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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

4.1 Sumber Penyedia Data dan Informasi Terkait Flora Dan Fauna Serta 

 Ekosistemnya 

 Balai Taman Nasional Tanjung Puting merupakan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Dirktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen 

KSDAE). Balai Taman Nasional Tanjung Puting merupakan pengelola Taman 

Nasional Tanjung Puting  (TNTP), yang merupakan sebuah kawasan pelestarian alam 

yang merupakan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan satwa liar dan pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam hayati serta ekosistem.
53

 

 Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.08 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Lingkungan Hidup, Balai 

Taman Nasional Tanjung Puting memiliki tugas pokok dan fungsi yang dibawahi 

oleh peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosisitem , 

tidak mencakup penyelesaian persoalan terkini kehutanan ditingkat tapak yaitu bagian 

penanganan kebakaran hutan, konflik lingkungan hidup dan sosial serta 

pemberdayaan masyarakat sekitar dan didalam kawasan. Sedangkan pada bagian 

fungsi penanganan kebakaran hutan berada dibawah Direktorat Jenderal pengendalian 

Perubahan Iklim dan sementara penyelesaian konflik lingkungan dan sosial serta 

pemberdayaan masyarakat berada disekitar lokasi dan struktur fungsi Direktorat 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Berdasarkan Surat Keputusan 
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/Menlhk-Setjen/2015 

tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Balai Taman Nasional Tanjung 

Puting diantaranya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) taman nasioal sesuai 

dengan surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : SK.169/Menlhk-II/2015 tentang 

Penunjukkan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis 

Taman Nasional yang berada dibawah peraturan Direktorat Jenderal Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosisitem, Balai Taman Nasional Tanjung Puting juga 

bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosisitem selaku unit organisasi atau atasan langsung dan 

penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UPT Taman Nasional.
54

  

 Pada awalnya Tanjung Puting merupakan kawasan untuk perlindungan satwa 

langka Orangutan (Pongo Pygmaeus) dan Bekantan (Nasalis Larvatus), ketentuan ini 

berdasarkan pada SK. Kerajaan Kotawaringin/HET ZELFBESTUUR VAN 

KOTAWARINGIN NO. 24 pada tanggal 13 Juni 1936 dengan menetapkan wilayah 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat binatang liar. Pada tahun 1937 suaka 

margasatwa Sampit ditetapkan berdasarkan Besluit Gouverneur-General Van 

Nedelansch-Indie No. 39 pada tanggal 39 Agustus 1937 dengan luas wilayah sekitar 

205.000Ha, dan diumumkan dalam Lembaran Negara (Staatsblaad) pada tahun 1937 

No. 495 pada tanggal 27 Agustus 193. Pada tahun 1977, Suaka Margasatwa Tanjung 
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 Profil Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Hlm. 2 
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Puting masuk dalam daftar salah satu cagar alam Biosfer di Indonesia yang 

ditetapkan oleh UNESCO. 
55

 

 Balai Taman Nasional Tanjung Puting merupakan instansi atau pelaku 

pengelola wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting instansi yang memilki sumber 

data dan informasi penting terkait wisata tersebut, baik itu informasi berupa wisata 

alamnya, spesies flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting 

maupun terkait status wisatanya yang berada dikawasan konservasi. Balai Taman 

Nasional Tanjung Puting menyediakan tempat pusat informasi bagi para pengunjung 

yang ingin mengetahui lebih jauh terkait wisata ini, baik itu wisatanya, flora dan 

fauna yang ada didalamnya serta intansi dan organisasi apa saja yang tergabung 

didalamnya. Pusat informasi ini berupa museum yang dimana museum ini berada di 

dalam hutan Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri, didalam Pusat Informasi 

tersebut juga terdapat beberapa fosil satwa dan beberapa tumbuhan yang diawetkan 

fosil satwa dan tumbuhan tersebut merupakan makhluk hidup yang ada di Taman 

Nasional Tanjung Puting, fosil-fosil tersebut biasanya dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi bagi para peneliti atau sebagai obyek penelitian bagi para peneliti.
56
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 Berdasarkan hasil Survey lokasi 
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Gambar 4.1  

Foto Lokasi Pusat Informasi Terkait Flora dan Fauna Yang Ada Dilokasi 

Wisata 

Sumber : Foto diambil berdasarkan survey kelokasi wisata 

 Gambar 4.1 diatas adalah tempat atau lokasi pusat informasi (museum) yang 

disediakan oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting kepada para pengunjung yang 

ingin mengetahui lebih jauh terkait apa saja yang ada didalam Taman Nasional 

Tanjung Puting. Didalam museum menyediakan informasi khusus mengenai apa saja 

yang ada didalam Taman Nasional Tanjung Puting, berupa flora dan fauna, 

khususnya Orangutan yang dimana satwa tersebut sebagai obyek utama di wisata ini, 

seperti bagaimana satwa tersebut hidup (mencari makan dialam, bertahan hidup, 

bereproduksi, hingga beraktifitas dikesehariannya dari mereka sejak dalam 

kandungan hingga akhir hayatnya. dan juga informasi terkait flora yang tumbuh atau 

ada didalam hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Disekitaran pusat informasi 

tersebut juga terdapat tumbuhan langka yang ditanam secara khusus dan penanganan 

khusus seperti jenis tanaman (masuk kategori tanaman jenis apa seperti tergolong 

tanaman obat atau tanaman pohon). Akan tetapi penanaman tanaman tersebut dipisah 

walaupun keberadaan tanaman tersebut berada di sekitar pusat informasi, pemisahan 
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tanaman tersebut dipisah berdsarkan kategorinya (masuk kategori tanaman jenis apa 

seperti tergolong tanaman obat atau tanaman pohon).  

