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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai 
ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan 
rekreasi. Dalam penetapannya dengan memperhatikan berbagai kriteria (UU No.5 
tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 
(KSDAHE)). Mekanisme penetapan zonasi adalah suatu proses pengaturan ruang 
yang sudah dilakukan konsultasi publik yang mempertimbangkan kajian dari 
aspek ekologis, sosial, dan ekonomi budaya masyarakat. Zona dalam kawasan TN 
terdiri dari zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari untuk wilayah 
perairan, zona pemanfaatan, dan zona khusus sperti zona tradisional, zona 
rehabilitasi, dan zona religi (Permenhut No.56/2006, PP No.28/2011, UU 41/99). 

Zona pemanfaatan adalah bagian Taman Nasional yang letak, kondisi, dan 
potensi alamnya terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan 
kondisi atau jasa lingkungan lainnya serta pemanfaatan terbatas secara tradisional 
untuk masyarakat disekitar kawasan. Untuk mengakomodir adanya kegiatan 
sejumlah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TN untuk kepentingan 
hidup sehari-hari secara tradisional. Dilain pihak pemanfaatan diluar fungsinya 
tidak jarang menimbulkan berbagai gangguan dan tekanan terhadap keutuhan 
kawasan dan potensinya. Utamanya adalah kegiatan ilegal baik berupa 
pengambilan sumber daya yang tidak ramah lingkungan, eksplorasi dan 
eksploitasi bahan tambang, maupun konflik kepentingan dari masyarakat dan 
stakeholder lainnya. Kepentingan antara kepentingan pemerintah daerah dan pusat 
maupun masyarakat yang berbeda pemahaman dalam paradigma pengelolaan 
Kawasan Konservasi (Permenhut P19/Menhut/2004). 

Taman Nasional baik darat maupun perairan sebagai kawasan pelestarian 
alam dengan ciri khas tertentu dan keunikan karakteristik sumber daya alamnya 
telah ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Pertanian maupun Kehutanan. 
Potensi sumber daya alamnya disiapkan bagi berbagai kepentingan dan manfaat 
bagi kesejahteraan generasi mendatang secara lestari. Namun selama lebih dari 
dua puluh tahun implementasi pengelolaannya di Indonesia belum menampakan 
prestasi keberhasilan yang ideal. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya masalah 
dan konflik yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Model pengelolaan yang ada saat ini adalah pengelolaan berbasis 
ekosistem, spesies, pemberdayaan masyarakat maupun penetapan Taman Nasional 
Model serta pembentukan Model Desa Konservasi belum mampu menekan 
masalah yang ada secara optimal.  Sesuai fungsinya Taman Nasional merupakan 
penyedia sumber penghidupan dari jasa lingkungan, wisata alam, keanekaragaman 
hayati, dan ekosistemnya belum dimanfaatkan secara optimal. Isu konservasi 
sumber daya hayati di Indonesia yang disoroti saat ini adalah masalah pengelolaan 
sumber daya alam terkait keanekaragaman hayati yang kritis dan tangkap 
berlebih. Khusus untuk di daerah perairan, terdapat pula masalah pengembangan 
teknologi, serta pemanfaatan wilayah pesisir dan lautan terpadu yang kerap 
menimbulkan konflik kepentingan. 
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Fungsi nilai manfaat dari sebuah kawasan konservasi adalah melindungi 
dari tangkap berlebih populasi dan memperbaiki produksi benih yang membantu 
restocking, sebagai wadah spillover ikan, menyediakan perlindungan terhadap 
spesies sensitif terhadap penangkapan, pemulihan habitat, memelihara 
keanekaragaman hayati, membantu pemulihan ekosistem yang rusak oleh 
gangguan alam dan manusia, juga menimbulkan efek resilience. Salah satu bentuk 
kawasan konservasi adalah Taman Nasional yang dikelola dengan sistem zonasi 
dengan tetap mengikuti prinsip 3P (Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan 
Lestari). Taman Nasional mengutamakan kelestarian fungsi ekologis, ekonomis 
dan budaya yang termasuk di dalamnya mensejahterakan masyarakat. Nilai 
manfaat dari kawasan adalah salah satunya melalui optimalisasi wisata bahari 
yang berkelanjutan. 

