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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional merupakan suatu kawasan hijau yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dalam rangka melestarikan alam. Dikarenakan pembangunan semakin 

pesat sehingga berdampak pada semakin sempitnya daerah perhutanan sebagai 

sumber kehidupan. Sehingga sangat tepat langkah Pemerintah melindungi hutan 

dalam konsep Taman Nasional secara hukum untuk menjaga keberlangsungan 

setiap kehidupan. Indonesia sendiri terdapat 54 Taman Nasional yang tersebar di 

seluruh nusantara dari Sumatra sampai Papua. Salah satu Taman Nasional yang 

akan di kaji berdasarkan perspektif Pemerintahan dalam tulisan ini adalah Taman 

nasional Komodo. ”Taman Nasional Komodo (TNK) merupakan suatu kawasan 

konservasi sebagai rumah tempat tinggal satwa langka dengan nama latin Varanus 

Komodoensis”.1 Taman Nasional Komodo salah satu aset berharga dimiliki negara 

kita. Popularitas TNK dengan satwa Komodo sudah sangat mendunia, secara 

dasar hukum TNK tidak hanya di jadikan Konservasi fauna Komodo akan tetapi 

juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.  

“TNK didirikan pada 6 Maret tahun 1980 kemudian dinyatakan sebagai 

Cagar Manusia dan Biosfer tahun 1977”.2 Bersamaan dengan itu TNK juga 

dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO (United Nations 

 
1Ignatius Antonius, Tri Retnaningsih, dan Jumari, Potensi Habitat Komodo (Varanus 

Komodoensis, Ouwens 1912) di Pulau Ontoloe Sebagai Destinasi Ekowisata di Kepulauan Flores, 

tahun 2016, Semarang, FKM UNDP PRESS di akses dalam  

https://www.researchgate.net/publication/314288234, (26/02/2019). 
2 Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, unik dan atau ekosistem yang telah 

mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi 

kepentingan penelitian dan pendidikan. 

https://www.researchgate.net/publication/314288234
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Educational, Scientific and Cultural Organization) pada 19 Desember tahun 

1991. Sudah tidak asing lagi di telinga kita soal kadal raksasa berbahaya di dunia 

itu yang dimana habitat aslinya berada di pulau Komodo. Fauna ini memiliki daya 

tarik dan keunikan tersendiri, yang lebih khusus keberadaan Komodo satu-satunya 

di dunia hanya di Indonesia. Atas hal inilah maka Pemerintah mendirikan TNK 

untuk melindungi Komodo dalam wadah Badan Hukum, serta mengingat Komodo 

adalah keluarga reptil peninggalan purbakala sehingga di jaga keberlangsungan 

agar tidak tergusur diambang kepunahan. 

TNK yang seperti di jelaskan sebelumnya dimana sebagai Konservasi 

fauna Komodo dan juga sebagai Kawasan Startegis Pariwisata Nasional. Sehingga 

secara payung hukum mengacu pada dua landasan Undang-undang. Tentang 

Kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20093, dimana 

dalam aturan tersebut menjelaskan secara rinci terkait pembangunan pariwisata di 

daerah-daerah yang memang memiliki potensi strategis. Kemudian berhubungan 

dengan Konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.4 Ketetapan Pemerintah 

tentang menjadikan Komodo sebagai satwa langka dan asli Indonesia yang harus 

di lindungi dari kepunahan.  

“Secara sisem dalam negara memiliki kewenangan secara penuh untuk 

mengatur jalannya roda kepemerintahan. Berhubungan dengan Taman Nasional  

terkait kewenangaan dimana itu merupakan otoritas penuh Pemerintah Pusat 

 
3Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di di akses dalam 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf , 

(26/02/2019). 
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di akses dalam 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/602.pdf , (06/03/2019). 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/602.pdf
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dalam pengeloaan”.5 Garis kelembagaan antara Taman Nasional dengan 

Pemerintah Pusat sifatnya sentral atau langsung oleh pusat dalam pengelolaan 

Taman Nasional itu sendiri. Alasan mendasar sebab Taman Nasional secara 

normatif memang sudah jelas dan Taman Nasional sangat urjen sehingga harus di 

tangani secara khusus oleh Pemerintah Pusat. 

Taman Nasional selain sebagai kawasan perlindungan stabilitas ekosistem 

alam juga dapat berkontribusi pada nilai ekonomi melalui pengelolaan 

berdasarkan zonasi pemanfaatan yang di gunakan sebagai pemukiman warga dan 

aktifitas pariwisata. Yang dimana Taman Nasional di jadikan objek wisata bagi 

siapapun baik dalam maupun luar negri untuk berekreasi atau berwisata. Sehingga 

dalam rangka pembangunan potensi Pariwisata Nasional Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RPKN) pada rentang waktu tahun 2010 

sampai 2025.6 Upaya Pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan 

pembangunan Pariwisata sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam 

perlindungan dan penjaminan mutu pariwisata Indonesia. Berbicara soal 

pembangunan Pariwisata Nasional juga merupakan suatu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari Pembangunan Nasional sehingga pelaksanaannya harus dilakukan 

secara integratif, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. 