Gambar 4.2  

Foto Kondisi Didalam Ruangan Pusat Informasi 

Sumber : Foto diambil berdasarkan survey kelokasi wisata 

 Gambar 4.2 diatas adalah para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Taman Nasional Tanjung Puting dan dipandu langsung oleh  para gued (pendamping 

wisata) yang dimana para gued tersebut juga merupakan masyarakat sekitar yang ikut 

bersinambung di dalam wisata Taman Nasional Tanjung Puting. Para gued tersebut 

sudah melalui proses pelatihan sehingga sudah bisa dipercaya untuk mendampingi 

dan mengarahkan para wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Tanjung 

Puting dan juga para gued telah memiliki sertifikat resmi sebagai pemandu wisata di 

Taman Nasional Tanjung Puting. Pada saat peneliti sedang melaksanakan survey 

kelokasi para gued tersebut sedang tidak mengenakan pakaian PDH dikarenakan pada 

hari tersebut adalah hari seragam bebas, para gued mengenakan PDH pada hari senin 

hingga kamis selain hari itu adalah hari seragam bebas terkecuali ada hal tertentu 

yang dimana mereka harus memakai PDH. 
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 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ani beliau merupakan 

Satuan Petugas (Satgas) lapangan di Balai Taman Nasional Tanjung Puting, beliau 

menjelaskan bahwa :  

“ Wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting ini biasanya ramai akan 

kedatangan pengunjung itu bersifat musiman dalam pertahunnya, dalam 

musiman tersebut sangat meningkat drastis jumlah pengunjung yang datang 

berkunjung, biasanya musim tersebut pada kisaran bulan september hingga 

desember, nah pada musim tersebut rata-rata pengunjung yang datang 

berasal dari luar negeri dan status mereka kebanyak professor, peneliti, 

bahkan ada juga yang mahasiswa melakukan penelitian, itulah sebabnya 

Balai Taman Nasional Tanjung Puting menyediakan pusat informasi sebagai 

wadah informasi dan data bagi pengunjung yang ingin melakukan penelitian 

sedangkan pengunjung domestik kebanyakan hanya sekedar berwisata biasa 

melihat satwa dan ada juga yang melakukakan penelitian tapi lebih dominan 

berkunjung liburan saja “ 

 

Gambar 4.3 

Foto Didalam Ruangan Pusat Informasi 

Sumber : Foto diambil berdasarkan survey kelokasi wisata 
 

 Gambar 4.3 diatas merupakan beberapa beberapa informasi atau gambaran 

yang diberikan oleh pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting kepada penunjung 

terkait flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting sebagai sarana 

edukasi, bahkan sebagai salah satu informasi bagi para pengunjung yang ingin 

meneliti dan ingin mengetahui lebih jauh terkait flora dan fauna di Taman Nasional 
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Tanjung Puting. Disekitar Pusat informasi juga ditanami jenis-jenis tanaman Anggrek 

yang dapat dilihat secara langsung oleh pengunjung.57
 

Gambar 4.4 

Foto Didalam Ruangan Pusat Informasi 

 

Sumber : Foto diambil berdasarkan survey kelokasi wisata 
 

 Gambar 4.4 diatas merupakan beberapa fosil satwa yang telah mati dan 

kemudian diawetkan yang dimana fosil-fosil tersebut dijadikan salah satu media 

informasi bagi para pengunjung yang ingin meneliti mengetahui lebih jauh terkait 

satwa dan dapat dilihat secara langsung di dalam pusat informasi. Didalam pusat 

informasi tersebut terdapat beberapa fosil yaitu Orangutan, Buaya Sapit, Kajengking, 

Tarantula, dan Sarang Rayap.  
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 Berdasarkan hasil survey lokasi 
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Gambar 4.5 

Foto Disekitar Pusat Informasi 

     (1)          (2)  

        (3)       (4) 

 

Sumber : Foto diambil berdasarkan survey kelokasi wisata  

 Gambar 4.5 diatas merupakan beberapa jenis tanaman yang sengaja ditanam 

oleh pihak pengelola disekitar Pusat Informasi sebagai edukasi kepada para 

pengunjung, tanaman tersebut ditanam oleh tim lapang dan juga Balai Taman 

Nasional Tanjung Puting selaku pihak pengelola mengadakan program menanam 

pohon bersama pengunjung dan masyarakat sekitar sekaligus memberikan edukasi 

terkait konservasi dan menjaga ekosistem agar tidak rusak dan punah. Pada gambar 1 

dan 2 merupakan jenis tanaman pepohonan ditanam di sekitar pakarangan Pusat 

Informasi seperti Ramin (Gonystylus bancanus), Rengas (Gluta rengas), Jelutung 

(Dyera constulata), Meranti (Shorea sp), Ulin (Eusideroxylon zwageri),  Nyatoh 

(Palaquium sp), Keruing (Dipterocarpus sp), dan Tengkawang (Dracomentalis sp), 
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sedangkan gambar 3 dan 4 merupakan kebun tanaman obat yang ditanam disekitar 

Pusat Informasi, seperti Piang Kara, Anggrek Hutan, Ngining, Hanau, Ganua, Hopea, 

dan keruing. 

4.2 Sebagai Pengelola dan Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam Terkait 

 Kawasan Konservasi Sekaligus wisata Alam 

 Arti konservasi dapat meliputi berbagai kegiatan pemeliharaan sesuai 

dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan konservasi juga dapat mencakup ruang 

lingkup preservasi rekontruksi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi. Betapa pentingnya 

konservasi terhadap hutan yang dimana didalamnya terdapat spesies langka dan harus 

dilindungi. Pengetahuan mengenai konservasi sangatlah penting untuk membantu 

menjaga kelangsungan habitat ekosistem yang ada, didalam konservasi terdapat 

banyak nilai-nilai yang perlu ditumbuh kembangkan dan dipelihara antara lain nilai 

menanam, memanfatkan, melestarikan, dan mempelajari dalam arti fisik maupun 

nonfisik. Gerakan konservasi merupakan suatu gerakan kerja sama yang dimana tidak 

mungkin hanya bisa di kerjakan sendirian ataupun satu pihak saja melainkan 

diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Secara umum konservas mempunyai arti 

yaitu pelestarian atau melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, 

serta kemampuan lingkungan secara seimbang.
58

 Tanpa adanya kegiatan konservasi 

akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa dan terjadinya ketidak seimbangan 

diantaranya. Rusaknya habibat alami ini bisa menyebabkan terjadinya konflik antara 

manusia dan satwa, konflik ini dapat merugikan kedua belah pihak yang dimana 

manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan bisa jadi nyawa sedangkan satwa rugi 
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karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia karena dihaitatnya satwa 

mengalami ketidakseimbangan dan akan menggangu kehidupan manusia.
59

   

