar budaya.

Tidak mengambil barang-barang 
warisan/cagar budaya.

Tidak membuang air kecil di sembarang 

Mementingkan kebudayaan setempat

tempat khususnya di warisan budaya, 
selain kotor dianggap sebagai pelecehan 
terhadap warisan budaya.

Menjaga kebersihan di kawasan cagar 
budaya dengan cara tidak membuang 
sampah sembarangan.

Merokok pada tempat yang telah 
disediakan serta mematikan puntung 
rokok dengan benar dan tidak 
membuangnya sembarangan, untuk 
menghindari kebakaran.

Memberikan donasi atau membeli 
cinderamata dari pengelola destinasi 
berbasis masyarakat sebagai salah satu 
cara untuk mendukung pengelolaan 
warisan/cagar budaya.

4

Tidak terlibat dengan eksploitasi anak 
dan perempuan. Melaporkan pada pihak 
berwenang/adat bila menemukan 
pelanggaran terhadap hak anak dan 
perempuan.

Tidak memotret pada 
kawasan yang dilarang

Selalu meminta ijin kepada kepala desa 
atau adat,  jika ingin melakukan 
kegiatan yang melibatkan masyarakat 
banyak atau yang berpotensi memiliki 
sanksi hukum/sosial.
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Membeli cinderamata/produk hasil karya masyarakat setempat.

Berkontribusi secara sukarela terhadap program pemberdayaan masyarakat, misalnya 
menjadi sukarelawan atau menyumbangkan buku/alat-alat sekolah.

Jeli dalam memilih cinderamata, tidak membeli produk tidak ramah lingkungan dan/atau 
yang melanggar peraturan konservasi.

Mendukung komunitas dan perekonomian lokal5

Tidak mengambil
barang warisan/
cagar budaya

Tidak mencoret
warisan/ cagar budaya

Tidak menyentuh
benda warisan cagar/
warisan budaya
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PEMBELAJARAN PARIWISATA 
BERBASIS MASYARAKAT
Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang kami rekam berasal dari praktik 
yang telah dilakukan dimulai sejak era tahun 2000. Tidak sedikit, kegiatan 
pengembangan parwisata berbasis masyarakat ini dimulai dari gerakan pelestarian 
lingkungan dan munculnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya 
alamnya. Beberapa komunitas di Indonesia telah memiliki serangkaian praktik terbaik 
yang dapat dirangkum dalam pembelajaran. 

Pembelajaran direkam berdasarkan tiga prinsip utama keberlanjutan yaitu 
mengedepankan aspek lingkungan, sosial budaya, dan keberlanjutan kehidupan 
masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa penerapan kearifan lokal dan praktik wisata 
yang mengutamakan nilai kelokalan yang telah dimiliki oleh beberapa komunitas 
masyarakat di wilayah masing-masing. Beberapa kearifan lokal yang ada mencakup 
pengelolaan destinasi desa wisata dalam Peraturan Desa, ketentuan berkegiatan wisata 
sesuai nilai masyarakat lokal, dan ketentuan adat istiadat setempat. 

Rangkuman penerapan dan pembelajaran diambil dari Yayasan  Bakti Alam Sendang 
Biru (YBASB) di Jawa Timur yang bekerja sama dengan East Java Ecotourism Forum 
(EJEF), Yayasan Wisnu dan Jaringan Ekowisata Desa (JED) Bali, serta beberapa desa 
dampingan WWF-Indonesia program Marine Fisheries di Flores Timur, Alor, 
Wakatobi, dan Papua. Beberapa wilayah ini kami harapkan dapat memberikan 
gambaran proses pendampingan masyarakat, dapat memperkaya bagaimana usaha 
wisata bekerja, memperluas referensi wisatawan, maupun menambah referensi bagi 
masyarakat pengelola destinasi wisata berbasis masyarakat itu sendiri.
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JAWA TIMUR
Pelestarian lingkungan pesisir 
di Pantai Clungup, Malang

Pantai Clungup terletak satu kilometer dari Pantai Sendangbiru, terletak di Desa 
Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pantai Clungup berada 
di lokasi penyangga, yaitu terletak di luar Cagar Alam Pulau Sempu Malang. 
Pengembangan Clungup Mangrove Conservation (CMC) dimulai dengan adanya 
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keinginan masyarakat  untuk melakukan 
pemulihan lingkungan di tahun 2005. 
Selama delapan tahun pertama, Pak 
Saptoyo dan para mantan perusak 
alam—yang kerap melakukan 
pengeboman ikan, illegal logging hutan 
bakau dan pohon—serta Ibu Lia Putrinda, 
mendirikan Yayasan Bakti Alam Sendang 
Biru (YBASB). Para penggagas adalah 
masyarakat awam dan bukan ahli 
lingkungan maupun pariwisata. Namun 
berangkat dari kesadaran dan rasa 
kepemilikan masyarakat terhadap lokasi 
untuk memulihkan lingkungan, mereka 
melakukan gerakan bersama melalui 
rehabilitasi terumbu karang dan hutan 
bakau yang merupakan tempat tinggal 
bagi berbagai jenis ikan.

Pada tahun 2014, inisiatif yayasan 
dilanjutkan dengan membuka program 
kunjungan wisata Clungup Mangrove 
Conservation. Kegiatan wisata meliputi 
berjalan menyusuri pantai menuju pantai 
Clungup, mangrove tracking, berenang, 
dan snorkeling. Agar kelestarian 
lingkungan tetap terjaga, yayasan 
mengeluarkan kebijakan untuk 
melakukan pengecekan sampah dari awal 
datang dan sebelum meninggalkan lokasi 
Pantai Clungup. Hal ini meningkatkan 
kesadaran masyarakat bersama di wilayah 
Sendangbiru. Seiring berkembangnya 
kegiatan wisata, pemandu lokal mulai jadi 
mata pencarian alternatif. Selain CMC, 
terdapat beberapa DTW lain di sekitarnya, 
bahkan mendapat dukungan rumah 
apung dan telah membuka peluang untuk 
melakukan camping.

Di sisi lain, Yayasan BASB sebagai 
pengelola Mangrove Clungup 
Conservation merasa terancam dengan 

pesatnya perkembangan wisata. Oleh 
karena itu terdapat beberapa prinsip yang 
perlu dipertimbangkan yaitu lingkungan, 
sosial, serta pemberdayaan masyarakat. 
Dari segi lingkungan, CMC memiliki 
kebijakan menutup kunjungan pada hari 
Kamis untuk perawatan. Dari segi 
sosial-budaya, CMC menghargai hak 
pengelola dan masyarakat dengan tutup 
pada momen hari raya yang berisiko akan 
mengalami pelonjakan kunjungan yang 
selanjutnya juga berisiko terhadap 
kelestarian lingkungan. Selain itu, 
wisatawan perlu melakukan offline 
booking sebelum berkunjung yang 
dilakukan secara rutin dan konsisten 
dengan melakukan pencatatan di buku.

Dari segi pemberdayaan masyarakat, 
seluruh elemen masyarakat terlibat dan 
berperan dalam kegiatan konservasi dan 
wisata. Masyarakat yang mampu 
berenang dan snorkeling menjadi 
pemandu, masyarakat lainnya terlibat 
dalam menyediakan jasa kuliner serta 
bertindak sebagai pengawas penyewaan 
peralatan snorkeling. Terdapat pula 
komunitas masyarakat yang berperan 
mendukung rehabilitasi dengan 
melakukan penanaman tanaman. 
Kegiatan yayasan dan masyarakat 
setempat juga berlanjut pada kegiatan 
"sinau lan dolanan” (belajar sambil 
bermain) untuk menyiapkan generasi 
selanjutnya yang dimulai pada 2017. 
Anggota yayasan sebagian besar 
merupakan nelayan dan petani sehingga 
pada 2018 kegiatan yayasan juga 
dilakukan dengan kelompok tani hutan 
sebanyak 950 orang. Kesadaran kolektif 
juga terus berkembang dengan 
dilakukannya konservasi sumber mata air 
pada tahun 2019.
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Berhasil melalui manajemen yang efektif 
dan kolaborasi

Sumber daya alam melimpah yang 
dimiliki meningkatkan kesadaran 
masyarakat yang ada dari segi lingkungan 
dan perlunya peningkatan service 
excellence. Sistem pengelolaan destinasi 
CMC merupakan sistem yang dikelola oleh 
masyarakat berdasarkan tantangan lokal 
yang ada. Para pendatang perlu 
melakukan offline booking terlebih 
dahulu yang dicatat di buku secara 
konsisten sejak 2017. Berdasarkan 
pencatatan, diketahui rata-rata kunjungan 
di CMC adalah 100 orang per dua jam. 
Dalam pelaksanaannya, dilakukan 
evaluasi berupa rapat pemantauan 
bulanan secara bersama-sama untuk 
dapat mengetahui apa saja yang perlu 
diadaptasi dan diperbaiki. 

CMC mengakui kunci keberhasilan 
kegiatan wisata edukasi konservasi yang 
dilakukan adalah banyaknya kerja sama 
internal dan eksternal yayasan. Dalam 
YBASB terdapat 107 orang masyarakat 
lokal yang bergabung dan memiliki 
inisiatif. YBASB juga bekerja sama dengan 
desa setempat yang memiliki kawasan 
pariwisata. Terdapat kelompok pertanian, 
penginapan, kuliner, pemandu wisata, 
selam, dan pengawas pesisir. Pemerintah 
daerah turut mendukung kegiatan wisata 
edukasi konservasi yang dilakukan. Dinas 
Kelautan dan Perikanan berkontribusi 
dengan melatih memandu selam dan 
keterampilan, KKHL melatih dari segi 
konservasi, terutama dukungan kepari-
wisataan diberikan oleh Dinas Pariwisata. 

Kunci keberhasilan berjalannya kegiatan wisata edukasi konservasi
yang dilakukan adalah banyaknya kekerja sama yang dilakukan baik internal 

maupun yang  bekerja sama dengan yayasan.
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Konsistensi melestarikan penyu 
hingga Kalpataru  

BALI
Pelestarian penyu dan ekowisata  
‘adopsi penyu’ di Desa Perancak 

Kegiatan konservasi penyu di Desa 
Perancak, Bali Barat awal mulanya 
dikembangkan oleh Kelompok Kurma 
Asih. Kurma adalah penyu, serta Asih 
berarti kasih atau penyayang. Kelompok 
ini merupakan gabungan keluarga yang 
sebelumnya merupakan pemburu penyu 
sampai tahun 1997. Melalui proses 
pendampingan dengan WWF-Indonesia 
dan mitra, pada akhirnya tumbuh 
kecintaan kelompok pemburu ini terhadap 
hewan dilindungi tersebut dan kelompok 
mulai mendapat manfaat dalam kegiatan 
wisata.  
 