“Secar idealis pola pengelolaan potensi sumberdaya Taman Nasional 

dalam konteks pembangunan sendiri harus memperhatikan aspek efektifitas dan 

 
5 Herman Hidayat. 2011. Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otoda, Jakarta: LIPI 

Press, hlm 5 
6Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 di akses dalam 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=11&id=685 , (06/03/2019) 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=11&id=685
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efesiensi lingkungan alam agar kelestarian alam tetap terjaga kealamiahannya”.7 

Perwakilan Pemerintah Pusat dalam mengelola Taman Nasional melalui 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dimana 

pengontrolan dan pengawasan langsung oleh Direktorat Jenderal Konservasi 

Sumberdaya Alam dan Ekosistem bersama Balai Konservasi TNK di tingkatan 

Daerah. Akan tetapi realitas dewasa ini di lapangan dalam konteks pengelolaan 

taman nasional tetap melibatkan berbagai elemen baik Pemerintah Daerah, 

Swasta, dan Masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi demi menjaga 

ekosistem lingkungan konservasi serta kemajuan pembangunan kepariwisataan 

nasional. 

Taman Nasional Komodo secara letak geografis berada pada wilayah 

Kabupaten Manggarai Barat. “Kawasan konservasi TNK mencakup Pulau besar 

seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar serta 26 gugusan pulau kecil 

disekitarnya”.8 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 

menjadikan komodo masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Komodo menjadi 

icon nasional diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1992 dan keberadaannya 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Taman Nasional Komodo juga menjadi 10 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang prioritas sasaran wisatawan 

internasional. 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional merupakan suatu kawasan yang 

sangat berpotensi ekonomi tinggi di tinjau dari aspek kekayaan alam wisatanya. 

Berbeda halnya sistem pariwisata pada kawasan umumnya dengan pariwisata di 

 
7Rosidin Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 178-179 
8 Iwan Nugroho. 2015 , Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjuta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hlm 279 
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dalam kawasan konservasi. Pariwisata didalam kawasan konservasi TNK 

mengacu pada sistem pariwisata yang berbasis ekowisata. Ada tiga pilar utama di 

TNK yakni Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan. Pariwisata masuk pada 

Wilayah Zona Pemanfaatan sedangkan konservasi pencakup semua diantaranya 

Zona Inti, Zona Rimba. TNK sendiri berdasarkan lampiran III Peraturan 

Pemerintah diatas masuk dalam 10 besar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. 

TNK dengan satwa langka Komodonya menjadi nilai jual sehingga menyebabkan 

banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung kesana. Nilai 

jual wisata bertaraf internasional dimiliki Kabupaten Manggarai Barat karena 

memiliki sejumlah destinasi wisata yang sangat menakjubkan baik sektor 

kepulauannya, potensi hutan, budaya local yang masih sangat terjaga kelestarian 

dan alamiah. 

Sumbangsih pariwisata pada sektor pembangunan ekomonomi dapat 

meningkatkan pendapatan Daerah, Nasional, dan Masyarakat sekitar. Dengan ini 

komitmen serius Pemerintah yang tertuang dalam rencana strategis kepariwisataan 

Daerah Manggarai Barat untuk tujuan memajukan kepariwisataan didalam TNK 

agar bersumbangsi pada sektor perekonomian bagi pendapatan Daerah maupun 

masyarakat. Langkah strategis pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan 

Kabupaten Manggarai Barat sebagai Kawasan Strategis paiwisata Nasional dan 

internasional. Ranah pemfokusannya pada percepatan pembangunan seluruh 

infrastruktur pendukung  pariwisata di semua destinasi wisata di Manggarai Barat 

terkhusus pada pengamanan, penelitian, dan pemanfaatan sumberdaya pariwisata 

dalam kawasan TNK. 
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 “Hasil data survei  Badan Pusat dan Statistik (BPS) Labuan Bajo jumlah 

para wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke destinasi wisata TNK 

dari tahun 2014 berjumlah (7818) dan terakhir di tahun 2017 mencapai (18.554)”.9 

Dari data kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara diatas sebagai bukti 

konkrit yang menunjukan eksistensi TNK di kancah Naisonal dan Internasional 

patut di perhitungkan untuk menjadi destinasi prioritas wisata. Dengan Bergaining 

position TNK yang sudah menduia merupakan langkah tepat Pemerintah 

menetapkan TNK pada urutan kedua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional. Diharapkan manajerial pengelolaan potensi TNK yang sangat strategis 

berjalan dengan efektif dan efesien. 

Sejak berjalannya kebijkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerinta Daerah maka desentralisasi menjadi ruang eksplorasi segala potensi 

yang ada pada Daerah aerah salah satunya di aspek pariwisata. “Otonomi Daerah 

dapat diartikan pelimpahan kewenangan kepada Daerah yang sudah tidak terpusat 

lagi, melainkan Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengurus rumah tangga 

otonomnya”.10 Wujud nyata dari implementasi desentralisasi tercermin dari 

pembangunan pariwisata, dimana dalam aktifitas pengelolaan TNK melibatkan 

Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja Balai pada sektor pengamanan, penelitian, 

dan pariwisata. Pemerintah Daerah mensuport segala kebijakan yang di tetapkan 

Pemerintah Pusat melalui ikut berkontribusi dalam agenda teknis pelaksanaan 

program kerja. 