 Sebagai sebuah kawasan peletarian alam, kawasan hutan lindung, wilayah 

konservasi adalah kawasan yang harus steril dari gangguan apapun, namun pada 

kenyataannya banyak faktor yang langsung maupu tidak langsung mengancam 

keberadan kawasan, serta ekologis potensi menjadi bencana atau kerusakan pada 

habitat didalamnya jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Wisata alam Taman 

nasional Tanjung Puting menyajikan kekayaan dan keindahan alam baik itu flora 

maupun faunanya, kekayan flora di Taman nasional Tanjung Puting  meliputi 

tumbuh-tumbuhan, meranti, ramin, jelutung, gaharu, kayu lanan, kruing, kayu ulun,  

tengkawang, nipah, roran, dll, sedangkan faunanya berupa primate mamalia yang 

dlindungi yaitu, Orangutan, bekantan, owa-owa, beruang madu, rusa sambar, kijang, 

kancil, dan babi hutan, serta ada juga jenis reftil seperti buaya dan 200 jenis burung 

yang hidup di Taman nasional Tanjung Puting. Terkait statusnya yang berada di 

kawasan konservasi, Balai Taman Nasional Tanjung Puting khususnya di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai lokasi wisata yang dimana perannya terbagi dalam 

beberapa kategori, antara lain sebagai berikut : 

1. Perlindungan (Proses Penyangga Kehidupan) 

Hutan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai pengatur hidrologi diwilayah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, hidrologi  berfungsi untuk 

mengatur atau pengelolaan air baik atas maupun didalam tanah sehingga 
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menciptakan keseimbangan, sebab hutan  dapat menyediakan air dimusim 

kemarau dan mengendalikan banjir dimusim hujan. Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting melakukan penanaman bibit pohon dan tanaman obat yang 

kemudian akan ditaman di hutan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai 

bentuk perlindungan hutan serta agar berjalannya fungsi hidrologi.  

Gambar 4. 6 

Foto Lahan Bibit Pohon Yang Akan Ditanam 

 

Sumber : Dokumentasi laporan akhir tahun 2018 Balai Taman Nasional Tanjung 

Puting 

 Gambar 4.6 diatas merupakan foto lahan bibit pohon dan tanaman obat yang 

akan di tanam di dalam hutan Taman Nasional Tanjung Puting, pengolahan bibit 

tersebut dikelolah oleh tim lapang yang dimana tim lapang tersebut terdiri dari 

masyarakat sekitar itu sendiri yang memiliki keahlian bercocok tanam dan prosesnya 

didampingi oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting secara langsung selaku pihak 

pengelola. Setelah bibit siap ditanam di hutan Taman Nasional Tanjung Puting, bibit 

tersebut dibawa oleh tim lapang bersama pihak pengelola untuk mendampingi, 

terkadang juga proses penanaman bibit tersebut ditanam bersama para pengunjung 

sebagai edukasi terkait konservasi dan peduli alam sekitar.  
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Gambar 4.7  

Foto Kegiatan Proses Penanaman Bibit Bersama Pengunjung Sebagai 

Edukasi Kepada Pengunjung 

 

Sumber : Dokumentasi laporan akhir tahun 2018 Balai Taman Nasional Tanjung 

Puting 

 

 Gambar 4.7 diatas merupakan para siswa yang sedang berkunjung ke Taman 

Nasional Tanjung Puting mereka menyaksikan langsung bagaimana proses 

menanam dan mengolah bibit pohon yang akan di tanam di Hutan Taman 

Nasional Tanjung Puting serta mereka juga diajarkan bagaimana menanam pohon 

yang benar agar mampu bertahan hidup. 

2. Pengawetan atau penyelamatan (Keanekaragaman Hayati dan Satwa Beserta 

Ekosistemnnya)  

 Balai Taman Nasional Tanjung Puting selaku pihak pengelola melakukan 

program atau kegiatan penyelamatan siklus ekosistem Hutan Rawa dan Rawa 
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Gambut yang telah menjadi langka didunia agar tidak mengalami kepunahan dan 

penyelamatan spesies unggulan seperti Orangutan, Bekantan, Buaya Sapit, 

Tarantula, Burung Enggang Anggrek Alam, dan Kantong Semar, yang dimana 

spesies tersebut juga menjadi obyek utama yang mengalami kelangkaan dari 

wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting ini. Untuk menjaga spesies tersebut 

agar tidak punah Balai Taman Nasional Tanjung Puting bekerja sama dan 

berkolaborasi dengan beberapa pihak antara lain sebagai berikut : 

1.  Orangutan Foundation Internastional (OFI) 

 Orangutan Foundation Internastional (OFI) merupakan salah satu 

lembaga nirlaba internasional yang tujuan pendiriannya berdedikasi untuk 

melestarikan Orangutan dan habitat alaminya dihutan hujan tropis. kerjasama 

antara Balai Taman Nasional Tanjung Puting  dengan Orangutan Foundation 

Internastional (OFI) sejak  tahun 2003 dengan durasi kerjasama selama 5 

tahun, OFI berkonsentrsi dalam hal pemberian makan kepada Orangutan 

eksrehabilitasi yang ada di Camp Leaky, Pondok Tanggui, Tanjung Harapan, 

kemudian kegiatan penjagaan pos (pengamanan), serta melakukan penelitian 

mengenai Orangutan. Selain hal tersebut OFI juga melakukan beberapa 

pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata Taman Nasional 

Tanjung Puting,  ada beberapa desa yang menjadi desa binaan OFI antara lain 

Desa Sekonyer dengan mengembangkan manajemen pengeloaan sampah 

(Trash management system), Desa Teluk Pulai dengan pembangunan 

Community Centre dan perpustakaan desa yang bekerjasama dengan World 

Education (WE), Desa Sungai Cabang dengan pembangunan Community 
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Centre dan perpustakaan desa, serta bekerjaama dengan koperasi “ Setia 

Mufakat” untuk penyediaan buah-buahan pakan Orangutan. 