Dewasa ini banyak negara di dunia yang menganggap pariwisata sebagai 
satu di antara aspek terpenting dan integral dari strategi pengembangan negara. 
Banyak literatur kepariwisataan yang memberikan ulasan bahwa sektor pariwisata 
memberikan keuntungan ekonomi terhadap negara bersangkutan. Keuntungan-
keuntungan ini biasanya diperoleh dari pendapatan nilai tukar mata uang asing, 
pendapatan pemerintah, stimulasi pengembangan regional, dan penciptaan tenaga 
kerja, serta peningkatkan pendapatannya. Dengan demikian pariwisata 
memberikan kontribusi atau keuntungan ekonomi yang cukup baik. Kontribusi 
pendapatan pariwisata terhadap PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan 
signifikan sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 (Tabel 1). Jumlah tersebut 
meningkat dari tahun 2007 yang berjumlah sebesar RP 169.67 miliar menjadi 
hampir Rp 296.97 miliar pada tahun 2011. Hal ini bisa menunjukkan kekuatan 
pasar pengunjung domestik. 

 
Tabel 1  Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional tahun 

2007-2011 

Tahun 

Komponen Output 

Dampak terhadap PDB * 
Dampak terhadap Tenaga 

Kerja ** 
Dampak terhadap Pajak 

Tidak Langsung * 
Pariwi-

sata 
Nasional 

Share 
(%) 

Pariwi-
sata 

Nasional 
Share 
(%) 

Pariwi-
sata 

Nasional 
Share 
(%) 

2007 169.67 3957.40 4.29 5.22 99.93 5.22 6.31 154.31 4.09 

2008 232.93 4954.03 4.7 7.02 102.55 6.84 8.41 194.74 4.32 

2009 233.64 5613.44 4.16 6.98 104.87 6.68 8.36 199.64 4.19 

2010 261.06 6422.92 4.06 7.44 108.21 6.87 9.35 225.10 4.13 

2011 296.97 7427.09 4.00 8.53 109.95 7.75 10.72 278.28 3.85 

Keterangan : * = trilyun rupiah       ** =  juta orang  
Sumber : Nesparnas  (2012) 

 
Gambar 1 menunjukan besarnya kontribusi pendapatan pariwisata terhadap 

Produk Domestik Bruto (miliar) pada tahun 2004 hingga 2009. Berdasrakan 
gambar tersebut terlihat bahwa pendapatan pariwisata dari sektor restoran, hotel, 
serta jasa hiburan dan rekreasi meniliki trend yang meningkat setiap tahunnya. 
Pendapatan dari sektor restoran sebesar Rp 37.26 miliyar meningkat menjadi Rp 
51.2 miliyar di tahun 2009. Kemudian dari sektor hotel memberikan pendapatan 
sebesar Rp 11.59 miliyar di tahun 2004. Pendapatan yang diberikan sektor hotel 
meningkat menjadi Rp 14.77 miliyar pada tahun 2009. Sementara dari sektor jasa 
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hiburan dan rekreasi, pendapatan yang diberikan juga meningkat dari Rp 6.3 
miliyar (tahun 2004) menjadi Rp 9.07 miliyar di tahun 2009. 

 

Sumber :  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2010) 
Gambar 1  Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto 