 
9Data BPS Manggarai Barat https://manggaraibaratkab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html 

(28/01/2019). 
10Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

https://manggaraibaratkab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html
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Demi mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Daerah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 tahun 2014 Tentang  

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) tahun 2014 

samapai 2025.11 Peraturan tersebut merancang visi pembangunan jangka panjang 

pariwisata Taman Nasional Komodo jangka panjang. Kemudian aturan lainya 

terkait pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 2 

tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.12 Peraturan kedua ini secara 

spesifik mengatur sistematika pengembangan dan pengelolaan kawasan Pariwisata 

Taman Nasional Komodo. Muatan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat diatas secara tegas arah kebijakannya pada pembangunan 

pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap mempertahankan kealamiahan wilayah 

kawasan konservasi. 

 Tidak bisa kita pungkiri dewasa ini konflik kepentingan antara 

Pemerintah dan Daerah untuk mengelola Taman Nasional di era Otonomi Daerah. 

Beberapa alasan karena keterbatasan sumberdaya, alokasi anggaran, dan aparatur 

untuk pengawasan dan kontrol sehingga Daerah tidak bernafsu untuk mengelola 

Taman Nasional. Pada hakikatnya Otonomi Daerah merupakan bentuk demokrasi 

politik demi terwujudnya mekanisme check and balance diantara cabang 

kewenangan. Serta kebijakan Otonomi Daerah diartikan sebuah proyek 

mempertahankan harga diri Pemerintah kepada masyarakat Daerah. Porporsional 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Taman Nasional terbatas pada 

 
11Perda No 3 tahun 2014 di akses dalam http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id/cmdownloads/ 

(06/03/2019). 
12Perda No 2 tahun 2017 di akses dalam http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id/cmdownloads/ 

(06/03/2019) 

http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id/cmdownloads/
http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id/cmdownloads/
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Supporting System unsur pembantuan dalam hal kontribusi konservasi dan 

pengembangan pariwisata.  

“Menjalin kemitraan merupakan langkah Pemerintah dalam implementasi 

kebijakan publik serta penyelenggaraan pelayanan publik dengan melibatkan 

pihak lain seperti government, civil society, dan private sector”.13 Dengan maksud 

melahirkan tata Pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. 

Kemitraan juga diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi 

beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat 

secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dengan 

kontribusi stakeholder terkait dalam pembantuan pelaksaaan kinerja pengelolaan 

TNK akan dapat meningkatkan pelaksaaan program kerja Konservasi dan 

Pengembangan Pariwisata. 

Meskipun secara kewenangan mutlak berada pada Pemerintah Pusat 

terkait TNK tetapi dalam hal kerjasama tetap melibatkan Pemerintah Daerah dan 

aktor pemangku kepentingan seperti masyarakat dan swasta. Orientasi demikian 

merupakan perumusan dan pengimplementasian kebijakan dalam urusan 

pengelolaan pariwisata. Terlepas dari tidak menegasikan unsur kepentingan 

masing-masing stakeholder, akan tetapi forum kemitraan membuka media 

demokrasi untuk menentukan kepentingan tatakelola pariwisata yang balance. 

Oleh karena itu orientasi keterlibatan aktor kepentingan dalam konteks 

pengelolaan TNK akan lebih demokratis. Dengan terealisasinya kerja sama antar 

lembaga terkait membuka ruang demokrasi bagi lembaga yang terlibat meskipun 

 
13 Irawan, Denny. Good Governance  (studi deskriptif proses pemerinthan kemitraanf dalam 

pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). Vol.5, no.3,hlm.1 
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posi kewenangannya bersifat poporsional. Menyesuaikan kewenangan yang 

dimiliki setiap sektor tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 

Hal yang sangat diperhatikan dalam rangka proses manajerial yang baik 

pada pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo oleh Balai Taman Nasional 

Komodo. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendasar seperti 

ketersediaan makanan didalam ekosistemnya dan kelestarian lingkungan 

sekitarnya agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup komodo itu 

sendiri. Strategi manajemen pengelolaan yang efektif dan efesien dalam upaya 

peningkatan pengamanan serta edukasi penyadaran terhadap pelaku usaha yang 

terlibat agar terbangunnya kesadaran akan tanggung jawab bersama menjaga 

lingkungan kawasan TNK dari aktifitas yang akan merusak dan berdampak 

negatif. Dengan itu Balai TNK sendiri tidak bisa bekerja sendiri sehingga tetap 

melibatkan Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, dan Masyarakat dalam upaya 

peningkatan kinerja dari persoalan diatas. 

Melihat kondisi dimana keberadaan Komodo tempat habitat hidup di dua 

pulau berbeda yaitu Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Corak kepulauan yang 

menjadi salah satu tantangan bagi Balai TNK sendiri dalam proses 

pengelolaannya, sehingga manajemnnya harus terkoneksi antara pulau agar 

berkesinambungan. Akses utama dalam pola pengelolaan kawasan TNK berciri 

kepulauan diatas hanya dapat menggunakan transportasi laut yakni kapal dan 

speed boat. Kemudian kondisi jarak antara pulau Komodo dengan Pulau Rinca 

sebagai lokasi konservasi tempuh dalam perjalanan kurang lebih 2 jam perjalanan 

dengan menggunakan transportasi laut, sedangkan kawasan konservasi dengan 

pusat administrasi Pemerintahan Kantor Balai itu sendiri berjarak kurang lebih 5 
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jam. Kawasan Taman Nasional Komodo yang berciri kepualuan sehingga Balai 

dan elemen Pemerintah lainnya dan non Pemerintah lainya harus mampu 

meningkatkan kinerjanya.  