Kegiatan yang disajikan adalah melalui 
program adopsi sarang penyu untuk 
selanjutnya dapat dijaga hingga tukik atau 
anak penyu dapat menetas. Adopsi sarang 
penyu ini dilakukan hingga kemudian 
menjadi atraksi wisata yang dikelola 
secara konsistensi untuk menjaga habitat 
penyu. Kegiatan ini pun telah mengangkat 
nama Desa  Perancak sebagai destinasi 
wisata penyelamat penyu.  

Pada tahun 2000, kelompok memulai 
pemetaan partisipatif wilayah mereka 
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Sejak 2002, Kelompok Kurma Asih 
kemudian dilanjutkan pendampingannya 
oleh Yayasan Wisnu. Pada tahun 2005, 
Kelompok Kurma Asih dimasukkan 
sebagai salah satu daerah kunjungan dari 
JED. Selain itu mulai tahun 2013-2016, 
dukungan diberikan dengan memfasilitasi 
pemangku kepentingan di desa tersebut 
untuk dapat duduk bersama dalam 
merencanakan ruang dan renstra desa. 
Kelompok didorong menjalankan 
mekanisme transparansi agar kegiatan 
konservasi dan pariwisata dapat berjalan 
dengan lebih baik.  
 
Perbaikan kelembagaan dilakukan dengan 
memperbaiki sistem tata kelola kelompok, 
mulai dari pembagian peran 
antar-pengurus kelompok, memastikan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan 
dan kegiatan, serta adanya pembagian 

persentase kontribusi kepada desa adat, 
banjar, dan juga desa dinas. Ketiga 
lembaga ini (desa adat, banjar, desa dinas) 
adalah pelindung Kelompok Kurma Asih. 
Sejak tahun 2017, setelah kegiatan 
konservasi penyu terintegrasi dalam 
rencana desa,  pemerintah desa pun mulai 
mengalokasikan dana desa untuk 
Kelompok Kurma Asih. Selain desa, 
dukungan juga datang dari pemerintah 
terkait seperti Pemkab Jembrana, 
Provinsi, BPSPL—KKP dan CSR dari Astra 
karena konsistensi mereka sebagai 
pelestari penyu.  
 
Secara khusus, pelaksanaan konservasi 
telah menjadi usaha utama kelompok ini 
dan menjadi mata pencarian kelompok. 
Seiring berjalannya proses pendampingan, 
salah satu tantangan yang telah berhasil 
diuraikan adalah kontribusi kelompok 

terhadap desa. Kelembagaan kelompok 
juga semakin baik ditandai dengan tahun 
2009/2010 kelompok mulai mengurus 
rekening tabungan atas nama Kelompok 
Kurma Asih sebagai salah satu bentuk 
transparansi antar-anggota kelompok dan 
juga menjaga kepercayaan pihak luar. 
Sebelumnya semua pemasukan masuk ke 
rekening pribadi salah satu pengurus.  
 
Melalui Jaringan Ekowisata Desa (JED) 
terdapat sistem pembagian kontribusi ke 
desa adat, banjar, dan desa dinas. JED 
membantu melalui uji coba tamu, 
pembagian secara transparan kepada 
desa adat, banjar dan desa dinas, dan 
adanya pembagian SHU dengan anggota 
Kelompok Kurma Asih—yang perlu 
ditindaklanjuti sebagai bentuk 
penyempurnaan ke depannya oleh 
Kelompok Kurma Asih. Melalui Jaringan 
Ekowisata Desa dan Yayasan Wisnu yang 
telah membawa tamu, kini Desa Perancak 
menjadi salah satu destinasi di Jembrana 
yang paling banyak dikunjungi oleh 
wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara. Desa Prancak juga telah 
menjadi salah satu lokasi penelitian dari 

Murdoch University Australia yang turut 
mendukung program adopsi penyu.

Ekowisata bersifat sangat kontekstual dan 
memiliki banyak komponen di dalamnya. 
Kegiatan wisata tidak merubah mata 
pencaharian masyarakat melainkan 
sebagai bonus bagi masyarakat dalam 
merawat lingkungan, budaya dan 
menjadikan kehidupan sehari-sehari 
sebagai salah satu atraksi untuk 
wisatawan. Kelompok lainnya juga 
terlibat dalam paket ekowisata yang 
dipromosikan melalui JED. Kelompok 
seniman musik gamelan khas Jembrana 
“jegog” dan kelompok nelayan terlibat 
dalam menyajikan atraksi kunjungan 
bersampan mengelilingi mangrove. Selain 
kelompok tersebut, yang paling penting 
dalam kegiatan ekowisata ini adalah 
kelompok kuliner yang mampu 
menyajikan produk khas desa. Sangat 
penting bahwa setiap individu yang 
terlibat dalam pengelolaan terlibat 
memiliki visi yang sama, agar dapat 
mendukung berjalannya usaha, baik dari 
segi keberlanjutan lingkungan, sosial dan 
ekonomi.  
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Pembelajaran yang dapat dibagikan dari
pendampingan di Desa Prancak 

Perlu memperkuat peran pihak yang berwenang di desa dalam mendampingi 
masyarakat dalam melakukan kegiatan konservasi dan usaha wisata

Menyiapkan tata kelola untuk memastikan pembagian peran, tugas, dan kewajiban; 
serta hak para pihak yang bertugas secara adil dan transparan

Memastikan tata niaga/pemasaran dalam setiap usaha yang dikembangkan sehingga 
menjamin keberlanjutan usaha. 

Memastikan pembagian persentase profit dan benefit sejak awal kepada para pihak, 
untuk menghindari konflik jika usaha telah menghasilkan di akhir. Kontribusi tersebut 
juga meliputi kontribusi terhadap desa dan pengelola usaha wisata

Mendampingi masyarakat dalam 
melakukan kegiatan konservasi
dan usaha wisata 

Pembagian peran, 
profit dan benefit 
pada pihak yang 
bertugas

Menjamin keberlajutan usaha
masyarakat lokal
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Menjadi lembaga payung dalam 
pengembangan program ecologic 
Nusa Penida bagi masyarakat 
kepulauan di Nusa Penida melalui 
kerja sama dengan GEF-SGP Indonesia 
dan UNDP, Yayasan Wisnu bersama tujuh 
lembaga mitra pelaksana melakukan 
pendampingan terhadap masyarakat di 
Pulau Nusa Penida, Bali. Program yang 
dikembangkan bertujuan untuk menjawab 
bagaimana masyarakat sebuah pulau kecil 
mampu memiliki resilience (daya lenting) 
terhadap perubahan iklim. 

Program ini terintegrasi dari wilayah 
pantai hingga gunung di 8 dari 13 desa di 
Nusa Penida agar mampu mengelola 
sumber daya alam dan manusianya. Nusa 
Penida, seperti Nusa Lembongan dan 
Ceningan, merupakan wilayah yang 
sedang berkembang pariwisatanya dan 
sebagian masyarakat telah meninggalkan 
mata pencarian utama sebagai petani 
darat, maupun petani rumput laut dan 
juga nelayan. Mereka kini beralih bekerja 
dalam sektor pariwisata, terutama 
generasi muda dari umur 17-40 tahun. 
Maka tak heran banyak masyarakat 
terutama di daerah pesisir yang sangat 
tergantung dari pariwisata, menjadi buruh 
di tanahnya sendiri. Padahal hal ini 
bertolak belakang dengan prinsip 
ekowisata yang tidak ingin mengubah 
mata pencarian asli masyarakat serta 
menghindari alih fungsi lahan dan 
perpindahan hak kepemilikan untuk 
pembangunan fasilitas pariwisata.  
 

Program pendampingan di Nusa Penida 
ini dilakukan multiaspek, antara lain 
aspek budidaya rumput laut,  kemandirian 
pangan melalui program permaculture 
dan kebun pekarangan, agroforestry 
untuk tanaman upakara dan pangan, 
mengembalikan keterampilan masyarakat 
dalam membuat tenun pewarna alam, 
peternakan dengan sistem silvopastoral, 
pendidikan lingkungan dan pengelolaan 
sampah, serta energi bersih ramah 
lingkungan. Semua  pengembangan 
program ini kemudian dikemas di Rumah 
Belajar Bukit Keker (keker adalah ayam 
hutan) yang dikelola oleh Yayasan Taksu 
Tridatu. Yayasan Taksu Tridatu 
merupakan lembaga lokal  yang ada di 
Nusa Penida yang dipelopori beberapa 
seniman, pendidik dan juga para pecinta 
lingkungan dan budaya asli Nusa Penida. 
Yayasan Taksu Tridatu disiapkan untuk 
dapat melanjutkan kerja-kerja para 
lembaga mitra yang sudah diinisiasi di 
beberapa desa sebagai jejak kecil dalam 
merawat pulau Nusa Penida. Para 
pengurus Yayasan Taksu Tridatu 
mendedikasikan lahan keluarga mereka 
seluas 30 are untuk dijadikan tempat 
belajar tentang Ekologi Nusa Penida, 
sebagai bentuk komitmen untuk turut 
aktif merawat pulau mereka sendiri. 

Di rumah belajar inilah dapat dilihat hasil 
program yang dilakukan di desa-desa oleh 
lembaga mitra. Ada tempat pengelolaan 
sampah terpadu (TPST), solar panel untuk 
penerangan, sistem pengelolaan kotoran 

Peningkatan Ketahanan Pangan, Sosial Budaya – Ekologis 
Masyarakat dalam Menghadapi Desakan Globalisasi 
dan Perubahan Iklim di Pulau Kecil

35 PANDUAN PENGELOLAAN LEBIH BAIK BAGI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT



Menjadi lembaga payung dalam 
pengembangan program ecologic 
Nusa Penida bagi masyarakat 
kepulauan di Nusa Penida melalui 
kerja sama dengan GEF-SGP Indonesia 
dan UNDP, Yayasan Wisnu bersama tujuh 
lembaga mitra pelaksana melakukan 
pendampingan terhadap masyarakat di 
Pulau Nusa Penida, Bali. Program yang 
dikembangkan bertujuan untuk menjawab 
bagaimana masyarakat sebuah pulau kecil 
mampu memiliki resilience (daya lenting) 
terhadap perubahan iklim. 