Gambar 4.8  

Proses Pelepasan Orangutan Yang Telah Siap Lepas liarkan Bersama Tim 

Lapang dan Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting 

Sumber : Dokumentasi laporan kegiatan akhir tahun 2018 Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting   
 

Gambar 4.9  

Foto Pemberian Makan Kepada Satwa Sekaligus Atraksi Satwa Yang 

Disaksikan Oleh Pengunjung 

Sumber : Dokumentasi laporan kegiatan akhir tahun 2018 Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting   
 Gambar 4.8 diatas merupakan kegiatan Orangutan Foundation 

Internastional (OFI) bersama pihak pengelola yaitu Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting kegiatan tersebut proses kegiatan pelepasan Orangutan ke 

alam bebas agar bisa kembali kehabitatnya akan tetapi tetap dalam 

pengawasan Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Sedangakan gambar 4.9 
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merupakan atraksi Orangutan sekaligus pemberian makan oleh tim lapang 

kepada satwa yang disaksikan langsung oleh wisatawan. 

2. World Education (WE) 

 World Education (WE) merupakan organiasasi yang bergerak dalam 

bidang pengembangan kualitas masyarakat berbasis survey penilaian 

perkembangan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan lokal dari sekitar wilayah 

hutan dan penggunaan lahan masyarakat. World Education (WE) telah bekerja 

sama dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sejak tahun 2005 dengan 

jangka waktu kerjasama selama 5 tahun. Dalam kerjasamanya World 

Education dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting berfokus pada 

bagian pemberdayaan masyarakat (community development). Berikut ini desa 

yang menjadi desa binaan World Education (WE), antara lain : 

a) Desa Sungan Cabang 

b) Desa Tanjung Hanau 

c) Desa Palingkau 

d) Desa Muara Dua 

e) Desa Baung 

f) Desa Ulak Batu 

 Pembinaan pada desa-desa tersebut berfokus kepada pendampingan 

masyarakat, mulai dari memfasilitasi rancangan pengembangan desa, 

musrembang, pembuatan perdes, pembahasan anggaran belanja desa hingga 

pengembangan pertanian, agroforetry, dan alternatif ekonomi lainnya.  
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Gambar 4.10  

Survey Masyarakat Sekitar dan Tim Lapangan Survey Lokasi Di Area 

Taman Nasional Tanjung Puting 

Sumber : Dokumentasi laporan kegiatan akhir tahun 2018 Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting   

 

 Gambar 4.10 diatas merupakan masyarakat sekitar bersama tim World 

Education (WE) melakukan survey lokasi untuk pemanfaatan lahan yang 

dimiliki masyarakat untuk pembuatan lahan pertanian. 

3. Friends of the National Parks Foundation (FNPF) 

 Friends of the National Parks Foundation (FNPF) merupakan LSM 

lokal yang bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sejak 

tahun 1999 dengan durasi kerjasama selama 3 tahun. Dalam kerjasamanya 

Friends of the National Parks Foundation dengan Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting berfokus pada rehabilitas kawasan Taman Nasional, 

memberikan pengarahan mengenai konservasi atau pengetahuan mengenai 

konservasi, pendampingan kepada masyarakat sekitar kawasan, dan 

pengembangan ekowisata. Friends of the National Parks Foundation ini hanya 

berfokus khusus memberikan binaan hanya pada satu desa yaitu  Desa 

Sekonyer dengan pengembangan Ekowisata melalui pembentukan kelompok 
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wisata “Tegar Lestari”, serta pula pendampingan pengembangan Agroforestry 

di Jerumbun dan pendampingan persemaian kelompok “Sekonyer Lestari”.
60

 

Friends of the National Parks Foundation (FNPF) melakukan rekrutmen 

kepadamasyarakat desa dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara 

langsung dalam kegiatan konservasi didalam kegiatan konservasi juga 

menawarkan pendapatan alternatif bagi mereka melalui program persemaian 

dan penanaman oleh kelompok masyarakat. Saat ini program yang telah 

terlaksana berada di Tanjung Harapan dan Padang Sembilan disana 

merupakan lokasi pembibitan/tempat pembuatan bibit-bibit pohon yang akan 

di tanam dikawasan Taman Nasional Tanjung Puting. 

4. Masyarakat sekitar lokasi wisata 

 Masyarakat adalah salah satu elemen penting atau elemen kunci dalam 

pembangunan destinasi karena masyarakat memiliki posisi sebagai tuan 

rumah, pelaku dan juga aktivisnya bisa menjadi daya tarik wisata seharusnya 

ditempatkan sebagai obyek dan subyek, termasuk dalam keterlibatannya sejak 

tahap perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan dan pengembangan 

serta pengeloaannya.  