Dengan itu di perlukannya evaluasi manajerial yang masif dilakukan soal 

tatakelola demi peningkatan stabilitas pengelolaan. Sehingga proses konservasi 

dan pariwisata senantiasa berjalan sesuai perencanaan dan prisip good 

governance. Kinerja aparatur Pemerintah melalui Balai TNK terhadap Kawasan 

yakni memberi jaminan keberlangsungan satwa Komodo agar lingkungan dan 

ekosistemnya senantiasa terjaga. Dalam proses pengelolaan TNK sendiri 

hambatan merupakan hal yang kodrati dan normal terjadi. Sehingga proses 

evaluasi kinerja menjadi prinsip membangun untuk perbaikan kedepannya menuju 

kemajuan. 

Kondisi berciri kepulauan dan beberapa persoalan dasar berupa kasus 

perburuan liar Komodo, pencurian rusa yang mana rusa merupakan salah satu 

sumber makanan utama bagi komodo, aktivitas turis yang sangat padat, kebakaran 

hutan, dan insiden penyerangan komodo terhadap beberapa wistawan, dan Gait. 

Dasar utama persoalan diatas terkait keamanan dan pelayanan terhadap 

lingkungan dan ekosistem di kawasan agar senantiasa terjaga. Sehingga 

Pemerintah Pusat bersama takeholder lainnya perlu lebih serius untuk 

menanggulangi persoalan diatas dalam hal evaluasi pengelolaan yang efektif dan 

efesien guna memecahkan peroblem diatas agar tidak terulang kembali evaluasi 

yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan ini dengan 

mengangkat judul konektivitas tatakelola “Taman Nasional Komodo” berciri 

kepulauan pada konservasi fauna asli Indonesi 
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KONSEP BERFIKIR 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang di bahas sebelumnya maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan di teliti: 

1. Bagaiama konektivitas Taman Nasional Komodo berciri kepulauan pada 

konservasi fauna asli Indonesia ?  

2. Bagaimana tatakelola Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui konektivitas Taman Nasional Komodo berciri 

kepulauan pada konservasi fauna asli Indonesia dan tatakelola Taman Nasional 

Komdod sebagai Kawasan strategis Pariwisata Nasional melalui kemitraan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya akan dapat menjadi tambahan literatur ilmiah demi 

kepentingan perkembangan kemajuan ilmu dan pengetahuan. Serta bagi akademisi 

muslim muhammadiyah pada disiplin Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan penelitian ini bisa dijadikan tinjauan untuk 

meneliti dan menganalisis berbagai persoalan Taman Nasional dari perspektif 

Pemerintahan di Daerah manapu selanjutnya. Serta dengan penelitian ini akan 

menambah pengetahuan baru bagi pembaca terkait manajerial tatakelola 

pariwisata di wilayah kawasan strategis pariwisaata Taman Nasional Komodo. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Taman Nasional Komodo 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Taman Nasional Komodo dalam 

manajerial pengelolaannya semakin efektif dan efesien. Penelitian ini menjadi oto 

kritik bagi peneliti agar senantiasa melakukan hal yang produktif baik berupa riset 

ilmiah atau sejenis penelitian lainnya dalam rangka mensuport pengembangan dan 

pembangunan pariwisata Taman Nasional Komodo di bidang ilmu pengetahuan. 

Kemudian dalam riset ini pun nantinya menjadi pertimbangan referensi literasi 

atau masukan bagi institusi Pemerintahan terkait penjalanan manajerial tatakelola 

pariwisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang lebih 

baik lagi. Kemudian dapat di jadikan rujukan evaluasi kinerja Pemerintah dan 

implementasi kebijakan dalam pemecahan berbagai persoalan konservasi satwa 

Komodo dan pembangunan kawasan strategis pariwisata. Manfaat bagi 

masyarakat dan stakeholder mampu berkontribusi pada media demokrasi dalam 

wujud patner kerja antar sektor demi mewujudkan pembangunan pariwisata TNK 

yang berdaya saing.  

1.5  Defenisi Konseptual 

 Definisi konseptual merupakan gambaran abstrak dari suatu permasalahan 

yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan kelompok atau individu tertentu.14 Dalam definisi konseptual penelitian 

ini akan menjelaskan tentang investigasi ilmiah dan sebuah penelitian tantang 

konektifitas tatakelola Taman Nasional Komodo yang berciri kepulauan melalui 

 
14Sangarimbu, Masri dan Efendi Sofyan,  Dalam Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3S,1998. 
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pendekatan Good Govenance. Hal ini dikarenakan konservasi ini mencakup 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sehingga sangat menarik dan seksi untuk 

di kaji dan teliti lebih mendalam. Karena pada konservasi TNK hidup fauna asli 

Indonesia yaitu Komodo yang menjadi simbol kebanggaan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat.  