Program ini terintegrasi dari wilayah 
pantai hingga gunung di 8 dari 13 desa di 
Nusa Penida agar mampu mengelola 
sumber daya alam dan manusianya. Nusa 
Penida, seperti Nusa Lembongan dan 
Ceningan, merupakan wilayah yang 
sedang berkembang pariwisatanya dan 
sebagian masyarakat telah meninggalkan 
mata pencarian utama sebagai petani 
darat, maupun petani rumput laut dan 
juga nelayan. Mereka kini beralih bekerja 
dalam sektor pariwisata, terutama 
generasi muda dari umur 17-40 tahun. 
Maka tak heran banyak masyarakat 
terutama di daerah pesisir yang sangat 
tergantung dari pariwisata, menjadi buruh 
di tanahnya sendiri. Padahal hal ini 
bertolak belakang dengan prinsip 
ekowisata yang tidak ingin mengubah 
mata pencarian asli masyarakat serta 
menghindari alih fungsi lahan dan 
perpindahan hak kepemilikan untuk 
pembangunan fasilitas pariwisata.  
 

Program pendampingan di Nusa Penida 
ini dilakukan multiaspek, antara lain 
aspek budidaya rumput laut,  kemandirian 
pangan melalui program permaculture 
dan kebun pekarangan, agroforestry 
untuk tanaman upakara dan pangan, 
mengembalikan keterampilan masyarakat 
dalam membuat tenun pewarna alam, 
peternakan dengan sistem silvopastoral, 
pendidikan lingkungan dan pengelolaan 
sampah, serta energi bersih ramah 
lingkungan. Semua  pengembangan 
program ini kemudian dikemas di Rumah 
Belajar Bukit Keker (keker adalah ayam 
hutan) yang dikelola oleh Yayasan Taksu 
Tridatu. Yayasan Taksu Tridatu 
merupakan lembaga lokal  yang ada di 
Nusa Penida yang dipelopori beberapa 
seniman, pendidik dan juga para pecinta 
lingkungan dan budaya asli Nusa Penida. 
Yayasan Taksu Tridatu disiapkan untuk 
dapat melanjutkan kerja-kerja para 
lembaga mitra yang sudah diinisiasi di 
beberapa desa sebagai jejak kecil dalam 
merawat pulau Nusa Penida. Para 
pengurus Yayasan Taksu Tridatu 
mendedikasikan lahan keluarga mereka 
seluas 30 are untuk dijadikan tempat 
belajar tentang Ekologi Nusa Penida, 
sebagai bentuk komitmen untuk turut 
aktif merawat pulau mereka sendiri. 

Di rumah belajar inilah dapat dilihat hasil 
program yang dilakukan di desa-desa oleh 
lembaga mitra. Ada tempat pengelolaan 
sampah terpadu (TPST), solar panel untuk 
penerangan, sistem pengelolaan kotoran 

sapi untuk kompor biogas, kebun pangan 
mandiri organik, galeri untuk memajang 
hasil produk yang dihasilkan program 
maupun masyarakat, panggung tempat 
pementasan, dan ruang belajar untuk 
latihan yang sudah sering dimanfaatkan 
untuk belajar sastra dan seni budaya Bali. 
Semua pengetahuan ini dapat diakses 
oleh anak-anak dan masyarakat Nusa 
Penida secara gratis, serta dibuka sebagai 
etalase edukasi untuk tamu yang ingin 
belajar dan tahu tentang pulau ini.   
 
Seluruh aspek ini menjadi komponen 
identitas Nusa Penida untuk dapat 
bertahan dalam menghadapi perubahan 
iklim. Dalam kegiatan uji coba ekowisata, 
Wayan Karta, Ketua Yayasan Taksu 
Tridatu menyampaikan alasan mereka 
mengembangkan seni budaya dan 
pelestarian lingkungan adalah karena 
mereka hidup di dalamnya. Mereka 
mengajarkan anak-anak mengenai 
kebudayaan  dan kerajinan lokal serta 
budaya kebersihan dan pengelolaan 
lingkungan agar kebudayaan yang ada 
terus dapat menghidupi, meskipun tanpa 
wisata di masa pandemi Covid-19.  

Desa Wisata Ekologis (DWE) memiliki 
makna sebagai prinsip ekowisata yang 
dikembangkan JED. DWE menunjukkan 
potensi yang dimiliki, kepemilikan dan 
pengelolaan bersama yang harus terus 
dilindungi. Pendampingan dilakukan 
dengan memetakan potensi wilayah 
secara maksimal, mengarahkannya 
sebagai milik bersama yang dapat 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
manusia dan lingkungan, serta 
menjadikannya tempat yang patut dijaga 
dan dilestarikan.  
 
DWE mulai disosialisasikan dan 
diperkenalkan di 5 tempat di Nusa Penida, 
yaitu Desa Batumadeg, Desa Batukandik, 
Desa Tanglad, Desa Semaya, dan Desa Ped 
(Desa Adat Nyuh Kukuh). Pendampingan 
yang dilakukan secara khusus untuk 
pengembangan ekowisata antara lain, 
survei potensi, sosialisasi di tingkat 
kecamatan dan desa, pelatihan bercerita 
untuk mendapatkan kisah dan sejarah 
menarik tentang desa, pelatihan pemandu 
lokal, kuliner, dan manajemen 
pengelolaan ekowisata.  
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Keterlibatan warga desa merupakan poin penting dalam pembelajaran 
ekowisata, terlebih saat ini desa memiliki peluang untuk dapat mendanai 
program sendiri dengan dukungan Dana Desa. Beberapa pendampingan yang 
dilakukan yaitu budidaya rumput laut dan pertanian lahan kering. Ini merupakan aspek 
penting karena terkait dengan ketahanan pangan, air, dan energi di Nusa Penida. Hal 
tersebut sebelumnya tidak dilirik dan minim dikembangkan karena banyak hal perlu 
dibeli dari luar pulau. Namun sebelum program selesai, keadaan Covid-19 sudah 
menguji masyarakat. Mereka mendapat pelajaran untuk kembali mandiri. Para pemilik 
lahan dan pengelola wilayah sudah kembali sadar dan berterima kasih karena 
pelaksanaan program pendampingan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat 
kembali melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat di pulau secara perlahan-lahan 
menuju mandiri.  

Pembelajaran yang dapat dibagikan dari 
pendampingan di Nusa Penida antara lain 

Sinergi dan kolaborasi program dengan 
para pihak pemangku kepentingan 
terutama dengan pemerintah desa dinas 
dan desa adat, pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat, juga swasta dan 
akademisi dibutuhkan sehingga kerja 
yang telah diinisiasi dapat berlanjut.

Keterlibatan warga desa dalam proses 
pengembangan ekowisata merupakan 
hal yang penting.

Adanya kelembagaan/entitas lokal yang 
dapat melanjutkan program 
pengembangan dan menjadi pusat 
pembelajaran dari peningkatan 
kapasitas dan pendampingan yang telah 
dilakukan.

Masyarakat yang terlibat dapat 
menyadari pentingnya keberlanjutan 
budaya dan lingkungan karena 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan identitas 
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Kegiatan konservasi di Wakatobi 
dilakukan melalui kegiatan 
pendampingan terhadap kawasan 
konservasi Taman Nasional Wakatobi 
yang dilakukan bersama TNC (sekarang 
Yayasan Konservasi Alam Nasional) 
dengan perwakilan masyarakat Wakatobi. 
Dalam proses tersebut secara intensif 
kegiatan yang dilakukan melibatkan 
forum pulau, utamanya merupakan 
kelompok masyarakat nelayan. Dalam 
pendampingan, peserta diberikan 
sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan 
yang tetap dapat mendukung 
keberlanjutan sumber daya alam dan 
sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, 
dialog bersama tokoh masyarakat di 
berbagai forum mengenai peran dan 
praktik konservasi juga banyak 
diselenggarakan. 

Lebih lanjut, dibuatlah desain 
pengembangan kegiatan esktraktif dari 

WAKATOBI
Mendukung konservasi dan pemanfaatan 
berkelanjutan di Wakatobi
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alam yaitu perikanan dan non-ekstraktif 
terhadap alam yaitu pemanfaatan 
pariwisata. Banyak hal yang dapat 
didiskusikan dan dikembangkan oleh 
masyarakat dari segi konservasi. Setelah 
bekerja bersama, masyarakat menyadari 
bahwa pariwisata dan perikanan adalah 
bonus/hasil yang didapatkan dari 
kegiatan konservasi. 

Fasilitasi pendampingan program 
pariwisata di Wakatobi diawali engan 
penilaian mandiri potensi wisata di 
Wakatobi dengan dukungan INDECON, 
melalui identifikasi potensi sumber daya 
alam dari segi ekosistem bahari dan 
budaya, sebagai potensi pariwisata. 
Tujuan jangka panjang yang dimiliki 
adalah menargetkan pasar lokal dan 
mancanegara dapat mengenal dan 
mendukung pariwisata yang sejalan 
dengan konservasi di Kepulauan 
Wakatobi.
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mengikuti pelatihan pengolahan makanan 
khas dari umbi-umbian, pembuatan kain 
sarung khas Wakatobi, dan penanaman 
kembali pohon kapas sebagai bahan dasar 
pembuatan tenun. 

Pada 2019, masyarakat bersama dengan 
WWF-Indonesia kembali melakukan 
pemetaan partisipatif untuk menggali 
kembali potensi dan proses pembuatan 
tenun yang ada. Tujuan yang ingin 
dikembangkan adalah memperkuat aspek 
produksi, pemasaran, dan memperkuat 
rantai pasokan produk lokal tersebut 
sebagai bagian dari warisan budaya dan 
kearifan lokal yang dapat mendukung 
perekonomian masyarakat Pajam. 

Pada akhir 2020, dilakukan penggalian 
informasi kembali oleh masyarakat 
didukung oleh Akademi Komunitas 
Kelautan dan Perikanan (AKKP) 
Wakatobi, sebuah akademi kelautan dan 
perikanan yang salah satu bidangnya 
berfokus pada isu konservasi dan
 pariwisata. WWF, AKKP, Kelompok 
Panglima dan pemuda, serta pemerintah 
desa Pajam bekerja sama dalam 
mendorong adanya pariwisata alam, 
budaya, serta diversifikasi produk tenun. 
Hingga saat ini terdapat beberapa daya 
tarik wisata yang dikembangkan, antara 
lain kegiatan menenun tradisional 
masyarakat Pajam, tarian, benteng 
bersejarah, dan wisata alam trekking 
melalui hutan adat masyarakat menuju 
Puncak Benteng Pale’a, lokasi tertinggi di 
Pajam. 

