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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Taman Nasional Komodo memiliki kawasan darat dan lautan seluas 

1.817 km, terletak diantara pulau Sumbawa di sebelah Barat, dan pulau Flores di 

sebelah timur. Kawasan Taman Nasional juga merupakan Situs Warisan Dunia. 

Kawasan ini terdiri dari dua pulau besar; Komodo (321 km), Rinca (205 km), dan 

sejumlah pulau-pulau kecil. Secara umum vegetasi daratan pulau Komodo 

didominasi oleh padang savana (sekitar 59%), hutan musim (38%), dan hutan 

berawan pengunungan sekitar (3%). Hutan mangrove terdapat juga di sepanjang 

bagian Timur dan Utara pesisir pulau. Kawasan ini merupakan kawasan lindung 

bagi satwa dan habitat alami reptile Komodo (Varanus komodoensis), juga tempat 

habitat yang relatif aman bagi Cacatua sulphurea parvula. 

Desa Komodo merupakan salah satu desa dalam kawasan Taman Nasional 

Komodo. Desa ini terletak di Pulau Komodo dan menjadi bagian dalam 

pengelolaan Taman Nasional Komodo. Sesuai dengan pengelolaan Taman 

Nasional Komodo yang menggunakan sistem zonasi, Desa Komodo terletak 

dalam zona khusus pemukiman, segala aktivitas dalam zona khusus pemukiman 

harus sesuai dengan peruntukkan pembentukan zona ini. 

Desa Komodo sebagai desa yang berada di Pulau Komodo merupakan 

desa yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan ekowisata di Pulau 

Komodo. Mayoritas masyarakat Desa Komodo yang secara turun-temurun 

merupakan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil 
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tangkapan laut, namun sejalan dengan semakin berkembangnya ekowisata di 

Pulau Komodo, masyarakat Desa Komodo kini mulai beralih profesi menjadi 

PNS, penjual asesoris patung Komodo, Guru honorer serta ke sektor ekowisata 

dan sebagian tetap menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. 

Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional melalui pengembangan potensi 

keanekaragaman hayati yang ada sebagai obyek daya tarik wisata dengan 

mengikutsertakan masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholderdalam kegiatan 

ekowisata merupakan salah satu alternatif yang dapat di lakukan untuk mengelola 

kawasan tersebut. Masyarakat lokal sebagai bagian yang secara langsung, 

memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan masyarakat yang dari 

luar, karena apabila terdapat perubahan pemanfaatan lingkungan alam akan 

berdampak pada masyarakat lokal, demikian juga bila ada perubahan perilaku 

masyarakat akan mempengaruhi lingkungannya, karena lingkungan alam dan 

masyarakat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekowisata. 

Taman Nasional Komodo memiliki potensi pengemabngan berupa alam 

yang indah, memiliki hewan purba (Varanus komodoensis),keanekaragaman 

hayati, dan keunikan berupa penduduk yang tinggal di dalamnya. Akan tetapi 

tidak semua potensi dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik ekowisata. 

Berdasarkan  potensi  yang  ada,  ekowisata  yang  memungkinkan  untuk 

dikembangkan  di  Taman Nasional  Komodo adalah  wisata  terbatas  yang  

berupa  wisata bahari,  darat,  pendidikan,  dan  budaya  di  zona  pemanfaatan  

wisata  dan permukiman. Kondisi ini menarik banyak pihak baik pemerintah 

daerah maupun swasta  untuk  mengusahakan  ekowisata  di  kawasan  Taman 

Nasional  Komodo. Berdasarkan uraian ini, maka perlu dikaji lebih lanjut 
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mengenai apa saja potensi poengembangan di kawasan Taman Nasional Komodo 

yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik ekowisata. 

Pemanfaatan  potensi  yang  ada  untuk  ekowisata  menjadikan  para  

pelaku usaha  wisata  di  Taman Nasional  Komodo  berkeinginan  untuk  

meningkatkan  jumlah pengunjung.  Untuk  itu  dilakukan  promosi  agar  Taman 

Nasional  Komodo  dapat  lebih dikenal baik nasional maupun internasional.  

Pengembangan  ekowisata  sebagai  bisnis  tanpa  memperhatikan kelestarian  

lingkungan  dapat  mengakibatkan  ketidak sesuaian  tujuan  Taman Nasional  

sebagai kawasan pelestarian alam. Pada dasarnya baik pengembangan ekowisata  

ataupun  peningkatan  pengunjung  tidak  di perbolehkan  melebihi  daya dukung  

lingkungan  agar  ekowisata  dapat  berkelanjutan.   

1.2 Perumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Komodo dalam 

pengembangan ekowisata di Pulau Komodo? 

2. Apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Komodo dalam 

pengembangan ekowisata di Pulau Komodo? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

  Untuk mengkaji partisipasi masyarakat Desa Komodo dalam 

pengembangan ekowisata secara berkelanjutan di Pulau Komodo serta faktor apa 

yang mempengaruhi partisipasi terhadap masyarakat pengembangan ekowisata 

komodo Taman Nasional Komodo. 
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1.4 Manfaat 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

pengelola untuk dijadikan acuan sebagai proses dalam pengembangan ekowisata 

di Taman Nasional Komodo khususnya di Pulau Komodo. Selain itu juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat agar terjadi suatu peningkatan bagi 

kesejahteraan seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan peran serta 

masyarakat dalam setiap penyelenggaraan ekowisata di Taman Nasional Komodo. 

 

 

 

 

 

 