1.5.1 Good Governance 

Good governace merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut 

melibatkan tiga unsur dasar diantaranya Negara, Swasta, dan Masyarakat. Dengan 

itu unsur tersebut saling berkorelasi membangun mitra kerja dalam hal 

pengelolaan dan pemanfaatan apa yang ada didalam kawasan TNK dengan segala 

potensi yang ada. Baik itu sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya, demi 

keberlangsungan hidup setian unsur yang ada didalamnya dengan melaksanakan 

pelayanan, keamanan, dan penegakan hukum. Good governance menjadi prinsipil 

dalam penyelenggaraan tersebut sebagai dasar dalam berpraktek dan menjalankan 

program kerja pengelolaan TNK. Proses penjalanan program kerja dengan 

memasifkan peranan kontroling dan evaluasi sebagai bentuk koreksi atau 

perbaikan kinerja. Agar dalam pelaksanaan agenda kedepannya akan bisa 

menutupi kekurangan dari evaluasi sebelumnya sehingga kekeurangan dan 

kendala termanajemen dengan baik. 

Demi terciptanya proses pengelolaan manajerial Pemerintahan yang bersih 

dan baik berdasarkan prinsip good governance. Maka yang sangat di perhatikan 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan tersebut harus menjunjung tinggi 
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akuntabilitas, kapabilitas, amanah, profeionalisme, transparasi, dan kerakyatan. 

Dengan terselanggaranya prinsip tersebut maka akan menciptakan budaya 

pemerintahan yang baik. Sehingga akan dapat menhasilkan mental mental 

birokrasi yang professional, dan jiwa kepemimpinan tertanam dalam diri setiap 

pejabat pablik yang amanah terhadap tanggung jawab. Outputan dari kinerja 

Pemerintahnya dengan  terealisasinya program kerja yang efektif dan evesien.  

1.5.2 Konektifitas  

 Konektifitas merupakan keterhubungan antara lembaga Pemerintahan 

terkait yang terlibat dalam proses pengelolaan Taman Nasional Komodo. 

Konektifitas dalam hal in merupakan dimana Balai TNK merupakan lembaga 

teknis penyelenggara pengelolaan di tingkat daerah. Sedangkan penjalanan 

pengelolaan tersebut berdasarakan kebijakan dari Dirtjen Konservasi Sumberdaya 

Alam dan Ekosistem (KSDAE) dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Secara tugas dimana Balai menjalankan program kerja 

berdasarkan hasil rancangan program strategis dari Dirtjen KSDAE. Secara 

hakikat Balai hanya penyelenggara pelaksana teknis saja dan akan 

mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya pertahun kepada lembaga diatasnya 

yaitu Dirtjen KSDAE dan kemudian KLHK. 

 Sehingga dalam penjalanan tugas dan fungsi Balai TNK dalam 

pengelolaan Taman Nasional Komodo harus berkoneksi kepada lembaga 

diatasnya yang menaunginya. Dalam pelaksankan program kerja harus adanya 

konektifitas yang intensif baik secara koordinatif maupun instruktif terkhusus 

pada internal Balai TNK bersama Lembaga diatasnya. Selain itu dalam 

pelaksanaan pengelolaan kawasan TNK di lapangan juga melibatkan lembaga 
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lainnya sebagai mitra kerja Balai dalam suksesi program kerja strategisnya. 

Dengan itu konektifitas juga terjadi antar lembaga Balai TNK bersama Lembaga 

Pemerintah maupun Non Pemerintah lainnya.  

1.5.3 Taman Nasional Indonesia 

Taman Nasional merupakan suatu kawasan dimana memiliki ekosistem 

yang masih alami. Metode pengelolaan Taman Nasional menggunakan sistem 

zonasi atas dasar keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya, pariwisata, dan rekreasi. “Pengelolaan Taman Nasional sendiri 

menggunakan metode Zonasi yang terbagi atas tiga klasifikasi yakni Zona Inti, 

Zoba Rimba, dan Zona pemanfaatan”.15 Pendirian Taman Nasional oleh negara 

sebagai wilayah konservasi Metode untuk mengelola sumberdaya alam yang 

berpotensi baik hutan dan anekaragaman fauna endemik. Pengelolaan Taman 

Nasional tersebut di laksanakan oleh Pemerintah Pusat langsung melalui Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Balai Taman Nasional. Secara hakikat tujuan utama 

pendirian Taman Nasional Komodo di samping untuk konservasi binatang atau 

tanaman selain sebagai kawasan konservasi juga dimanfaatkan agar dapat 

berkontribusi positif pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya demi kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya. 

Konsep penetapan Taman Nasional sebagai kawasan konservasi yang ideal 

melalui tiga fungsi utamanya yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan dan lestari keanekaragaman hayati serta ekosistem. Dalam 

konsep kawasan pelestarian alam pada prinsipnya manfaat dari sumberdaya alam 

dengan baik semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan pokok demi 

 
15Di akses dalam http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3546/2817  , (12/03/2019) 

http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3546/2817
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keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kawasan pelestarian alam merupakan 

kawasan dengan ciri khas tertentu mencakup wilayah darat maupun perairan. 

Secara klasifikasi jenis Taman Nasional di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya 

di bagi atas tiga macam yakni Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan  Taman 

Wisata Alam. 

1.5.4 Landasan Normatif (Undang-Undang) 

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

• Undang-Undang Nomor 10 Thun 2009 tentang Kepariwisataan. 

• Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi vertikal dari 

lembaga vertikal di daerah. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis mengenai 

dampak lingkungan hidup (AMDAL). 

• Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan 

pariwisata alam di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya, dan Taman Wisata Alam. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata cara penggunaan 

penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis 

tumbuhan dan satwa. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. 

• Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2011 tentang rencana pembangunan 

kepariwisataan nasional pada rentang waktu tahun 2010-2025. 