Di Pulau Kaledupa, tepatnya di Desa 
Pajam, terdapat banyak masyarakat yang 
tinggal jauh dari pesisir yang melakukan 
aktivitas di laut dan melakukan kegiatan 
pariwisata. Kegiatan pendampingan di 
Desa Pajam dimulai bersama dengan 
FORKANI (Forum Kaledupa Taudani) 
dengan melihat bahwa sudah terdapat 
kelompok kecil yang dikembangkan. 
Melalui identifikasi dan pemetaan 
potensi, diketahui aspek yang paling kuat 
adalah budaya dan konservasi. Kelompok 
Panglima di bawah pemerintah Desa 
Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, 
Pulau Kaledupa pada awalnya 
didampingi oleh dua CSO (Community 
Social Organisation) yaitu Swisscontact 
dan WWF-Indonesia. Kelompok dan 
lembaga CSO secara aktif berkolaborasi 
dengan kepala desa yang terpilih pada 
periode setelahnya. 

Kegiatan dimulai pada tahun 2017 
berfokus pada pengembangan kelompok 
penenun Kelompok Panglima, yang 
sebelumnya merupakan kelompok 
Pangilia dan Jamaraka. Kelompok ini 
pada awalnya mengembangkan 
diversifikasi produk tenun (dengan 
dukungan Swisscontact) dan dari segi 
pariwisata budaya (dengan dukungan 
WWF-Indonesia). Kelompok secara aktif 
memproduksi kain tenun sebagai warisan 
budaya tenun adat Pajam Kerajaan Barata 
Kaledupa, karena adanya permintaan dari 
dalam wilayah Wakatobi terhadap tenun 
Desa Pajam. Bersama FORKANI dalam 
program GEF, masyarakat juga telah 

Pelestarian budaya tenun 
di Pajam, Kaledupa
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Kegiatan pengembangan wisata berbasis 
masyarakat di Sombano dengan berbagai 
potensinya, yaitu hutan bakau, udang 
merah endemik di Danau Sombano, serta 
wilayah pantai yang rawan terhadap 
kegiatan perikanan yang merusak, 
terutama bom ikan. Dalam prosesnya, 
disepakati adanya Kelompok Taduno yang 
mendapat pendampingan berupa 
pelatihan, pemetaan potensi yang diikuti 
oleh kepala desa. Daya tarik wisata yang 
diidentifikasi dan dikembangkan adalah 
pantai pasir putih yang luas dengan laut 
yang masih alami dan terjaga, lokasi 
diving, hutan bakau, dan benteng 
bersejarah. 

Pengembangan Pantai Taduno bertujuan 
agar dapat meningkatkan kegiatan di 
pantai tersebut serta mengurangi 
ancaman pengeboman terhadap ekosistem 
terumbu karang dan ancaman kegiatan 
perikanan dengan penggunaan kompresor 
dan racun oleh masyarakat yang dapat 
merusak ekosistem. Pemerintah Desa juga 
membuat peraturan untuk melindungi 
pesisir, antara lain melarang 
penambangan bakau dan segala jenis 
tumbuhan dan udang yang ada di dalam 
danau tersebut. Masyarakat yang 
tergabung dalam kelompok juga menjadi 
pengawas lingkungan dari kegiatan 
merusak—penambangan batu dan pasir 
yang dilakukan oleh oknum tidak 
bertanggung jawab—dan melaporkannya 
kepada Balai TN Wakatobi. Karena 
pengeboman berkurang dan kerja sama 
yang baik, pengelola Balai TN Wakatobi 
memberikan dukungan berupa 

infrastruktur berupa cottage untuk 
dikelola masyarakat. Selain itu, terdapat 
dukungan pula dari mahasiswa yang 
melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari 
Universitas Gajah Mada yang mendukung 
kegiatan pemetaan dan promosi destinasi 
wisata. 

Destinasi lainnya yang dikembangkan 
adalah Danau Taduno, yaitu danau yang 
dikelilingi pohon cemara dan dipengaruhi 
oleh pasang surut air. Masyarakat 
Sombano tidak mengizinkan banyak orang 
berenang di sana karena ada udang merah 
yang jarang ditemui. Dalam pengelolaan, 
masyarakat membuat peraturan mengenai 
kapasitas wisatawan yang dapat masuk, 
yaitu 15-20 orang dan menentukan juga 
lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan perikanan dan pariwisata. 
Fasilitas yang dilengkapi oleh pemerintah 
adalah cottage di dekat danau dan pantai 
di wilayah Sombano di ujung Pulau 
Kaleduppa. Berdasarkan rekomendasi dari 
pemerintah daerahdan  Kemensos sudah 
datang dan mendorong agar wilayah Desa 
Sombano menjadi daerah prioritas 
pengembangan di Wakatobi. 

Terjadi dinamika kelompok setelah kepala 
desa lama tidak menjabat pada periode 
selanjutnya, salah satunya adalah akses 
jalan menuju Pantai Taduno ditutup oleh 
pemilik lahan di wilayah sekitar pantai. 
Kepala desa lama bertindak sebagai 
pelindung/penasehat sehingga kelompok 
dapat mencari jalan agar kegiatan 
pariwisata dapat tetap berjalan. Hingga 
saat ini, terdapat ketidaksepahaman 

antara kelompok pengembangan wisata 
dengan Pemerintah Desa terkait sehingga 
menghambat pelaksanaan pengembangan 
pariwisata. 

Hal ini membutuhkan kerja sama dari 
pihak terkait dan dukungan pemerintah 
Kabupaten Wakatobi dalam 
menindaklanjutinya. 
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yang dilakukan oleh oknum tidak 
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pengeboman berkurang dan kerja sama 
yang baik, pengelola Balai TN Wakatobi 
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Pelestarian desa dan pengembangan 
pariwisata di Sombano

infrastruktur berupa cottage untuk 
dikelola masyarakat. Selain itu, terdapat 
dukungan pula dari mahasiswa yang 
melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari 
Universitas Gajah Mada yang mendukung 
kegiatan pemetaan dan promosi destinasi 
wisata. 

Destinasi lainnya yang dikembangkan 
adalah Danau Taduno, yaitu danau yang 
dikelilingi pohon cemara dan dipengaruhi 
oleh pasang surut air. Masyarakat 
Sombano tidak mengizinkan banyak orang 
berenang di sana karena ada udang merah 
yang jarang ditemui. Dalam pengelolaan, 
masyarakat membuat peraturan mengenai 
kapasitas wisatawan yang dapat masuk, 
yaitu 15-20 orang dan menentukan juga 
lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan perikanan dan pariwisata. 
Fasilitas yang dilengkapi oleh pemerintah 
adalah cottage di dekat danau dan pantai 
di wilayah Sombano di ujung Pulau 
Kaleduppa. Berdasarkan rekomendasi dari 
pemerintah daerahdan  Kemensos sudah 
datang dan mendorong agar wilayah Desa 
Sombano menjadi daerah prioritas 
pengembangan di Wakatobi. 

Terjadi dinamika kelompok setelah kepala 
desa lama tidak menjabat pada periode 
selanjutnya, salah satunya adalah akses 
jalan menuju Pantai Taduno ditutup oleh 
pemilik lahan di wilayah sekitar pantai. 
Kepala desa lama bertindak sebagai 
pelindung/penasehat sehingga kelompok 
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pariwisata dapat tetap berjalan. Hingga 
saat ini, terdapat ketidaksepahaman 
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antara kelompok pengembangan wisata 
dengan Pemerintah Desa terkait sehingga 
menghambat pelaksanaan pengembangan 
pariwisata. 

Hal ini membutuhkan kerja sama dari 
pihak terkait dan dukungan pemerintah 
Kabupaten Wakatobi dalam 
menindaklanjutinya. 
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Kegiatan konservasi di Pulau Binongko 
dimulai dengan adanya masyarakat 
hukum adat Sarano Wali. Kearifan lokal 
yang ada dan terus dilestarikan adalah 
Ka’ombo, yaitu pelarangan mengambil 
segala jenis yang ada di ekosistem 
terumbu karang, ikan, dan lola dalam 
wilayah tersebut. Dengan batasan 
tersebut, Ka’ombo menjadi seperti zona 
inti dalam kawasan konservasi, yaitu 
berfungsi sebagai tempat berkembang 
biaknya biota laut dengan harapan biota 
yang berkembang. Terdapat 17,42 hektar 
luasan perairan yang dilindungi secara 
adat, yang tidak boleh dimanfaatkan 
secara ekstraktif. Tidak jauh dari luar 
wilayah Kaombo, terdapat pantai 
peneluran penyu di Pantai Yoro, Desa 
Yoro yang dilindungi dengan adanya 
peraturan larangan adat mengonsumsi 
penyu. 

Wilayah Ka’ombo dijaga oleh seorang 
Lakina. Dalam penyusunan dan 

Pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah perlu adanya manajemen risiko dan 
manajemen konflik yang dilakukan dalam pengembangan program. Setiap kelompok 
perlu terhubung dengan dinas terkait (Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, 
ataupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya) agar keberlangsungan 
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kerja sama 
dengan akademisi, CSO, maupun pihak swasta juga dibutuhkan untuk memperkuat 
peningkatan destinasi dan pemasaran destinasi yang dikembangkan oleh masyarakat.

Perlindungan di wilayah adat Sarano 
Wali dan wisata konservasi di Binongko

peningkatan kesadaran masyarakat 
mengenai peraturan adat, masyarakat 
adat Sarano Wali juga bekerja sama 
dengan Forum Nelayan Binongko 
(FONEB). Secara berkala, 
WWF-Indonesia membantu pemantauan 
keanekaragaman bawah laut untuk 
melihat jika ada perubahan populasi 
maupun perubahan ekonomi dan sosial. 
Berdasarkan hasil pengamatan awal (T0) 
Tahun 2017 dan pemantauan kembali (T1) 
pada tahun 2019, diketahui terjadi 
peningkatan kelimpahan ikan terumbu 
karang. 

Jenis Caesionidae 1.602 individu/ha 
menjadi 1.711 individu/ha, dan jenis 
Scarini dari 508 individu/ha menjadi 1.173 
indivdu/ha.

