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Potensi ekowisata di Indonesia sangat be-sar
dengan kondisi geografi dan keragaman
budaya yang kita miliki. Dengan mengembangkan ekowisata, kita membantu melindungi lingkungan dan melestarikan kehidupan
serta menyejahterakan penduduk setempat.
Pengembangan ekowisata juga mendorong
pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan
pengelolaan kelestarian ekologis.
Kehadiran ekowisata dipengaruhi dan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
Untuk mewujudkan pariwisata yang berkeadilan dibutuhkan kerja sama antara pemerintah
dengan masyarakat lokal. Masyarakat menjadi aktor penting dalam pengembangan ekowisata, karena berkontribusi bukan saja dari sisi
pelayanan, juga menarik dari pengetahuan
dan budaya yang mereka miliki. Masyarakat
merupakan sumber informasi tentang kondisi,
kebutuhan, dan sikap. Jika mereka dilibatkan
dalam pengembangan pariwisata, akan tumbuh rasa memiliki terhadap program ekowisata tersebut. Selain itu, pelibatan masyarakat
mendorong hak demokrasinya. Dengan kata
lain, partisipasi masyarakat diperlukan dalam
pengembangan ekowisata.
Pemerintah menargetkan di tahun 2019 kunjungan wisatawan ke daerah ekowisata adalah 1,22 juta pengunjung, dengan target devisa 2,7 miliar US $ (Ratman, FGD 9 Februari
2018). Mengingat pentingnya ekowisata bagi
kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, permasalahannya adalah
bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pengembangan ekowisata yang ada di Indonesia?
Mengacu pada teori partisipasi masyarakat

dari John M. Cohen dan Uphoff (dalam Sadono,

2013),

maka

beberapa

hal

yang

diharapkan akan digali melalui penelitian
terkait pengem-bangan ekowisata di Indonesia
adalah:
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan pengembangan
ekowisata?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan ekowisata?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pengambilan manfaat pengembangan
ekowisata?; dan
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam
evaluasi pengembangan ekowisata?
Partisipasi masyarakat dalam pengambi-lan
keputusan
pengembangan
ekowisata
berkaitan dengan penentuan alternatif de-ngan
masyarakat berkaitan dengan gagasan atau
ide yang menyangkut kepentingan ber-sama.
Wujud
partisipasi
dalam
pengambi-lan
keputusan ini antara lain seperti ikut me
nyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan
atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran
program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah
digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah
dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas
maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat
dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan
program. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan
untuk mengetahui ketercapaian program yang
sudah direncanakan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuali-

wisatanya.

tatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, focus group discussion, dan observasi. Data dianalisis menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman (1984). Peneliti
mengambil sampel di dua lokasi ekowisata
yaitu (1) Danau Toba di Sumatera Utara, yang
merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang akan dikembangkan di tahun
2018 - 2019. Kawasan Danau Toba merupakan salah satu situs International Geopark,
dengan danau kaldera (gunung api) terbesar
di dunia berdasarkan penetapan UNESCO;
dan
(2) Gunung Rinjani di Provinsi Nusa Tenggara
Barat,

yang

telah

ditetapkan

sebagai

UNESCO Global Geopark.
Kami
menemukan
bahwa
partisipasi
masyarakat dalam pengembangan ekowisata
penting untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, juga menjaga kelestarian lingkungan.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan pengembangan ekowisata dilakukan dengan memberikan masukan dalam
perencanaan kebijakan pemerintah, mengusulkan dan memilih atraksi wisata yang da-pat
disajikan, serta memilih jenis pembinaan dan
pendampingan yang dibutuhkan dalam
pengembangan ekowisata.
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
ekowisata terlihat dalam peran masyarakat
sebagai pelaksana ekowisata; menyediakan
sumber daya tenaga kerja pariwisata; dan ikut
memelihara lingkungan.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan
manfaat ekowisata terlihat dari kehadiran
masyarakat menikmati pembangunan ekowi
sata di daerahnya, baik dari segi fisik (infrastruktur, amenitas, bantuan), juga dari nonfisik
yang meliputi pelatihan dan pendampingan
untuk mengembangkan keterampilan pari-

Sementara itu, dalam evaluasi pelaksanaan
ekowisata masyarakat berpartisipasi dengan
memberikan masukan atas program kerja pariwisata pemerintah. Namun, tidak semua pemangku kepentingan membuka peluang dan
akses untuk mempersoalkan kinerja pemerintah ini.
Partisipasi masyarakat di kawasan ekowi sata
Danau Toba dan Gunung Rinjani dapat
digolongkan sebagai keterwakilan parsial, di
mana masyarakat mendapatkan porsi dalam
proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun, tidak semua elemen masyarakat
memiliki akses terhadap pengembangan
ekowisata di daerahnya.
Ada dua faktor yang memengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pengembangan ekowisa-ta.
Pertama, keterlibatan masyarakat diperlu-kan
untuk mencegah permasalahan hukum dan
sosial di masa yang akan datang. Kedua,
meskipun masyarakat sudah berinisiatif un-tuk
menggerakkan ekowisata di daerahnya, bukan
berarti pemerintah dapat menyerah-kan
pembangunan kepada masyarakat. Peme
rintah harus cepat tanggap untuk meleng-kapi
kebutuhan sarana/prasarana dan upaya
peningkatan SDM yang dibutuhkan dalam
pengembangan ekowisata.
Peningkatan kapasitas sumber daya manu-sia
juga menjadi faktor penting yang memengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Sering kali pembangunan ekowi sata di daerah
terlalu cepat dan sulit diimbangi oleh kualitas
sumber daya manusia lokal, akibatnya mereka
tidak dapat berkontribusi, bahkan yang lebih
buruk mereka dapat dirugikan oleh kegiatan
tersebut. Dengan begitu, tujuan dari pengembangan ekowisata di suatu kawasan, yaitu
alam lestari dan masyarakat lokal sejahtera,
tidak akan tercapai.
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