• Keputusan Presiden Nomor 32 mengenai Pengelolaan lingkungan 

Konservasi. 

• Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 32 tanggal 24 Juni 1969 mengenai 

Penunjukan Pulau-pulau Rinca, Wae-wuul/Mburak sebagai Hutan 

wisata/Suaka Alam. 

• Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 tahun 2014 

Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten 

Manggarai Barat tahun 2014-2025. 
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• Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 tahun 2017 

tentang Sistem Kepariwisataan Daerah. 

 

1.5.5 Konservasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

Seiring historis perkembangan konservasi modern di seluruh belahan 

dunia mencatat berbagai perjalanan. “Indonesia sendiri pertama kali meratifikasi 

atau melegalakan adanya konservasi di negara kita itu pada kongres ke-3 taman 

nasional yang diadakan di Bali pada Oktober 1982 di Bali (Mackinnon et al., 

1993)”.16 Bersamaan dengan kongres tersebut Pemerintah Indonesia secara legal 

mendeklarasikan pembukaan berjumlah 11 Taman Nasional. “Tinjauan dari jenis 

kawasan konservasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh IUCN-The World 

Conservation Union, ada sepuluh jenis kawasan konservasi yang dikenal di 

dunia17, yaitu:   

1. Cagar Alam , 

2. Taman Nasional 

3. Monumen Alam atau Landmark Alam 

4. Suaka Margasatwa 

5. Bentang Alam 

6. Cagar Sumberdaya 

7. Cagar Budaya 

8. Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Ganda 

9. Cagar Biosfir dan  

10. Taman Warisan Dunia 

 

 
16MacKinnon, J., K. MacKinnon, G. Child dan J. Thorsell. 1990. Pengelolaan Kawasan Yang 

Dilindungi di Daerah Tropika. UGM Press, Yogyakarta. 
17 Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta 
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Kawasan Strategis Pariwisata Nasional merupakan cakupan kawasan yang 

memiliki potensi strategis sangat bagus untuk di kembangkan di bidang 

kepariwisataan. Uraian dalam RPKN dijabarkan terkait komitmen Pemerintah 

Pusat dalam percepatan pembangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata dalam 

rangka mendukung fasilitas pelayanan bagi wisatawan. Secara kuantitas jumlah 

Kawasan Stretegis Pariwisata Nasional berjumlah 88 yang tersebar di seluruh 

penjuru Nusantara. Pembagiannya berdasarkan wilayah ada Jawa, Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa tenggara, Maluku dan Papua.  Seperti yang 

dijelaskan diatas bahwasannya Pemerintah Pusat sekarang sedang fokus 

menggarap pembangunan sepuluh Kawasan Strategis Nasional atau mebangun 

Bali lainnya di Indonesia. Diantara sepuluh kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

yang akan difokuskan percepatan pembangunannya yakni Taman Nasional 

Komodo. Baik secara regulasi maupun rancangan konsepan pembangunannya 

sedang dalam proses realisasi. 

1.5.6 Kemitraan  

Sejak awal pembentukan Taman Nasional diklaim sebagai hak milik 

negara (state property) sebab Taman Nasional merupakan sesuatu yang urgen dan 

bersifat prioritas sehingga ini menjadi alasan kenapa Pemerintah Pusat melalui 

lembaga kementrian Lingkugan Hidup dan Kehutanan secara langsung mengelola 

Taman Nasional di Indonesia. Ruang partisipatif aktor kepentingan dalam 

keterlibatan untuk ikut menjadi mitra kerja Pemerintah Pusat melalui Balai TNK 

mengelola pariwisata berdasarkan kesepakatan kongres WCPA (World 

Commission on Protected Areas) di Caracas, Venezuela pada tahun 1993. Hasil 

kongres tersebut memutuskan mekanisme pengelolaan kawasan konservasi tidak 
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bisa hanya dikelola oleh single institution melainkan harus melibatkan berbagai 

pihak yang berkepentinngan terkhusus masyarakat sekitar kawasan. 

Kemudian di tegaskan secara spesifik pada kongres Taman Nasional di 

Durban tahun 2003 mengamanatkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan taman nasional, maka pemerintah Indonesia mulai memperbaiki pola 

pengelolaan taman nasional dengan lebih mengedepankan kepentingan 

masyarakat melalui pola pengelolaan secara kemitraan. Kemitraan yang dimaksud 

dimana dalam proses pengelolaan tidak dijalankan secara mutlah hanya satu 

lembaga saja melainkan memerlukan partisipasi lembaga Pemerintah Daerah, 

BUMN, lembaga swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan NGO. Keseriusan 

Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan kemitraan tersebut untuk 

menciptakan pola pengelolaan taman nasional secara efektif dan efesien melalui 

metode kemitraan. “Sehingga di dikeluarannya Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Keterlibatan Lembaga Pemerintahan dan 

Non Pemerintahan lainnya dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam”.18 

Semangat Desentralisasi dalam wujud Otonomi Daerah menjadikan alasan 

harusnya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah daerah terlibat dalam 

pengelolaan Taman Nasional Komodo meskipun ranahnya terbatas pada unsur 

pendukung saja, tetap otoritas penuh berada pada Pemerintah Pusat. “Konsep 

keterlibatan dan partisipatif merupakan ruang demokrasi bagi berbagai sektor non 

 
18Departemen Kehutanan 2005 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MenhutII/2004, tanggal 

19 Oktober 2004 tentang kemitraan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam.  Departemen Kehutanan,  Jakarta. 
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Pemerintahan yakni swasta dan masyarakat bersama Pemerintah membangun 

pariwisata yang berdaya saing”.19 Pemerintah Pusat meskipun secara aturannya 

memiliki Hak Penuh atas Taman Nasional yang ada untuk mengelolanya. Tetapi 

dalam realisasinya tidak akan dapat maksimal apabila di kelola sendiri, maka 

salah satu langkah tepat dengan menjalin kemitraan dengan berbagai sektor agar 

hasil penyelenggaraan program kerja akan lebih efektif dan efesien. 