(miliar) pada tahun 2004-2009 
 
Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk 

ekowisata (ecotourism) belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam 
maupun untuk mengembangkan perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah 
masih sulitnya memperoleh dan menyediakan dana pengembangan kegiatannya. 
Kalaupun ada keuntungan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata jenis 
tersebut, namun masih relatif kecil jumlah yang dialokasikan untuk mendukung 
usaha konservasi dan pengembangan ekonomi (Suwantoro 1997). 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dengan keanekaragaman 
hayati yang sangat tinggi, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan dan 
pesisir memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan berjuta hektar taman laut. Sumber 
daya alam memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk 
kepentingan pariwisata. Karena itulah Indonesia juga memiliki prospek yang 
cerah untuk pengembangan ekowisata bahari. Walaupun demikian, sumber daya 
alam tersebut belum sepenuhnya digarap secara optimal, dikembangkan dan 
dimanfaatkan menjadi obyek wisata alam yang berkelanjutan. Seperti yang telah 
dikemukan di atas, pariwisata yang secara khusus menjual keindahan lingkungan 
alam kepada para wisatawan, kegiatannya dipromosikan sebagai ekowisata 
(ecotourism). Para wisatawan tidak disuguhi pertunjukan tari-tarian dan acara 
kebudayaan penduduk setempat saja, tetapi alam indah yang mempesona seperti 
air terjun, lembah sungai, panorama pengunungan yang sejuk udaranya, atau 
keindahan fauna di terumbu karang laut. 

Ekowisata semacam ini mendorong perekonomian rakyat di daerah yang 
bersangkutan dengan pemberian jasa pelayanan untuk menikmati keindahan alam, 
sekaligus mengajak masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan. 
Keberhasilan ekowisata sangat tergantung pada usaha penyadaran semua pihak 
yang terkait, kerjasama stakeholder, terutama penduduk setempat dan petugas 
pemerintah daerah yang bersangkutan. Pariwisata alam yang didapat dari 
Kawasan Konservasi Laut (Marine Protection Area/MPA), lebih tinggi nilainya 
seperti yang disampaikan Fauzi (2006) di Taman Nasional Laut (TNL) Bunaken  
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menyumbang nilai ekonomis dapat mencapai US$ 800.000/tahun dan 
menyumbangkan lebih dari US$ 15 juta untuk perekonomian setempat.  

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan 
ekowisata, namun sejauh ini potensi tersebut belum tertangani secara serius. 
Seperti pendapat Francis Lee (President of Rafles Marine Singapore Ltd.) yang 
telah menyelesaikan ekspedisi laut The Marine Parks of Indonesia pada bulan 
Januari-Maret 2000 yang menilai Indonesia memiliki potensi wisata laut yang 
indah, namun selama ini potensi tersebut belum banyak digarap dan diketahui 
masyarakat internasional. Padahal diketahui dalam perkembangan ekowisata di 
Indonesia cukup pesat, pengelolaan ekowisata masih kurang serius dan 
berdampak pada kecilnya peran serta masyarakat lokal utamanya dalam kontribusi 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak tempat-tempat wisata 
yang justru membatasi ruang gerak masyarakat lokal, sehingga kawasan tersebut 
justru menjadi kawasan eksklusif. 

Sesuai pasal 5 UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya, pengembangan ekowisata di kawasan pelestarian alam 
seperti Taman Nasional harus memenuhi tiga prinsip yaitu menjamin 
perlindungan sistem penyangga kehidupan, memelihara pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta 
menyangkut pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati (prinsip 3 P). Dengan 
adanya sektor pariwisata maka sangat penting untuk dikembangkan bersama, baik 
dari pihak pemerintah maupun dari semua pihak. Implementasi pembangunan 
ekowisata adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam serta 
mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi 
masyarakat pengguna kawasan pesisir (Dahuri 2004). Pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholder) dalam ekowisata meliputi penduduk lokal, 
pemerintah, kelompok masyarakat (LSM), sektor swasta, dan pengunjung. 

Pemerintah berperan strategis dalam membuat kebijakan sektor pariwisata. 
Adapun kebijakan pengembangan obyek wisata alam tersebut dilandasi beberapa 
Peraturan Perundangan yang telah disusun untuk menunjang pengembangan 
kegiatan pariwisata alam dan upaya konservasi. Berdasarkan potensi ekowisata 
yang besar di Indonesia seperti Taman Nasional yang dilindungi nampak data 
dalam Tabel 2 hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, maka topik 
ekowisata (kawasan konservasi) khususnya Taman Nasional (TN) menjadi pilihan 
dan layak untuk diangkat menjadi penelitian yang lebih mendalam. 