3. Pemanfaatan (Sumberdaya Alam dan Jasa Lingkungan Secara Lestari, 

 Khususnya tipe ekosistem, Spesies Genetik dan Jasa Lingkungan yang 

terdapat diwisata alam Taman Nasional Tanjung Puting ini, untuk 

kepentingan seperti berikut : 
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a) Penelitian 

 Taman Nasional Tanjung Putting merupakan kawasan 

konservasi yang sering dilirik dunia, para pengunjungnya rata-rata 

wisatawan mancanegara. Para wisatawan tersebut lebih dominan 

berlatar belakang para peneliti (Profesor, Doktor, Mahasiswa, dll) dan 

mereka berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting untuk 

melakukan penelitian terkait flora dan fauna yang ada di Taman 

Nasional Tanjung Puting, bukannya hanya sekedar berwisata dan 

berkunjung.
61

 

b) Edukasi 

 Pihak pengelola yaitu Balai Taman Nasional Tanjung Puting 

menyediakan berbagai edukasi terkait konservasi bagi para 

pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh tentang wisata in dan 

juga bertujuan agar menciptakan rasa kecintaan pengunjung terhadap 

lingkungan sekitar atau peduli lingkungan. 

c) Wisata Alam 

Konsep wisata ini adalah wisata alam dan kecintan kepada alam atau 

lingkungan sekitar, yang dimana wisata in memanfaatkan keaslian 

alam sebagai obyek wisatanya, baik itu dari flora maupun faunanya. 
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d) Penunjang Budidaya. 

 Didalam Hutan Taman Nasional Tanjung Puting terdapat 

budidaya Anggrek alam, Anggrek ini asli  dari hutan Taman Nasional 

Tanjung Puting yang dilakukan di demplot sebelum track feeding . 

Kegiatan ini dimulai dengan pembuatan media tumbuh Anggrek dari 

serabut kelapa yang dikupas dengan ukuran kecil, setelah itu serabut 

kelapa direndam air selama sekitar 2 hari untuk kemudian siap 

ditanami Anggrek. Kegiatan ini juga sebagai salah satu obyek wisata 

edukasi yang diberikan pihak pengelola kepada pengunjung agar 

menciptakan rasa kecintaan terhadap alam dan lingkungan .
62

 

 Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologinya yang 

dimana konservasi dari segi ekonomi untuk mencoba mengalokasikan sumberdaya 

alam untuk saat ini, sedangkan dari sudut pandang segi ekologi, konservasi 

merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan untuk masa yang akan 

datang. Apabila merujuk apada penertiannya, konservasi didefinisikan dalam 

beberapa batasan, antara lain : 

1. Konservasi menggunakan sumberdaya alam untuk memnuhi kebutuhan 

maupun keperluan manusia disekitarnya baik itu dalam jumlah yang besar 

maupun jumlah yang kecil dalam kurun waktu yang cukup lama. 

2. Konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang 

secara optimal secara sosial. 
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3. Konservasi merupakan suatu manajemen penggunaan biosfer oleh manusia 

sehingga dapat memberikan atau dapat memenuhi keuntungan yang besar dan 

juga dapat diperbaharui untuk generasi selanjutnya.
63

  

 Tujuan konservasi untuk penunjang ekonomi dalam pengelolaan wisata dapat 

dicapai dengan mensinergikan kedua kepentingan melalui pemanfaatan jasa 

lingkungan. Kegiatan konservasi mampu menghasilkan keuntungan ekonomi salah 

satunya dengan penyediaan jasa wisata. Betapa pentingnya nilai eksistensi wisata 

alam dapat mendorong upaya semangat konservasi yang baik terhadap sumberdaya 

alamnya. Disisi lain kegiatan konservasi merupakan pondasi industri wisata alam ini  

dan sekaligus penggerak semua sektor ekonomi yang terkait wisata alam. Suatu 

kawasan wisata alam yang dikenal oleh khalayak umum akan menyebabkan 

peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dengan konsekuensinya peningkatan 

jumlah pengunjung bisa secara drastis. Peningkatan jumlah kunjungan para 

pengunjung dan pihak pengelola konservasi memiliki hubungan yang sangat erat, 

kombinasi dari hubungan tersebut dari kunjungan para pengunjung yang tinggi dan 

pengelolaan konservasi yang kuat merupakan suatu simbiosis yang berkelanjutan 

yang dimana pengeluaran pengeluaran pengunjung akan direaliasasikan oleh pihak 

pengelola membantu peningkatan dana dalam menjaga perlindungan eksosistem.
64
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 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Taufik, 

S.Hut.,M.Sc beliau merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Taman 

Nasional Tanjung Puting, beliau menjelaskan bahwa :  

“Kami sangat senang apabila terjadi peningkatan jumlah pengunjung 

diwisata alam Taman Nasional Tanjung Puting ini karena dengan meningkat 

jumlah pengunjung yang berkunjung otomatis pemasukan juga meningkat, 

dengan meningkatkan pemasukan tersebut kami pihak pengelola dapat modal 

tambahan untuk pembelian bibit pohon ataupun tanaman dan juga untuk 

membeli pakan satwa yang kami rawat”.
65

 

 

 Dengan adanya Balai Taman Nasional Tanjung Puting ini sebagai organisasi 

yang menangani khusus atau sebagai wadah penanganan kelestarian habibat 

ekosistem di Taman Nasional Tanjung Puting  mampu menjaga warisan dunia agar 

tidak punah. Peran Balai Taman Nasional Tanjung Puting dalam mengembangkan 

potensi wisata yang dimiliki adalah sebagai koordinator dan fasilitator, koordinator 

disini maksudnya adalah mengatur dan mengkonsepsikan dari segala suatu kegiatan 

di wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting baik itu berupa kebijakan maupun 

larangan. Peran Balai Taman Nasional Tanjung Puting dalam sebagai koordinator 

dalam pengelolaanya meliputi penyusunan program kegiatan, perancanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.  Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Muhammad Taufik, S.Hut.,M.Sc beliau merupakan Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha di Balai Taman Nasional Tanjung Puting, beliau menjelaskan bahwa : 

“Balai Taman Nasional Tanjung Puting ini memiliki peran dalam 

pengembangan wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting sebagai 

koordinator dalam pengelolaanya meliputi penyusunan program kegiatan, 
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perancanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang terkait kemajuan 

wisata”.
66

 

 