Lembaga adat Sarano Wali merupakan 
bagian dari Kesultanan Buton, Bau Bau; 
secara keseluruhan terdapat sebelas 
lembaga adat di Wakatobi. Lembaga adat 
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Kegiatan pengembangan wisata berbasis 
masyarakat di Sombano dengan berbagai 
potensinya, yaitu hutan bakau, udang 
merah endemik di Danau Sombano, serta 
wilayah pantai yang rawan terhadap 
kegiatan perikanan yang merusak, 
terutama bom ikan. Dalam prosesnya, 
disepakati adanya Kelompok Taduno yang 
mendapat pendampingan berupa 
pelatihan, pemetaan potensi yang diikuti 
oleh kepala desa. Daya tarik wisata yang 
diidentifikasi dan dikembangkan adalah 
pantai pasir putih yang luas dengan laut 
yang masih alami dan terjaga, lokasi 
diving, hutan bakau, dan benteng 
bersejarah. 

Pengembangan Pantai Taduno bertujuan 
agar dapat meningkatkan kegiatan di 
pantai tersebut serta mengurangi 
ancaman pengeboman terhadap ekosistem 
terumbu karang dan ancaman kegiatan 
perikanan dengan penggunaan kompresor 
dan racun oleh masyarakat yang dapat 
merusak ekosistem. Pemerintah Desa juga 
membuat peraturan untuk melindungi 
pesisir, antara lain melarang 
penambangan bakau dan segala jenis 
tumbuhan dan udang yang ada di dalam 
danau tersebut. Masyarakat yang 
tergabung dalam kelompok juga menjadi 
pengawas lingkungan dari kegiatan 
merusak—penambangan batu dan pasir 
yang dilakukan oleh oknum tidak 
bertanggung jawab—dan melaporkannya 
kepada Balai TN Wakatobi. Karena 
pengeboman berkurang dan kerja sama 
yang baik, pengelola Balai TN Wakatobi 
memberikan dukungan berupa 

infrastruktur berupa cottage untuk 
dikelola masyarakat. Selain itu, terdapat 
dukungan pula dari mahasiswa yang 
melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari 
Universitas Gajah Mada yang mendukung 
kegiatan pemetaan dan promosi destinasi 
wisata. 

Destinasi lainnya yang dikembangkan 
adalah Danau Taduno, yaitu danau yang 
dikelilingi pohon cemara dan dipengaruhi 
oleh pasang surut air. Masyarakat 
Sombano tidak mengizinkan banyak orang 
berenang di sana karena ada udang merah 
yang jarang ditemui. Dalam pengelolaan, 
masyarakat membuat peraturan mengenai 
kapasitas wisatawan yang dapat masuk, 
yaitu 15-20 orang dan menentukan juga 
lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan perikanan dan pariwisata. 
Fasilitas yang dilengkapi oleh pemerintah 
adalah cottage di dekat danau dan pantai 
di wilayah Sombano di ujung Pulau 
Kaleduppa. Berdasarkan rekomendasi dari 
pemerintah daerahdan  Kemensos sudah 
datang dan mendorong agar wilayah Desa 
Sombano menjadi daerah prioritas 
pengembangan di Wakatobi. 

Terjadi dinamika kelompok setelah kepala 
desa lama tidak menjabat pada periode 
selanjutnya, salah satunya adalah akses 
jalan menuju Pantai Taduno ditutup oleh 
pemilik lahan di wilayah sekitar pantai. 
Kepala desa lama bertindak sebagai 
pelindung/penasehat sehingga kelompok 
dapat mencari jalan agar kegiatan 
pariwisata dapat tetap berjalan. Hingga 
saat ini, terdapat ketidaksepahaman 

antara kelompok pengembangan wisata 
dengan Pemerintah Desa terkait sehingga 
menghambat pelaksanaan pengembangan 
pariwisata. 

Hal ini membutuhkan kerja sama dari 
pihak terkait dan dukungan pemerintah 
Kabupaten Wakatobi dalam 
menindaklanjutinya. 

disepakati secara kolektif dan secara 
organisasi mencakup Kecamatan 
Binongko dan Kecamatan Togo Binongko, 
yaitu meliputi lima desa dan satu 
kelurahan. Lembaga ini bertugas dalam 
hal kehidupan adat-istiadat seperti 
pernikahan, penyelesaian konflik, 
kehidupan keseharian masyarakat, hingga 
konservasi lingkungan hidup. Secara 
struktur internal, Sarano Wali mencakup 
kelompok pemuda, wanita, serta terdapat 
kelompok pemantau. Terdapat tempat 
yang disepakati menjadi tempat 
pertemuan resmi untuk acara penting dan 
penyelesaian masalah yang disebut 
Baruga. 

Di dalam wilayah yang dikelola Lembaga 
Adat Sarano Wali, terdapat pantai 
peneluran penyu di Desa Yoro di mana 
pada awalnya telur masih diambil untuk 
dikonsumsi. Padahal lembaga adat telah 
menyepakati peraturan mengenai 
konservasi alam, termasuk di dalamnya 
mengenai Ka’ombo dan perlindungan 
penyu. Hal tersebut juga tertuang dalam 
Peraturan Bupati Wakatobi No.29 tahun 
2019 mengenai “Perlindungan dan 
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan 
Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat 
Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten 
Wakatobi”. Dalam proses tersebut 
masyarakat, terlibat FONEB (Forum 
Nelayan Binongko) sehubungan dengan 
kaitan bagaimana peraturan adat dapat 
dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat.

Dalam pengembangan wisata, MHA 
Sarano Wali, FONEB, dan Kelompok 
Koncu Patua melakukan pemetaan lokasi, 
membuat peringkat prioritas 
pengembangan wisata. Pengembangan 
wisata dimulai dengan melakukan 

pemetaan rumah masyarakat yang dapat 
dijadikan penginapan dan dapat ditinggali 
oleh wisatawan. Pada awalnya, 
kedatangan wisata masih dianggap 
merusak, tetapi ini teratasi dengan adanya 
sosialisasi. Namun kemudian, kesadaran 
masyarakat pun meningkat sehubungan 
dengan pendampingan mengembangkan 
panduan pariwisata bertanggung jawab 
yang memberikan manfaat bagi 
berjalannya wisata yang bertanggung 
jawab.

Anak muda dari kelompok Koncu Patua 
kemudian juga bergerak mendukung 
dalam pendataan makanan tradisional 
dan memetakan wilayah yang dapat 
dikunjungi. Salah satu kegiatan yang 
dilakukan adalah membuat kamus bahasa 
Cia-Cia—bahasa lokal setempat—dan 
menggali cerita dari tetua adat, namun 
sayangnya kegiatan tidak berlanjut karena 
kesibukan masing-masing anggota. Pihak 
yang fokus pada pengembangan 
konservasi dan pariwisata kemudian 
adalah para bapak dari FONEB dan para 
ibu pengrajin besi. Terdapat beberapa 
acara adat yang menjadi daya tarik wisata, 
di satu sisi menjadi manfaat yang 
dirasakan masyarakat dari melestarikan 
kearifan lokal Kaombo yang melestarikan 
dan lingkungan.

Bersama Jong Java Trip dan WWF, 
masyarakat memetakan beberapa daya 
tarik wisata dan aktivitas wisata yang 
dapat dilakukan, yaitu pengamatan penyu 
bertelur, kegiatan penyelaman/snorkeling, 
mengamati aktivitas pengrajin melakukan 
proses pembuatan parang di pinggir 
Pantai Binongko. Terdapat pula 
kunjungan juga ke Desa Tukangbesi dan 
melihat aktivitas masyarakat adat lainnya 
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Melalui survei daya dukung wisata selam 
(diving) yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan 
WWF-Indonesia, diidentifikasi ada 
potensi habitat hiu di Desa Sombu. 
Terdapat Forum Pesisir Wakabibika 
(FPW) yang terdiri atas kelompok 
pokdarwis, kuliner, kelompok nelayan, 
dan kelompok lainnya yang representatif. 
Dalam perkembangannya teridentifikasi 
dapat dilakukannya wisata alam, 
snorkeling, dan diving. Kelompok 

Konservasi habitat hiu dan kemitraan 
pengembangan pariwisata di Desa Sombu

seperti memanah. Dalam rangka 
mengembangkan wisata, masyarakat 
mendapat pelatihan dari Jong Java Trip 
sebagai pemandu wisata.

Dalam pengembangan sebagai destinasi 
wisata, Kelurahan Wali sudah mendapat 
jaringan internet, pembangunan jalan, 
dan sudah menjadi lokasi pengembangan 
wisata pemerintah daerah. Pantai juga 
berkembang menjadi tempat bagi 
masyarakat menjajakan jualan kepada 
para wisatawan.  Masyarakat yang 
memiliki lahan berbatasan dengan Pantai 
Yoro juga mengikuti pelatihan 
kepariwisataan. Di sisi lain, pemerintah 
melakukan pembangunan berupa gazebo 
dan lahan parkir di wilayah pantai. 
Namun masyarakat adat berinisiatif 

menutup akses beberapa tempat terutama 
lokasi bertelurnya penyu dan telah 
merancang kegiatan apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan di wilayah 
Kelurahan Wali tersebut.

Dukungan dari Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif terhadap potensi 
Wakatobi adalah dengan 
menghubungkannya pada kanal 
pemasaran sejak 2019. Saat ini, kendala 
yang dihadapi adalah wilayah Binongko 
berada pada wilayah yang paling jauh dari 
ibukota kabupaten, Wangi-Wangi. 
Sehingga dibutuhkan pembangunan 
infrastruktur jalan yang memadai menuju 
Kelurahan Wali, serta penyediaan sarana 
transportasi yang lebih cepat dari ibukota 
kabupaten menuju Pulau Binongko.

menjalani peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan bekerja sama dengan 
AKKP untuk melakukan penyusunan 
storytelling. Dalam rangka memperkuat 
kegiatan pengelolaan konservasi oleh 
masyarakat dan pengelolaan kawasan 
konservasi Taman Nasional Wakatobi, 
pihak pengelola kawasan membangun 
kerja sama/kolaborasi melalui kemitraan 
konservasi dengan masyarakat Desa 
Sombu.
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Pembelajaran yang diperoleh adalah adanya kerja sama yang baik antara Lembaga adat 
Sarano Wali dengan FONEB. Salah satu kunci keberhasilan pengembangan pariwisata 
adalah kelembagaan Lembaga Adat Sarano Wali yang kuat karena memiliki peran 
ganda, dalam menangani hal yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adat-budaya 
maupun dari segi lingkungan hidup melalui Ka’Ombo. Kemitraan dengan pengelola 
kawasan dan pemerintah daerah juga dibutuhkan, untuk mendapatkan dukungan yang 
sejalan dengan pengembangan yang dilakukan masyarakat. Melalui praktik pelestarian 
budaya dan lingkungan hidup, tercipta keseimbangan dalam lingkungan, sehingga pada 
saat adanya pengembangan wisata, masyarakat tetap dapat menjaga nilai yang dimiliki 
dan melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pengembangan juga membutuhkan 
dukungan pihak swasta agar dapat melihat peluang dan dapat mendukung 
keberlangsungan rantai pemasaran produk wisata tersebut.
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Pengelola Kawasan konservasi Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) 
bersama dengan WWF-Indonesia 
melakukan sosialisasi dan edukasi 
mengenai ekosistem dan pelestarian alam 
melalui program Gurano Bintang (Hiu 
paus). Secara administratif, TNTC terletak 
di Kabupaten Teluk Wondama. Program 
WWF-Indonesia di TNTC memiliki 3 
lokasi pendampingan yaitu Kampung 
Aisandami, Kampung Menarbu, dan 
Kampung Sombokoro. Kegiatan di 
Aisandami awal mula adalah melalui 
program Pendidikan lingkungan rutin 
oleh tim KM Gurnao bintang yang 
selanjutnya dilakukan pemetaan potensi 
dan nilai penting yang ada di kampung 
Aisandami. Lain halnya dengan kampung 
Sombokoro dan Menarbu kegiatan 
pengembangan ekowisata dimulai dengan 
program konservasi melalui penetapan 
lokasi “Sasi” dimana dengan semakin 
melimpahnya jumlah ikan diarea 
pemukiman mengundang penduduk lain 
untuk datang kekampung tersebut untuk 
bersantai menikmati pemandangan 
kampung dan pantai yang banyak dengan 
ikan.  