Berkaitan dengan potensi alam yang dimiliki diantaranya Provinsi Sulawesi 
Utara merupakan salah satu daerah yang kaya akan obyek wisata, salah satunya 
adalah wisata alam yang sangat menarik sehingga berpotensial dalam sektor 
pariwisata yaitu kawasan TNL Bunaken yang ditunjuk sebagai Taman Nasional 
berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.730/Kpts-II/1991 yang dikelola melalui 
sistem zonasi. Adapun wilayahnya meliputi pulau-pulau Bunaken, Manado Tua, 
Siladen, Mantehage, Nain, pesisir Molas-Wori serta wilayah pesisir Arakan-
Wawontulap. Sebagai salah satu dari kawasan pelestarian alam perairan di 
Indonesia, TNL Bunaken mempunyai 3 (tiga) fungsi utama sebagai tempat 
pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perlindungan sistem 
penyangga kehidupan penduduk di dalam kawasan melalui pemanfaatan ekstratif 
terbatas, dan pemanfaataan secara lestari bagi pengembangan terbatas pariwisata 
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alam. Ketiga fungsi tersebut menyangkut proses-proses ekologi yang rumit, 
dinamis dan berkelanjutan baik dari segi bioekologis maupun sosioekologis. 

 
Tabel 2  Potensi Taman Nasional Laut di Indonesia 

No Subyek 
Lokasi, Luas 

(ha) 
Sumber Daya (Potensi) 

1 Kepulauan 
Seribu 

DKI. Jakarta, 
108000 

- 54 karang keras/lunak, 144 jenis ikan, 2 jenis kima, 3 
kelompok ganggang (Rhodophyta, Chlorophyta dan 
Phaeophyta). 

- 6 jenis rumput laut, 17 jenis burung pantai. 
- Penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau 

(Chelonia mydas). 
2 Kepulauan 

Karimun 
Jawa 

Jawa Tengah, 
111625 

- Terumbu karang: fringing reef, barrier reef dan taka 
(patch reef), akar bahar/karang hitam dan karang 
merah (Tubipora musica).  

- Biota laut seperti kepala kambing (Cassis cornuta), 
triton terompet (Charonia tritonis), nautilus berongga 
(Nautilus pompillius), batu laga (Turbo marmoratus), 
6 jenis kima. 

3 Bunaken Sulawesi 
Utara,  
89065 

- Ikan duyung, dugong-dugong, lumba-lumba dan ikan 
hias seperti Hippocampus sp, kima raksasa, penyu 
sisik & hijau, padang lamun, rumput laut, terumbu 
karang dan hutan bakau. 

4 Taka Bone 
Rate 

Sulawesi 
Selatan, 
530765 

- 128 terumbu karang, ikan bendera (Heniochus 
yaxius), mas laut (Myripristis melanoslictus), kuda 
laut (Hipposampus kuda), penyu sisik, pPenyu hijau, 
kima, rumput laut dan berbagai jenis ikan komersial. 

5 Kepulauan 
Wakatobi 

Sulawesi 
Tenggara, 
1390000 

- 167 terumbu karang, kima, rumput laut dan berbagai 
jenis ikan komersial seperti tuna. 

- Tridacna spp, Trochus niloticus, Antipatharia spp, 
ikan duyung, penyu sisik, penyu hijau. 

6 Teluk 
Cendra-
wasih 

Irian Jaya, 
1453500 

- 16 jenis terumbu karang, 14 flora jenis pohon 
kasuarina,  moluska 196 jenis.  

- Beberapa jenis suku Tridacnidae seperti kima raksasa, 
kima kecil, kima luang dan juga jenis suku Cymatida.  

- 209 jenis dari 65 suku ikan, penyu sisik, hijau, 
belimbing, sisik semu. 