 Balai Taman Nasional Tanjung Puting juga sebagai fasilitator segenap 

pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan dan kemajuan wisata 

alam ini. Berikut fasilitasi kegiatan yang dirancang oleh Balai Taman Nasional 

Tanjung Puting selaku pihak pengelola : 

a) Memberikan pelatihan kepada masyarakat 

b) Memberikan kemudahan bagi investor yang ingin bergabung atau ikut 

serta didalamnya dalam mengelola wisata alam 

c) Penyedia sarana dan prasarana bagi pengunjung 

d) Sebagai wadah informasi terkait wisata alam Taman Nasional Tanjung 

Puting.
67

 

4.3  Memberdayakan Masyarakat Sekitar Lokasi Wisata Alam Agar Ikut 

  Terlibat Didalamnya 

 Pemberdayan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya, kemampuan 

dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya 

mengacu pada kata empowerment, yang artinya sebagai upaya untuk 

mengaktualisasikan potensi yang sudah ada didalam diri masyarakat, pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu proses atau cara meningkatkan taraf hidup atau kualitas 

hidup masyarakat Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah 

“proses instan”. Dapat dikatakan pemberdayaan adalah suatu proses menyeluruh, 
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suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu 

diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta peluang untuk 

mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam menigkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat meliputi enabling 

(menciptakan suasana kondusif), empowering (penguatan kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat), supporting (bimbingan dan dukungan), foresting (memelihara kondisi 

yang kondusif dan seimbang).
68

  

 Masyarakat adalah salah satu elemen penting atau elemen kunci dalam 

pembangunan destinasi karena masyarakat memiliki posisi sebagai tuan rumah, 

pelaku dan juga aktivisnya bisa menjadi daya tarik wisata seharusnya ditempatkan 

sebagai obyek dan subyek, termasuk dalam keterlibatannya sejak tahap perencanaan 

dan pengembangan serta pengelolaan dan pengembangan serta pengeloaannya. 

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masyarakat 

disuatu destinasi, yaitu : 

a. Membangun saluran komunikasi/penyambung informasi maupun  sumber 

informasi dan memperluas kerjasama untuk membangun relasi. Misalnya 

masyarakat membantu memberikan informasi kepada para pengunjung 

terkait wisata.  

b. Menghasilkan peningkatan pendapatan baik itu pihak pengelola maupun 

masyarakat sekitar yang terlibat didalamnya. Masyarakat yang terlibat 

dalam hal ini, masyarakat menyediakan jasa paket travel kepada 
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pengunjung yang ingin berkunjung dan masyarakat juga sekaligus 

membatu dalam bidang promosikan wisata, dari jasa travel tersebut 

terjadilah simbiosis mutualisme antara masyarakat dan pihak pengelola. 

c. Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan seperti 

suatu rancangan ataupun melakukan pembangunan, misalnya pembukaan 

lahan yang dimiliki masyarakat sekitar untuk kepentingan wisata maupun 

kepentingan masyarakat seperti pengembangan pembangunan desa 

ataupun kepentingan desa. 

d. Melibatkan masyarakat sekitar dalam aktivitas pariwisata, dengan cara 

merekrut masyarakat yang memiliki skill atau keahlian dibidangnya 

seperti masyarakat mampu bercocok tanam, memelihara satwa yang 

kemudian mereka akan ditempatkan pada skill atau kemampuan yang 

dimiliki.
69

 

 Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Taman 

Nasional Tanjung Puting kepada masyarakat sekitar adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat memiliki kemandirian, kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang harus mereka lakukan 

dalam bertindak, agar masyarakat mampu untuk memikirkan, memutuskan serta 

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terpercaya terkait wisata 

alam Taman Nasional Tanjung Puting dengan Bapak Adi Yosirwa Sholihin  beliau 
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Ketua Organisasi masyarakat bidang pemandu wisata/gued dan Bapak M. Aryad 

selaku masyarakat sekitar sekaligus ketua RT setempat yang ikut serta didalam wisata 

alam ini. Menurut Bapak Adi Yosirwa Sholihin selaku Ketua Organisasi masyarakat 

bidang pemandu wisata/gued mengatakan :  

“Terkait memberdayaan masyarakat pihak Balai Taman Nasional Tanjung 

Puting memang melakukan pemberdayaan akan tetapi tidak merata hanya 

beberapa masyarakat yang terlibat didalamnya dan tidak banyak yang 

terlibat, seperti saya dan teman-teman yang merupakan asli masyarakat 

disini”. 

 Sedangkan menurut Bapak M. Aryad selaku masyarakat sekitar sekaligus 

ketua RT setempat yang ikut serta didalam wisata alam ini mengatakan :  

“Kebetulan saya ketua RT nya disini yang saya lihat tidak semua masyarakat 

terlibat didalamnya hanya sedikit saja, karena pernah terjadi konflik sosial 

antara masyarakat dengan pihak pengelola, dan juga kebetulan saya terlibat 

didalamnya akan tetapi saya berdikari, saya didalam wisata alam Taman 

Nasional Tajung Puting itu terlibat dalam sarana transfortasi”.
70

 

 

 Menurut Bapak Ahmad Sirait, beliau merupakan warga asli orang Medan 

yang merantau dan kini bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan 

kebetulah rumah beliau pas berdampingan dengan kantor dan dermaga Balai Taman 

Nasional Tanjung Puting, beliau mengatakan : 

“Pihak pengelola kurang bisa mengenalkan wisatawan dengan masyarakat 

sekitar terutama wisatawan mancanegara seperti halnya kerumah warga 

yang memiliki toko dan jualan souvenir tapi ini tidak, ketika tibanya wisatwan 

tersebut langsung masuk kekawasan wisata, yang sehingga menimbulkan 

kesan cuek terhadap masyarakat dan begitupun sebaliknya.” 
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Gambar 4.11 

Foto Sarana Transfortasi Menuju Lokasi Wisata Yang disediakan Masyarakat 

Sekitar 

   (A)     (B) 