Kegiatan di Aisandami bersama Yayasan 
Wisnu dan tim WWF-Indonesia, 
masyarakat melakukan pemetaan potensi 
dan nilai penting yang ada di wilayah 

PAPUA
Wisata dan konservasi di desa 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Papua

Mendukung konservasi di Taman 
Nasional Teluk Cendrawasih

mereka. Melalui identifikasi diketahui 
potensi wilayah lautan, hutan lindung 
kampung beserta spesies endemiknya – 
burung cenderawasih dan berbagai jenis 
burung, kuskus, kangguru pohon, serta 
hutan mangrove. Melalui kegiatan 
pendampingan dan penyadartahuan 
pengelola kampung membuat 3 peraturan 
kampung yaitu terkait pengelolaan 
pariwisata, pengelolaan sumber daya alam 
(hutan dan pesisir), serta pengelolaan 
sampah. Melalui kegiatan wisata, burung 
cenderawasih kini dilindungi sepenuhnya 
oleh masyarakat dan menghalau para 
pemburu. Jenis hewan lainnya juga 
dilindungi di hutan lindung kampung, 
seperti berbagai jenis burung, kuskus, dan 
kangguru pohon. Di wilayah hutan 
mangrove, kegiatan bameti yaitu 
mengambil kerang/hewan laut di antara 
akar mangrove, rawa-rawa dan pesisir 
juga ditentukan dengan wilayah terpisah 
dengan wilayah yang dibuka untuk 
wisatawan. Di wilayah pesisir, jumlah 
bagan perikanan dibatasi dan harus jauh 
dari kampung, serta nelayan kompresor 
sudah tidak boleh beroperasi di perairan 
ini. 
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Pembelajaran pembagian peran dan 
kelembagaan masyarakat
Pembelajaran yang dapat dibagikan 
adalah masyarakat dapat secara mandiri 
memahami kemampuan setiap anggota 
kelompok. Masyarakat memiliki kriteria 
masing-masing saat menentukan peran; 
apakah memiliki kendaraan perahu motor, 
dapat memasak, atau dapat memandu 
snorkeling. Struktur utama kelompok 
terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris 
yang didukung oleh bagian lainnya: 
pemilik kapal dan kendaraan menjadi 
bagian transportasi, para mantan 
pemburu burung cenderawasih mendapat 
pembinaan dari BKSDA dan menjadi 
pemandu wisata di hutan, para mama 
yang biasa melakukan bameti menjadi 
pemandu wisata mangrove tracking dan 
bersampan, pemilik rumah yang tidak 
memiliki banyak anak dan memiliki kamar 
lebih menjadi pengelola penginapan. 
Terdapat pula para mama yang 
menganyam kerajinan tangan yang 
tergabung dalam kelompok suvenir. 

Peningkatan kapasitas didukung oleh 
WWF dan juga pemerintah setempat, 
khususnya dari segi kepariwisataan. Pada 
tahapan awal, pendampingan dan 
peningkatan kapasitas juga diberikan 

melalui penyusunan paket wisata, 
mempromosikan dan menghubungkan 
komunikasi antara tamu dari kapal pesiar 
menuju kampung-kampung ekowisata 
tersebut. 

Desa dampingan lainnya di Kabupaten 
Teluk Wondama adalah Kampung 
Menarbu, yang terletak di Kepulauan 
Roon yang terpisah dari dataran papua, 
tepat di utara Aisandami. Kegiatan 
konservasi di Menarbu juga dimulai pada 
2017, melalui sosialisasi dan peningkatan 
kebersihan desa hingga memenangi juara 
kampung bersih di tingkat provinsi. 
Kegiatan wisata di Menarbu dijalankan 
oleh Badan Usaha Milik Kampung 
(BUMKa). Pada 2017, masyarakat 
menyepakati lokasi yang dikeramatkan 
dengan sistem “sasi” sehingga burung dan 
hewan di hutan tidak boleh diambil, serta 
secara adat melarang segala bentuk 
pencurian. Kegiatan sasi juga berlanjut di 
tahun selanjutnya, dengan 
memberlakukan sasi dari perairan laut 
(tanjung) hingga ke muara perairan (teluk 
kampung). Penutupan sasi disepakati 
berjalan selama tiga tahun, kemudian 
dibuka selama dua bulan, dan kembali 
ditutup hingga tahun 2023 mendatang. 

Pembelajaran pembagian peran dan 
kelembagaan masyarakat

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan meningkatkan fasilitas melalui 
peningkatan akses melalui jembatan apung dan perbaikan jaringan telekomunikasi. 
Pemerintah daerah setempat dari Badan Pembangunan Daerah (sekarang B4D), Dinas 

Kontribusi dalam pembangunan dan 
perekonomian lokal
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Paket wisata yang dikelola di Aisandami 
terdiri atas tracking mangrove dan 
bersampan, mengamati burung 
cenderawasih, kuliner lokal dari sagu, dan 
snorkeling. Wisatawan dapat menikmati 
penginapan dan perjalanan dipandu oleh 
pemandu wisata, serta tersedia kerajinan 
anyaman, keranjang, tas noken. Ada biaya 
yang harus dikeluarkan wisatawan untuk 
kas dan operasional kelompok. Sementara 
paket wisata Menarbu unggul dari segi 
konservasi dan wilayah sasi. Kegiatan 
yang disajikan meliputi wisata, 

penginapan, transportasi, serta 
management fee untuk BUMka. Terdapat 
suvenir yang ditawarkan oleh para 
pengrajin ukiran dan pembuat tifa. 
Sementara itu, di Sombokoro terdapat 
paket wisata yang akan memandu wisata, 
penginapan dan transportasi, serta 
suvenir gelang dari tali keras. Paket wisata 
Aisandami dipromosikan dan bekerja 
sama dengan Asosiasi Kapal Rekreasi 
JANGKAR, ASITA Bali dan Asosiasi 
penginapan Raja Ampat melalui media 
sosial Instagram dan Facebook.

Pembelajaran yang dapat dibagikan adalah masyarakat dapat secara mandiri memahami 
kemampuan setiap anggota kelompok. Sehingga dapat memiliki kriteria masing-masing 
saat menentukan peran.
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Pariwisata segi fasilitas dan perabot untuk mendukung rumah tinggal masyarakat yang 
dijadikan penginapan. Pemerintah desa juga menanggapi dengan membangun 
penginapan dan perabot serta penataan pantai dengan gazebo yang diinisiasi oleh 
masyarakat. 
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Pada 2008, kegiatan konservasi di Alor 
mulai dilakukan dalam rangka 
pengembangan Kabupaten Alor sebagai 
wilayah konservasi perairan. Dalam hal ini 
upaya konservasi dilakukan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor 
bekerja sama dengan beberapa lembaga 
seperti WWF-Indonesia, Yayasan Lintas 
Khatulistiwa, dan Forum Ikatan Anak 
Nelayan Kabola (Forum Ikan Kabola). Di 
tingkat akar rumput, masyarakat memulai 
konservasi di berbagai wilayah di 
Kabupaten Alor, salah satunya adalah 
melakukan perlindungan mangrove atau 
hutan bakau di pesisir Kelurahan Kabola. 
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kelompok Ol 
Oho di Kawasan Pantai Mali dan Pulau 
Sika, serta juga diikuti oleh Kelompok 
Cinta Persahabatan dan Kelompok 
Jikengwar di Kawasan Palibo’—semua di 
wilayah Kelurahan Kabola. 

Kegiatan konservasi hutan bakau 
dilakukan masyarakat untuk 
menanggulangi terjadinya abrasi pantai 
yang dialami oleh masyarakat yang tinggal 
di pesisir pantai Kelurahan Kabola. Abrasi 
disebabkan oleh terjadinya penambangan 
pasir yang masif dan mengakibatkan 
mundurnya garis pantai. Kegiatan ini 
dilakukan secara swadaya oleh beberapa 
kelompok tersebut, yang akhirnya 
membuka usaha pembibitan bakau, secara 

khusus yang tumbuh di wilayah pantai 
berpasir. Kegiatan penanaman mangrove 
mulai tahun 2009 juga telah menjadi 
beberapa upaya bagi masyarakat pemer-
hati lingkungan, pemerintah, dan lembaga 
keagamaan untuk dapat berkontribusi 
dalam melakukan penghijauan kembali 
kawasan pesisir yang telah rusak. Bagi 
oknum yang kedapatan membeli pasir di 
kawasan Kelurahan Kabola akan dikenai 
denda. Pelarangan dan sosialisasi 
pemberlakuan denda oleh Kelurahan 
Kabola juga telah ditetapkan pada 2015 
dan ditegaskan kembali pada 2018.