7 Kepulauan 
Togean 

Sulawesi 
Tengah  
4.4 juta  

- 262 jenis terumbu karang, 596 jenis ikan, 555 
moluska serta jenis langka lainnya, seperti kima 
raksasa (Tridacna gigas), kima sisik (Tridacna 
squamosa); penyu hijau (Chelonia mydas); penyu 
sisik (Eretmochelys imbricata); lola (Trochus 
niloticus); dugong (Dugong dugong); paus pilot. 

Laporan Tahunan Ditjen PHKA 2012 
 

Pengembangan ekowisata bahari di TNL Bunaken selain merupakan 
kebijakan Kementrian Kehutanan, juga merupakan salah satu usaha Pemerintah 
Propinsi (Pemprov) Sulawesi Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Pengembangan ekowisata 
bahari ini merupakan perencanaan yang melibatkan Bappeda dan Dinas 
Pariwisata. Pemprov Sulut menargetkan agar ekowisata bahari ini berdampak 
positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, ekowisata bahari 
menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik lokal maupun internasional. 
Pembuktian adanya daya tarik bagi wisatawan ini dapat dilihat dari Tabel 3 yang 
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menunjukkan perkembangan pariwisata di provinsi Sulawesi Utara yang dilihat 
dari jumlah kunjungan wisatawan dan obyek wisata yang ada. 
 

Tabel 3  Perkembangan pariwisata Sulawesi Utara tahun 2006-2012 

Tahun 
Data Sektor Pariwisata 

Wisatawan Mancanegara 
(Wisman)* 

Wisatawan Nusantara 
(Wisnus)* Objek Wisata* 

2006 22.328 316.542 394 
2007 25.141 324.587 423 
2008 32.762 409.065 545 
2009 26.482 219.128 545 
2010 20.045 258.512 545 
2011 1672.833 510.493 634 
2012 1593.714 152.228 634 

Keterangan : (*) juta orang per tahun 
 

Pada kenyataanya, kegiatan pariwisata tidak selalu menghasilkan kondisi 
pertumbuhan yang ideal, bahkan sangat sering timbul dampak negatif pada 
lingkungan dan kebudayaan masyarakat. Hal ini terjadi akibat kegiatan pariwisata 
yang terlalu intensif dan secara bersamaan tidak terkelola dengan baik, yang pada 
akhirnya dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam yang serius, serta 
berdampak pada kegiatan pariwisata yang menurun tajam. Oleh karena itu, 
pengembangan ekowisata bahari harus dilakukan secara berkelanjutan, yaitu 
dengan memperhatikan lingkungan, masyarakat, dan pergerakan perekonomian 
yang terjadi sebelum dan setelah penerapan konsep ekowisata. 

Dampak negatif yang ditimbulkan perlu mendapatkan perhatian khusus dan 
ditanggulangi oleh stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, 
LSM maupun Lembaga Internasional terkait. Dengan adanya ekowisata 
diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
menjaga kelestarian alam. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan 
koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek dan 
daya tarik wisata alam. Sektor swasta juga harus berperan aktif dalam 
pengembangan ekowisata karena produk ekowisata di tingkat dunia telah 
berkembang sangat pesat, sementara diversifikasi produk wisata Indonesia 
berjalan sangat lamban. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dampak 
negatif ini menjadi salah satu tantangan dalam rangka mewujudkan tujuan Taman 
Nasional dan menghadapi tantangan ke depan menghadapi era globalisasi, maka 
Taman Nasional Laut merancang pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala 
prioritas. Salah satu kegiatannya adalah strategi pengembangan ekowisata dan 
jasa lingkungan, yang merupakan bagian dari program perlindungan dan 
konservasi sumber daya alam. 