 

   (C)     (D) 

Sumber : Survey lapang lokasi wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting 

 Pada gambar 4.11 bagian gambar A dan B merupakan Kelotok sedang gambar 

C dan D adalah speed boat. Kelotok adalah sarana transportasi sungai yang dari dulu 

hingga sekarang masih digunakan untuk beraktivitas di sungai. Kelotok merupakan 

perahu yang ukurannya lumayan besar, cukup untuk menampung 10-15 orang 

penumpang, kelotok menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga utama.
71

 

Sedangkan gambar C merupakan Speed boat mesin tungal bermuatan hanya 4 orang 

termasuk supir sedangkan gambar D adalah Speed boat jenis mesin ganda bermuatan 

lebih banyak dibandingkan Speed boat mesin tunggal yaitu sekitar 6-8 orang 

termasuk supir. Untuk waktu yang ditempuh antara Klotok dan Speed boat menuju 
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Taman Nasional Tanjung Puting memiliki selisih jauh, kelotok memiliki memiliki 

durasi tempuh 3 - 4 per jam sedangkan Speed boat 1,5 - 2 per jam. 

4.4 Kurang kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar 

 Pada hakikatnya manusia dan lingkungan hidup memilki hubungan yang 

sangat erat, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain, manusia memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam  yang ada dialam, sebab apa 

yang terjadi dialam baik itu secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak 

dan pengaruhnya akan kerasa bagi kehidupan keseharian manusia disekitarnya. 

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh manusia bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan manusia, manusia seharusnya memperhatikan alam dan lingkungan 

sekitar sehingga lingkungannya tetap seimbang dan mampu menunjang 

perkembangan yang berkesinambungan. Perilaku manusia terhadap lingkungan dari  

zaman dahulu hingga zaman modern seperti saat ini, akan tetapi dengan semakin 

bertambahnya zaman membut manusia kurang arif terhadap lingkungannya. 

Pengembangan wisata tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk menjaga dan 

memelihara lingkungan yang dijadikan sebagai tempat kunjungan tujuan wisata 

karena tanpa adanya kerja sama masyarakat dengan pihak pengelola maka tempat 

yang dijadikan sebagai obyek wisata tidak akan berkembang atau sulit mengalami 

perkembangan, maka dari itu kesadarana masyarakat dan dukungan dari masyarakat 

harus tetap terjaga, karena hal tersebut sangat lah penting tanpa adanya kesadaran 

masyarakat program apapun sulit untuk maju dan berkembang. Pada waktu peneliti 

berangkat menuju lokasi wisata Taman Nasional Tanjung Puting ketika diperjalanan 

lebih tepatnya disepanjang sungai peneliti melihat salah seorang awak Klotok 
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(transfortasi yang didalamnya masyarakat sekitar yang menjadi awak Klotok) 

membuang sampah sembarangan (puntung rokok) di pinggiran sungai dan terlihat 

begitu entengnya membuang sampah tersebut seakan-akan tidak adanya rasa bersalah 

sedikit pun atas perbuatan yang dilakukannya padahal perbuatannya tersebut bisa 

menyebabkan kerusakan lingkungan.
72

 

Gambar 4.12 Akses atau jalur sungai menuju Wisata alam Taman Nasional 

Tanjung Puting  

 

 Sumber : Survey lokasi Taman Nasional Tanjung Putting 

 Gambar 4.12 merupakan akses atau jalur sungai utama menuju wisata alam 

Taman Nasional Tanjung Putting, disepanjang sungai itu lah peneliti melihat warga 

sekitar membuang sampah (punting rokok) secara sembarangan, hal kecil tersebut 

merupakan kebiasan buruk masyarakat sekitar karena kurangnya akan kesadaran dan 

juga kurangnya rasa memiliki terhadap lingkungan. Kurangnya kesadaran dari 

masyarakat itu sendiri dalam menjaga lingkungan, padahal pihak pengelola telah 

membuat peraturan tentang larangan membuang sampah sembarangan akan tetapi 

sepertinya tidak diperdulikan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber terpercaya terkait wisata alam Taman Nasional Tanjung 

Puting dengan Bapak Adi Yosirwa Sholihin (Ketua Organisasi masyarakat bidang 
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pemandu wisata/gued) dan Bapak M. Aryad selaku masyarakat sekitar sekaligus 

ketua Rt setempat yang ikut serta didalam wisata alam ini. Menurut Bapak Adi 

Yosirwa Sholihin selaku Ketua Organisasi masyarakat bidang pemandu wisata/gued 

mengatakan :  

“Sebenarnya kami telah menegur perbuatan masyarakat akan tetapi 

sepertinya masyarakat bersikap begitu cuek dan acuh tentang apa yang 

mereka perbuat, kami mencoba telusuri mengapa masyarakat melakukan hal 

tersebut akan tetapi masyarakat hanya diam saja dan bersikap biasa saja.” 

 

 Sedangkan menurut Bapak M. Aryad selaku masyarakat sekitar sekaligus 

ketua RT setempat yang ikut serta didalam wisata alam ini mengatakan : 

“Masyarakat saat ini telah mengalami fase yang dimana masyarakat merasa 

acuh terhadap pihak pengelola dikarenakan masyarakat merasa tidak 

dihargai akan aspirasi mereka seakan-akan tidak didengarkan oleh pihak 

pengelola, akan tetapi sebenarnya masyarakat paham akan dampak yang 

diperbuatnya dan ini hanya sekedar pemberontakan kecil yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap pihak pengelola dan hal tidak selalu dilakukan oleh 

masyarakat sekitar.”
73

 

 