1.6  Defenisi Operasional 

1.6.1 Konektifitas Taman Nasional Komodo berciri kepulauan sebagai 

konservasi fauana asli Indonesia 

1. Sentral administras tatakelola TNK 

2. Konektifitas teknis tatakelola TNK 

1.6.2 Konektifitas Pelaksaan Program Kerja Balai Bersama Stakeholder 

1. Pelaksaan Program Kerja Balai TNK 

2. Alokasi Anggaran Dana Balai TNK Tahun 2018 

1.6.3 Tatakelola Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional 

1) Tiga fungsi Utama Balai Taman Nasional Komodo: Perlindung, 

Pengawetan, dan Pemanfaatan 

2) Kemitraan Balai Taman Nasional  

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kualitatif. “Dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor adalah 

 
19Op.Cit Basuki Antariksa, hlm 11 
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prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan 

maupun ferbal dari orang-orang dan berperilaku yang dapat di amati yang 

diarahkan pada latar dan individu secara utuh”.20 Peneliti nantinya akan secara 

langsung terjun langsung ke lapangan untuk investigasi dan observasi di Kantor 

Balai TNK dan Lembaga Terkait. Orientasi penelitian ini mengharuskan peneliti 

mendeskripsikan dan menarasikan dalam wujud tulisan. Sesuai dengan fokusan 

judul dan rumusan masalah yang diangkat dan fokusannya pespektif Pemerintah 

yaitu konektifitas tatakelola Taman Nasional Komodo berciri kepulauan pada 

konservasi fauna asli Indonesia melalui Collaborative Governance. Adapun 

uraian lebih lanjut dalam metode penelitian ini sebagaiberikut: 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. “maksudnya 

menjelaskan hasil penelitian dengan menjelaskan secara narasi dalam tulisan serta 

menkolaborasikan antara data hasil penelitian dilapangan dengan menarik benang 

merah atas landasan teoritik serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait Taman 

nasional”.21  

1.7.2 Sumber Data  

a) Data Primer 

Data primer yang akan menjadi landasan akurat dari peneliti ini yaitu pada 

saat investigasi langsung di lapang bersama narasumber asli atau pertama di 

Kantor Pemerintahan Balai Taman Nasional Komodo. Data tersebut dalam bentuk 

hasil wawancara atau dalam bentuk file-file. “Data ini harus dicari melalui 

 
20Gunawan. Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek. Jakarta: Bumi Aksara 
21Sugiyono. 2008.  Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA 
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narasumber dan bisa juga menggunakan teknik responden”.22 Sasaran narasumber 

yang akan menjadi sasaran untuk mendapatkan data melalui wawancara yaitu 

Pejabat Balai Taman nasional Komodo pada Bagian Kerjasama, Bagia Monitoring 

evaluasi dan Humas, Kepala Seksi pengelolaan wilayah I dan II, Polhut. 

b) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

sifatnya melengkapi data primer diatas. Data sekunder dalam penelitian ini dapat 

diperoleh dari mengumpulkan data-data pendukung yang didapatkan dari Dinas 

Pariwisata Bidang Pemasaran, LSM, Masyarakat, dan Swasta yang berkaitan 

dengan penelitian. Selain itu data sekunder lainnya didapatkan dengan melakukan 

kajian pustakayang bersumber dari referensi buku, karya ilmiah, jurnal, koran, 

internet dan lan-lain yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian ini tahapan pengumpulan data menggunakan pola 

yang sistematis agar data-data yang di dapatkan dalam penelitiah falid dan 

tahapannya berdasarkan prosedural. Sehingga peneliti menggunakan tahapan 

pengumpulan data  sebagai berikut: 

a) Observasi  

“Definisi observasi lapangan atau pengamatan langsung di lokasi yang 

menjadi sasaran penelitian (field observation)”.23 Dengan melakukan observasi 

 
22Jonathan Sarwono. 2006. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: Graha ilmu 
23Ardianto, Elvinaro. 2011. Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif. Bandung : Simbiosa Rekatama Media 



 
 

24 
 

yang dimana peneliti akan secara langsung berbenturan dengan kondisi soasial 

yang akan di teliti dan agar penelitian tersebut menjadi objektif dan ilmiah. Sudah 

menjadikan keharusan dalam studi penelitian ini peneliti wajib terjun langsung ke 

lokasi penelitian sehingga mampu menganalisa secara rill kondisi di lapangan 

dengan referensi teoritik yang dirumuskan penelitiberupa konsep teori dan 

undang-undang.  

b) Wawancara 

“Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak yang 

mampu memberikan informasi yang akurat”.24 Dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan wawancara secara langsung kepada subyek peneliti yaitu Pejabat Balai 

Taman Nasional Komodo berdasarkan spesifikasi bidang. Kemudian wawancara 

dengan narasumber pendukung lainnya seperti Dinas Pariwisata Manggarai Barat 

Bidang Pemasaran, LSM, Swasta dan Masyarakat di sekitar Taman Nasional 

Komodo. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan  data dengan mencatat data-

data yang sudah ada.25 Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

berupa gambar seputas aktifitas penelitian entah peneliti bersama narasumber, 

kondisi pariwisata, dan Komodo di Taman Nasional Komodo, serta bagan 

struktural Pemerintah terkait, dan dokumen pendukung penelitian lainnya. 