Pada 2010, keanekaragaman hayati di 
Kabola bertambah dengan dijumpainya 
dugong di ekosistem lamun dan pesisir 
Pantai Mali dan Pulau Sika. Saat itu, tim 
WWF-Indonesia bersama masyarakat 
Kabola menjumpai seekor dugong. Setelah 
itu, survei mengenai habitat bagi mamalia 
laut tersebut dilakukan pada tahun 2016 
sekaligus penggalian persepsi masyarakat 
mengenai habitat dugong. Selanjutnya 
diadakan juga survei tingkah laku dugong 
pada 2017 oleh WWF-Indonesia, IPB, KKP 
melalui BPSPL dan BKKPN Kupang, DKP 
Alor, serta Universitas Muhammadiyah 
Kupang dan Universitas Tribuana 
Kalabahi sebagai rangkaian program 
konservasi duyung dan lamun (DSCP 
Indonesia) di Alor. 

Awal mula kegiatan konservasi berbasis 
masyarakat di Kabola

ALOR
Konservasi mangrove dan dugong 
di Kawasan Kabola, Alor 
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Kegiatan wisata pengamatan dugong 
dimulai pada tahun 2016, setelah itu mulai 
muncul berbagai dokumentasi, liputan 
dan berita yang menujukkan mengenai 
keberadaan dugong di wilayah pantai 
Mali, Kelurahan Kabola. Awalnya, 
kegiatan “memanggil dugong” dikenal 
dapat dilakukan oleh Onesimus Laa, yang 
merupakan ketua Kelompok Konservasi 

Berkembanganya kegiatan wisata 
pengamatan dugong

Ol Oho. “Semua dimulai dengan mencintai 
alam. Dengan mengucapkan berkat dan 
puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan alam,” ucap beliau ketika diminta 
menjelaskan bagaimana cara memanggil 
dugong. 

Kepopulerannya tersebut mendorong 
banyak turis mancanegara dan turis lokal 
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datang untuk menyaksikan sendiri 
mamalia laut yang pada umumnya relatif 
pemalu, dapat perlahan-lahan dapat 
dijumpai bahkan semakin familiar dengan 
keberadaan Onesimus sekaligus 
keberadaan kapal nelayan lainnya yang 
menjaga perairan dan habitat dugong. 

Selanjutnya, inisiasi pengelolaan 
pengamatan dugong yang bertanggung 
jawab diinisiasi oleh kelompok konservasi 
Ol Oho dengan menyusun peraturan 
mengamati dugong. Kemudian, dengan 
didukung oleh hasil riset pada 2017 dan 
beberapa tahapan audiensi dilahirkanlah 
Peraturan Bupati Alor No. 7/2018 tentang 
tata cara pengamatan dugong. Peraturan 
tersebut membatasi wisatawan untuk 
dapat mengamati dugong dari atas kapal, 
tanpa menyentuh atau mengeluarkan 
anggota tubuh, tidak bersuara keras, dan 
mengambil gambar hanya dengan 
menggunakan kamera bawah air dari atas 
kapal.

Berkembangnya kegiatan pengamatan 
dugong yang menarik sebagian besar 
masyarakat Kabupaten Alor untuk 
berwisata ataupun berusaha wisata tidak 
cukup seimbang dengan pengetahuan dan 
pemahaman terhadap peraturan yang 
telah disahkan. Dalam pelaksanaannya, 
kerap terjadi pelanggaran dengan 
beredarnya video wisatawan yang 
berenang ataupun berinteraksi langsung 
dengan dugong. Pada akhir 2019 hingga 
awal 2020, Kantor Cabang Dinas Kelautan 
dan Perikanan NTT yang mengelola 
kawasan konservasi SAP Selat Pantar dan 
laut sekitarnya melakukan pendataan dan 
koordinasi dengan seluruh pelaku wisata, 

dan mengharuskan seluruh pelaku usaha 
wisata bahari termasuk wisata 
pengamatan dugong untuk mendaftarkan 
usahanya. Berdasarkan hal itu, Kelurahan 
Kabola merekomendasikan 30 nelayan di 
wilayah Kelurahan Kabola agar dapat 
mendapat izin untuk dapat berusaha di 
bidang wisata bahari di Alor.

Dengan modal utama dari segi konservasi, 
masyarakat Kabola telah mempraktikkan 
perlindungan terhadap lingkungan pesisir 
dan hewan dilindungi. Pada tahun 2019, 
ada tiga laporan dari Kelompok 
Masyarakat Pengawas Pesisir 
(Pokmaswas) tentang penyelamatan 
penyu yang terjaring ataupun terdampar 
yang dilakukan oleh nelayan setempat, 
bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan 
Perikanan serta Kantor Cabang Dinas 
Kelautan Perikanan NTT di Alor. 
“Mencintai alam adalah ibadah agar dapat 
kita wariskan kepada anak cucu,” adalah 
motto utama Onesimus dan FKNK dalam 
bekerja. “Dugong dijaga, masyarakat 
sejahtera. Dugong dan alam, akan 
membawa kebahagiaan dan kesejahteraan 
di masyarakat.”
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Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan 
domestik dan juga meningkatnya 
masyarakat Kabola dan Alor yang ingin 
berpartisipasi dalam kegiatan pengamatan 
dugong. Nelayan yang biasa mencari ikan 
di habitat dugong mulai menggunakan 
kapalnya menjadi pengantar tamu untuk 
dapat mengamati dugong. Dimulai pada 
akhir tahun 2017, masyarakat membentuk 
Forum Komunikasi Nelayan Kabola, 
sebagai payung dari beberapa unit, antara 
lain konservasi hutan bakau (Kelompok 
Cinta Persahabatan), pengawasan pesisir 
(Pokmaswas), budaya, perikanan, 
pengantar kapal, pemandu, dan kuliner. 
FKNK juga kemudian ditunjuk oleh 
Kelurahan Kabola untuk menjadi 
pengelola desa wisata. Perwakilan 
masyarakat tergabung dalam FKNK, 
mendapat peningkatan kapasitas dalam 
program ekowisata desa dengan dukungan 
Yayasan Wisnu, Mala Tours, Dinas 
Pariwisata Kabupaten Alor, yang 
difasilitasi oleh WWF-Indonesia 
berdasarkan dukungan dana dari
 Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dalam program Konservasi Duyung dan 
Lamun (DSCP) Indonesia.

Pengembangan kegiatan ekowisata desa 
bertujuan untuk memberikan peran dan 
ruang berkembang bagi masyarakat 
lainnya untuk mengambil peran dalam 
berwisata, serta berbagi peran dan 
tanggung jawab secara kolektif dengan 
basis kelurahan. Penggalian budaya dan 
cerita sejarah, serta potensi kelurahan 

Kabola dilakukan dan menghasilkan paket 
wisata berupa: pengamatan dugong, 
menjelajahi pulau bersejarah Pulau Sika, 
dan konservasi hutan bakau. 

Menurut masyarakat, sebelum 
berkembangnya wisata, budaya hampir 
hilang atau dilupakan. Melalui wisata 
pengamatan dugong dan munculnya 
dugong sebagai ikon Kabupaten Alor, serta 
didukung oleh pemerintah Kabupaten 
Alor dan Provinsi NTT dengan 
mengadakan acara tahunan “Festival 
Panggil Ikan” di Kelurahan Kabola sejak 
tahun 2019, semakin banyak masyarakat 
yang menggali kembali budaya yang ada. 
Hal itu dinyatakan dengan tujuan agar 
masyarakat Kabola tetap menjaga 
lingkungan dan kebudayaan yang ada di 
wilayah setempat. 

Sebagian besar masyarakat Kabola adalah 
petani dan nelayan, sehingga utamanya 
masyarakat melakukan pekerjaan pokok 
tersebut. Sebagai tambahan bagi 
masyarakat secara ekonomi, kunjungan 
wisata mancanegara mulai dilakukan pada 
tahun 2016-2017 dengan total mencapai 
200 wisatawan per tahun. Mulai tahun 
2018-2019, wisatawan domestik dan lokal 
juga mulai mengunjungi—melakukan 
pengamatan dugong dengan rata-rata 
kunjungan 100 kunjungan per tahun. 
Sementara pada tahun 2020 hingga saat 
buku panduan ini disusun pada awal 2021, 
kunjungan wisata menurun semenjak 
adanya pandemi Covid-19. 

Meningkatnya pengamatan dugong dan meningkatnya 
peran dan perekonomian masyarakat
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Selain di Kabola, pengembangan 
ekowisata desa Alor juga dilakukan di 
Desa Pante Deere dan Desa Munaseli 
sebagai wilayah habitat dugong lainnya di 
Kabupaten Alor. Berbeda dengan 
Kelurahan Kabola, kedua wilayah ini 
merupakan desa yang memiliki anggaran 
khusus desa dan dapat menganggarkan 
usaha pariwisata dalam Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes). 

Desa Pante Deere memiliki ekosistem 
lamun yang kaya dan berperan sebagai 
wilayah penyangga bagi dugong yang 
terletak di sebelah barat Kelurahan 
Kabola, Kecamatan Kabola. Desa Pante 
Deere memiliki beberapa pantai yang 
telah dikembangkan oleh keluarga 
maupun perorangan sebagai pantai 
wisata. Dalam pendampingan, beberapa 
daya tarik wisata yang digali dan 
ditemukan di Desa Pante Deere, antara 
lain: pantai pasir putih dan mangrove, 
penelusuran legenda di Gua Putri Laut, 
serta laguna Kolam Gurita yang dapat 
dijadikan lokasi budidaya rumput 

laut dan berkano. Sementara itu, habitat 
bagi dugong juga terdapat di Desa 
Munaseli terletak di Kecamatan Pantar, 
Pulau Pantar. Dugong ditemukan 
terperangkap jaring dan masih 
dikonsumsi oleh masyarakat setempat 
hingga akhir 2016, sebelum kemudian 
mendapatkan sosialisasi mengenai status 
perlindungannya oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Alor. Melalui 
penggalian potensi dan penyusunan cerita 
desa diketahui daya tarik wisata di 
Munaseli, antara lain: penelusuran jejak 
Kerajaan Munaseli di Kampung 
Hirangbako, kebun jagung dan sumur tua 
kerajaan Munaseli, serta menawarkan 
trekking menuju air terjun Pandai yang 
terletak di Desa Pandai— berbatasan 
langsung dengan sebelah barat Desa 
Munaseli. Warga Desa Munaseli secara 
aktif berusaha budidaya rumput laut, serta 
bekerja sama dengan beberapa LSM dan 
unit usaha lainnya dari segi penanaman 
kelor (Moringa) dan juga unit usaha 
nasional dalam menjual komoditas kenari.