  Dampak dari kurangnya keadaran masyarakat ini menyebabkan kerusakan 

atau pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan sulitnya penanganan atau 

pengelolaan oleh pihak pengelola karena masyarakat sekitar tidak sejalan dengan 

dengan program yang telah dibuat mereka. Karena kesukesan atau kemajuan suatu 

industri tidak hanya dari pihak pengelola akan tetapai juga dari beberapa pihak salah 

satuny adalah masyarakat sekitar. Menurut penulis dengan adanya kasus tersebut 

pihak pengelola harus lebih lagi dalam dalam mendengarkan aspirasi masyarakat 

dikarenakan masyarakat merupakan tuan rumah dari dari suatu kawasan dan juga 
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masyarakat merupakan  salah satu sebagai penyambung informasi bagi para 

penunjung, apabila masyarakat bersikap cuek atau acuh maka wisata ini akan 

mengalami kesulitan dalam berkembang. Perlunya pergerakan ekstra yang dilakukan 

oleh pihak pengelola dalam pengembangan wisata ini agar wisata alam Taman 

Nasional Tanjung Puting ini menjadi wisata alam yang arif akan kondisi alamnya 

maupun respon keramahan masyarakatnya. 

4.5 Kurangnya rasa partisipasi masyarakat terhadap wisata alam ini 

 Ketelibatannya masyarakat dalam wisata maupun konservasinya merupakan 

salah satu peran serta masyarakat, peran serta masayarakat tersebut didefinisikan 

sebagai komunikasi antara pemerintah/pengelola dengan masyarakat baik itu tentang 

suatu kebijakan (feedback-forward information) maupun komunikasi dari masyarakat 

kepada pemerintah/pengelola (feedback information).
74

 Menurut Cormick 

sebagaimana dikutip oleh Arimbi dan Santosa, membedakan peran serta masyarakat 

dalam proses pengambilan keptusan berdasarkan yang berdsarkan sifatnya, yaitu 

yang pertama peran serta masyarakat bersifat konsultif, yang dimana masyarakat 

mempunyai hak untuk didengar pendapatnya, walaupun hasil akhir atau keputusan 

tetap berada ditangan pihak pengelola. Kedua, peran serta masyarakat yang bersifat 

kemitraan yang dimana masyarakat dan pihak pengelola membuat keputusan 

bersama-sama dalam membahas suatu masalah seperti mencari alternatif pemecahan 

dan secara bersama-sam pula dalam membuat keputusan. 
75

 Dengan demikian dengan 

adanya peran serta masyarakat dapat meningkatkan kualitas keputusan pihak 
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pengelola dan disisi lain mampu mengurangi munculnya konflik antara pihak 

pengelola maupun masyrakat.
76

  

 Wisata alam ini berbasis masyarakat yang dimana masyarakat memainkan 

peranan penting dan utama dalam pengembangan pariwisata. Prinsip pengembangan 

wisata berbasis masyarakat atau yang dimaksud disini adalah wisata yang dapat 

memberikan dorongan pembangunan pada masyarakat yang memiliki prinsip yaitu 

memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, menguntungkan 

masyarakat atau berdampak positif terhadap masyaskat setempat, memberikan timbal 

balik/ feedback anatar masyarakat dan pihak pengelola.
77

 Dalam berbagai kegiatan 

baik itu pembangunan maupun kegiatan lainnya, partisipasi masyarakat sangat 

diperlukan karena partisipasi merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian 

masyarakat serta tanggungjawan masyarakat terhadap pentingnya arti sebuah 

kemajuan dan kerja sama, demi keberhasilan sebuah industri wisata maka dibutuhkan 

keterlibatan masyarakat untuk ikut campur tangan didalamnya, namunya 

kenyataannya partipiasi masyarakat dalam wisata alam Taman Nasional Tanjung 

Puting masih rendah. Dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata, partisipasi 

masyarakat atau keterlibatan masyarakat sekitar tidak bisa diabaikan begitu saja atau 

sangat penting. Masyarakat sekitar merupakan sekumpulan orang-orang yang pertama 

yang mengetahui tentang kondisi daerahnya dari pada orang yang berasal dari luar 

daerah. Deangan demikian, partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan pengembangan akhir yaitu evaluasi 
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kerja. Sehingga dengan hal ini diharapkan mampu mewujudkan sikap dan rasa 

memiliki pada masyarakat terhadap pengembangan wisata ini, baik itu kesadaran 

maupun tanggungjawab didalamnya. Menurut Sunaryo untuk mewujudkan 

pengembangan wisata yang berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, maka hal 

yang paling mendasar yang harus dilakukan yaitu bagaimana menfasilitasi 

keterlibatan yang luas dari masyarakat sekitar dalam proses pengembangan dan 

memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi hasil dari kegiatan wisata untuk 

masyarakat sekitar, karena masyaralat sekita memiliki kedudukan yang sama 

pentingnya sebagaisalah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan wisata, 

selain pemerintah dan pengelola wisata.
78

 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terpercaya terkait 

wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting dengan Bapak Adi Yosirwa Sholihin 

(Ketua Organisasi masyarakat bidang pemandu wisata/gued) dan Bapak M. Aryad 

selaku masyarakat sekitar sekaligus ketua RT setempat yang ikut serta didalam wisata 

alam ini. Menurut Bapak Adi Yosirwa Sholihin selaku Ketua Organisasi masyarakat 

bidang pemandu wisata/gued mengatakan :  

“Rasa malas masyarakat ikut berpartisipasi tercipta dikarenakan dalam 

berbagai kegiatan wisata masyarakat tidak diikutsertakan kedalam suatu 

forum seakan-akan aspirasinya tidak diperlukan“.
79
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 Sedangkan menurut Bapak M. Aryad selaku masyarakat sekitar sekaligus 

ketua RT setempat yang ikut serta didalam wisata alam ini mengatakan :  

„Tidak semua masyarakat disini terlibat dalam wisata ini hanya beberapa 

saja dikarenakan kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat dan 

keterlibatan masyarakat disini hanya 2 sektor yaitu jasa transfortasi dan 

pemandu wisata/gued.
80

 

 

 

                                                           
80

 Ibid,. 