 
24Ibid, Hlm 130. 
25Suharsimiarikunto. 2002. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineke cipta 
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Dukumentasi dalam penelitian ini sebagai bukti konkrit langsung peneliti di lokasi 

penelitian  

1.7.4 Subyek Penelitian  

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dalam penelitian. Istilah lain 

dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden. Responden bisa kita 

kategorikanseseorang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan 

dalam pengumpulan data penelitian. Penentuan subyek penelitian atau responden 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan 

menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. 

Dalam hal ini peneliti menetapkan para narasumber yang diharapkan biasa 

memberikan informasi terutama yang berhubungan dengan konektivitas tatakelola 

Taman Nasional komodo berciri kepulauan pada konservasi fauna asli Indonesia 

dan pola collaborative governance antar sektor terkait dalam pengelolaan Taman 

Nasional Komodo. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bapak Jakson Kepala Koordinator Polisi Kehutanan Balai TNK 

2. Bapak Abdurahman Kepala Resort Kampung Komodo Balai TNK 

3. Bapak Djunius Buky kepala Seksi Wilayah I Balai TNK 

4. Bapak Yoko Koordinator urusan Monitoring, Evaluasi, dan Humas 

Balai TNK 

5. Bapak Dacosta petugas pemungut tiket dan sebagai anggota PEH 

Loh Buaya Balai TNK 

6. Ibu Maria bagian Jabatan Fungsional Kerjasama Balai TNK 
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7. Bapak Fransiskus Kepala bagian Pemasaran di kantor Dinas 

Pariwisata Mangarai Barat  

8. Bapak Aris, Humas Mansa Pulau Rinca dan Anggota Kompas  

9. Bapak Bapak Nardi Kepala Manajer Agen Travel Flores Paradise 

Tour  

 

1.7.5 Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian pada kantor Balai Taman Nasional 

Komodo dan Kawasan Konservasi Komodo di Jalan Kasimo, Gorontalo, 

Manggarai Barat, NTT. 

1.7.6 Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung samapai akhir. “Dalam penelitian ini digunakan analisa 

data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman”.26 

Adapun analisa data meliputi : 

 

 
26Emzi, 2003,  Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data. Jakarta: Rajawali pers PT. Grafindo 

Persada, hlm 129-136 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian Data

Penarikan 
Kesimpulan

Reduksi Data
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Bagan. 1.1. Analisa Data Model interaktif Miles dan Huberman (1992)Sumber : 

Emzi (2003) 

a) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari kegiatan analisis data 

dalam penelitian ini. “Kegiatan pengumpulan data dengan memadukan semua 

unsur yang ada dalam penelitian dimana perpaduan semua data yang di peroleh di 

lokasi penelitian”.27 Dari data-data yang di dapatkan di lapangan kemudian 

dianalisis dan di kaji berdasarkan tinjauan perspektif Pemerintahan baik kebijakan 

maupun dan aturan seputar tatakelola Taman Nasional Komodo. 

b) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, menulis memo 

dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak 

relevan. Data yang diperoleh dari kantor Balai Taman Nasional Komodo akan 

dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan 

memberikan gambaran yang jelas dalam pemfokuskan pada data utama yang 

penting dan relevan dipakai sehingga akan mempermudah peneliti dalam 

menyajikan data. 

c) Display Data 

 
27Bungin, Burhan. 2003.Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
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Setelah data di reduksi keudian langkah selanjutnya mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. 

“Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut”.28 Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman 

peneliti dan Menjawab mengenai rumusan masalah tentang bagaimana 

konektivitas tatakelola Taman Nasional Komodo berciri kepulauan pada 

konservasi fauna asli Indonesia dan pola collaborative governance antar sektor 

terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Pada langkah ini peneliti 

berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan dengan 

cara menampilkan data membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa 

yang sebenarnya terjadi dan apa yang ditindaklanjuti untuk mencapai penelitian. 

d) Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan agar menghasilkn 

suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih bias atau abstrak sehingga setelah diteliti 

sudah jelas. “Kesimpulan ini masih sebagai hipotesa dan dapat menjadi teori jika 

didukung oleh data-data yang lain”.29 Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

penelitian untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data. 

 
28Ibid, Hlm 341 
29Ibid, Hlm 345 
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Sehingga data yang diperoleh konektivitas tatakelola Taman nasional 

komodo berciri kepulauan pada konservasi fauna asli Indonesia dan pola 

collaborative governance antar sektor terkait dalam pengelolaan Taman Nasional 

Komodo disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah 

sehingga selanjutnya akan disimpulkan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

ini nantinya berupa deskripsi atau gambaran objek dari yang di teliti.  