Pengembangan ekowisata desa 
di wilayah pesisir lainnya

Pembelajaran yang dapat dibagikan dari pengembangan wisata berbasis masyarakat di 
Alor adalah pentingnya dasar konservasi berbasis masyarakat dikembangkan terlebih 
dahulu sebagai dasar kegiatan pemanfaatan (wisata dan perikanan) dapat berjalan secara 
bertanggung jawab. Pengembangan wisata berbasis masyarakat atau ekowisata dilakukan 
dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya. Salah satu kunci keberhasilan 
adalah adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah 
kelurahan maupun desa. Keunggulan dimiliki jika kawasan merupakan desa karena dapat 
memiliki anggaran desa yang bersifat mandiri dan dapat mendukung unit usaha yang ada 
di desa melalui BumDes.
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Perairan Dusun Mekko, Desa Pledo, 
Kabupaten Flores Timur adalah salah satu 
wilayah dengan tingkat kemunculan hiu 
sirip hitam (Carcharhinus melanopterus) 
dan hiu karang sirip putih (Triaenodon 
obesus) di ekosistem terumbu karang 
(WWF-Indonesia, 2018). Wilayah 
Perairan Mekko saat ini merupakan 
Kawasan Konservasi Perairan Daerah 
(KKPD) Kabupaten Flores Timur. Dalam 
meningkatkan efektivitas pengelolaan, 
kegiatan pendampingan dilakukan kepada 
masyarakat di Mekko melalui sosialisasi 
mengenai pentingnya hiu dan habitatnya, 
penguatan kelembagaan kelompok 
masyarakat. Sebagai apresiasi bagi 
masyarakat yang telah menjaga 
lingkungan dan memanfaatkannya secara 

bertanggung jawab, dilakukan 
pengembangan alternatif mata pencarian 
berupa pengembangan ekowisata bahari. 

Berdasarkan hasil pemetaan masyarakat, 
terdapat 14 daya tarik wisata dan 6 
potensi daya tarik wisata lainnya. Wilayah 
ini terbuka pada wisatawan yang dapat 
menikmati wilayah pesisir dan laut Dusun 
Mekko dengan melakukan wisata pantai, 
berenang, snorkeling, diving serta 
mengamati mangrove dan kelelawar. 
Terdapat pula potensi daya tarik wisata 
lainnya, yaitu wisata budaya dan wisata 
buatan. Pengelolaan KKPD Kabupaten 
Flores Timur (KCD KP 04) ini didukung 
oleh WWF-Indonesia dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Flores Timur.

Mendukung konservasi Kawasan konservasi 
perairan Kawasan Konservasi Daerah 
Kabupaten Flores Timur

FLORES TIMUR
Konservasi hiu dan pengembangan 
kegiatan wisata di Dusun Mekko
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Mengatur perlindungan terhadap objek 
Daya Tarik Wisata (DTW), antara lain: 
spesies biota laut (hiu dan berbagai 
spesies biota laut lainnya yang 
dilindungi negara), ekosistem pesisir 
dan laut (terumbu karang, bakau, dan 
lamun), dan kegiatan masyarakat 
(perikanan tangkap, perikanan 
budidaya, sosial budaya, peninggalan 
dan cerita sejarah). Peraturan tersebut 
juga menyebutkan perihal aktivitas 
yang dilarang, yakni: penangkapan ikan 
menggunakan bom dan/bahan peledak 
dan beracun yang bersifat merusak, 
memotong bakau, mengambil pasir dan 
karang, membuang sampah dan limbah, 
menangkap kelelawar, dan kegiatan 
merusak ekosistem obyek ekowisata 
bahari lainnya.

Secara sosial mengatur mengenai 
pelarangan mengonsumsi minuman 
beralkohol.

Sanksi jika ada pelanggaran terhadap 
objek DTW: (1) sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan 
(2) sanksi adat, yang mana secara 
kepercayaan masyarakat bahwa untuk 
setiap pelanggaran dapat dipulihkan 
kesalahannya melalui ritual adat. 
Pemberian sanksi adat berdasarkan 
penilaian tuan tanah atas besar atau 
kecilnya pelanggaran yang dilakukan. 
Sanksi adat berupa penyerahan hewan 
(ayam, kambing dan babi) serta beras 
oleh pelanggar kepada tuan tanah, 
kemudian oleh tuan tanah dilakukan 
ritual adat. Kemudian seserahan 
tersebut diolah dan dikonsumsi oleh 
masyarakat sebagai tanda bahwa alam 
yang dilukai telah diobati dan pelanggar 
bebas dari kesalahannya menyakiti 
alam.

Dengan berkembangnya aktivitas wisata bahari di Mekko, masyarakat Desa Pledo 
bersepakat untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam melalui wisata bahari ini 
ke dalam peraturan desa. Melalui tahapan penyusunan, dengar pendapat dan 
konsultasi (evaluasi), Pemerintah Desa Pledo menerbitkan dua peraturan desa, yakni 
Peraturan Desa Pledo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekowisata Bahari 
dan Peraturan Desa Pledo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Secara umum kedua peraturan desa bertujuan untuk keberlanjutan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam perairan Mekko serta meningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan  pendapatan asli desa. 

Beberapa hal menarik yang disepakati dalam Peraturan pengembangan 
Ekowisata Bahari, yaitu:

Kesepakatan dalam pengelolaan 
pariwisata dan ekonomi lokal
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Dalam perkembangannya, masyarakat 
yang tergabung dalam kelompok Bangkit 
Muda Mudi Mekko (BM3) menyisihkan 
10% dari pendapatan untuk konservasi. 
Uang yang disisihkan digunakan untuk 
memperbaiki jaring nelayan yang rusak 
akibat tersangkut penyu dan hiu. Selain 
BM3 sebagai kelompok pelaku wisata di 
Mekko, terdapat 27 pemilik kapal—yang 
selain bekerja sebagai nelayan, pemilik 
kapal tersebut juga pelaku wisata 
perorangan. Aktivitas ke-27 pelaku wisata 
perorangan tersebut adalah menyediakan 
jasa angkut perjalanan ke salah satu daya 
tarik wisata di Mekko, yakni Pulau Pasir 
Putih (gosong).

Dengan kondisi ketiadaan balai dusun 
pasca diterjang badai pada 2016, dan 
dengan inisiasi dari BM3, 27 pelaku wisata 
perorangan bersepakat untuk 
menyumbangkan Rp5.000,00 dari jasa 
angkut kegiatan wisata untuk membangun 
balai dusun. Sejak pertengahan 2019 
sampai dengan sekarang telah terkumpul 
kurang lebih Rp10.000.000,00 yang akan 
digunakan untuk membangun balai 
dusun. Dari dana yang terkumpul 
tersebut, saat ini telah dibangun fondasi 
balai dusun.

Kegiatan wisata menguntungkan usaha 
kelompok dan masyarakat Mekko serta 
Desa Pledo secara menyeluruh. Kelompok 
BM3 menyediakan paket wisata (wisata 
pantai, berenang, snorkeling, diving  serta 
mengamati bakau dan kelelawar), dan 
menyewakan peralatan wisata (set 
snorkeling, pelampung, dan payung) serta 
penyewaan kapal kelompok. Warga 
lainnya di luar kelompok menerima 
manfaat dengan menyediakan kapal 
perjalanan Pulau Pasir Putih dan daya tarik 

wisata lainnya di perairan Mekko. Selain 
jasa kapal angkut, sementara ini tumbuh 
UMK di kawasan wisata desa di Mekko.

Sementara untuk desa melalui 
pengaturannya dalam Peraturan Desa 
Pledo Nomor 7 Tahun 2019, terjadi 
peningkatan pendapatan asli desa melalui 
retribusi masuk kawasan wisata desa 
(parkir kendaraan, pintu masuk, rumah 
singgah dan toilet). Tidak berhenti di situ, 
beberapa pembangunan infrastruktur dan 
kegiatan pemberdayaan juga masuk ke 
Mekko, Desa Pledo melalui pemerintah 
kabupaten, provinsi dan pusat, di 
antaranya: perbaikan jalan (aspal) menuju 
destinasi wisata, pembangunan TIC 
(Tourism Information Center), bantuan 
50 unit perumahan rakyat (30 unit di 
Mekko), 75 unit Solar Cell, bantuan kapal 
Ekowisata Bahari, legalitas dari 
pemerintah kabupaten kepada kelompok 
masyarakat (Pokdarwis), lokakarya 
penguatan kapasitas Pokdarwis, dan 
program desa model II (desa yang 
memiliki destinasi pariwisata) TP-PKK 
Provinsi NTT di Desa Pledo.

Masyarakat dalam dengar pendapat 
penyusunan peraturan desa menyepakati 
penggiliran kapal dalam melayani jasa 
angkut perjalanan ke Pulau Pasir Putih 
serta menyepakati harga sewa kapal 
dengan sistem paket yang mana satu paket 
Rp90.000,00 per kapal/perjalanan 
dengan kapasitas penumpang setiap 
kapalnya adalah 6 orang. Dalam kegiatan 
wisata, kelompok BM3 melakukan 
pencatatan jumlah kunjungan dan jumlah 
kapal wisata yang datang di Perairan 
Mekko. Dari pencatatan jumlah 
kunjungan tersebut dapat diketahui 
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Informasi lengkap mengenai Dusun Mekko, Desa Pledo di Flores 
Timur dapat dilihat di http://wisatamekko.com. Saat ini wisata Mekko 
turut dipromosikan oleh Pemda Flores Timur dan mendapatkan Juara 
2 Wisata Air Terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) 
2020.

Pembelajaran yang dapat dibagikan dari pengembangan wisata berbasis masyarakat 
di Flores Timur antara lain adalah pentingnya membangun intensitas koordinasi 

dan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholders terkait agar pengelolaan dan 
pemanfaatan KKPD berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah demi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, membangun kesepakatan 

bersama (internal desa) baik secaralegal hukum (Peraturan Desa) maupun menggali 
aturan lokal (adat) masyarakat setempat menjadi poin penting dalam upaya 

mendukung efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan KKPD

jumlah uang yang berputar dari kegiatan 
wisata. Di Desa Pledo, tersedia tiga jenis 
pariwisata yang dapat dikembangkan, 
yakni wisata alam, wisata budaya, dan 
wisata buatan. 

Untuk wisata budaya salah satunya 
tersedia anyaman (dari daun lontar) dan 

tenun ikat (kwatek—tenunan untuk 
perempuan dan nowing—tenunan untuk 
laki-laki.) Pada wisata buatan tersedia 
Kampung Kreatif yang merupakan inisiasi 
dari pemuda-pemudi kecamatan 
Witihama untuk membuka ruang bagi 
kegiatan kuliner dan pengembangan 
kreativitas masyarakat.
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