Berbagai permasalahan yang ada di kawasan Taman Nasional Laut 
membutuhkan strategi atau penyelesaian yang dapat memberikan solusi bagi 
pengembangan kawasan TNL Bunaken. Dengan adanya solusi permasalahan 
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kawasan Taman 
Nasional Laut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pengembangan kawasan pelestarian alam (KPA) yaitu TNL yang 
pengelolaannya didasarkan pada sistem zonasi adalah untuk mendukung 
pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) pada tataran 
konservasi ekosistem, jenis, dan genetik. Didalam pelaksanaan dilapangan 
terdapat permasalahan diantaranya adanya tumpang tindih kewenangan (pusat dan 
daerah), tangkap berlebih, pemanfaatan tidak ramah lingkungan, dan pelanggaran 
zonasi sebagai faktor eksternal. Kurangnya dukungan para pihak terkait terhadap 
prinsip pengelolaan konservasi dan koordinasi serta keterlibatan masyarakat 
sedangkan faktor internal adalah kurangnya dukungan dana pengelolaan, sarana 
dan prasarana penunjang, kurangnya kualifikasi, dan jumlah petugas lapangan 
yang tidak sebanding dengan luasnya kawasan, serta minimnya data tentang 
potensi (base line data) kawasan konservasi. Penetapan kawasan Taman Nasional 
dimaksudkan selain upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam untuk 
generasi mendatang, adalah adanya jaminan pengembangan ekonomi yang harus 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disekitar kawasan maupun Pemerintah 
Daerah (Pemda). 

Adanya potensi sumber daya alam di Taman Nasional Laut belum 
didayagunakan secara optimal dalam pengelolaan kawasan. Dengan kata lain, 
manajemen strategi pengembangan Taman Nasional Laut belum efektif dalam 
mengatasi permasalahan dan konflik yang sangat kompleks. Seperti para 
pengembang usaha pariwisata alam hanya berorientasi pada keuntungan usaha 
sementara, upaya konservasi terhadap kawasan masih sangat rendah. Kurangnya 
dana pengelolaan, rendahnya nilai karcis masuk kedalam konservasi, dilain pihak 
masih terjadi pelanggaran tarif masuk, pengambilan karang dan biota laut lainnya, 
pemboman ikan, penggunaan kompresor yang dapat mengakibatkan kerusakan 
terumbu karang dan kematian ikan, serta banyaknya limbah atau sampah dari hulu 
(daratan). Proses pemberian ijin pengusahaan pariwisata alam selama ini di 
tingkat daerah atau propinsi tidak melibatkan pihak Balai TNL Bunaken yang 
berakibat sulit dimonitor oleh Balai dari segi kelayakan lokasi dan daya dukung 
kawasan, informasi dan promosi mengenai potensi kawasan TNL Bunaken di 
wilayah lain selain kawasan terpadu Pulau Bunaken belum dilakukan secara 
kontinu. Hal ini menyebabkan fokus kegiatan hanya terpusat pada kawasan 
tersebut serta belum sinkronnya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder 
yang terkait. Dari beberapa permasalahan yang diuraikan di atas maka peneliti 
mencoba menentukan perumusan masalah yang ada di TNL Bunaken dengan 
pertanyaan riset sebagai berikut : 
• Bagaimana kondisi permasalahan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan 

TNL Bunaken? 
• Bagaimana kebijakan pengembangan TNL Bunaken? 
• Bagaimana menyempurnakan model strategi terbaik di TNL Bunaken? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
• Mengkaji kondisi nyata dan isu-isu strategis dalam pengelolaan TNL 

Bunaken 
• Merumuskan kebijakan pengembangan TNL Bunaken saat ini 
• Menyempurnakan model strategi pengelolaan Taman Nasional yang 

berkelanjutan berdasarkan pendekatan ANP-BOCR dan ANP-BSC. 
 
 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kawasan TNL Bunaken antara 
lain: 
• Bagi management authority, diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang strategi pengelolaan TNL Bunaken  yang berkelanjutan dan sebagai 
masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pengelola 
maupun stakeholder terkait.  

• Bagi dunia pendidikan, sebagai acuan dalam penelitian lanjutan dan dapat 
melengkapi khazanah keilmuan manajemen ekowisata bahari. 

• Bagi stakeholder lainnya: diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan  dengan 
melihat keseimbangan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya. 

 
 
 

1.5 Kebaruan (Novelty) 

Menyempurnakan model pengelolaan Taman Nasional yang diperolah dari 
kajian kompherensif dan sistematis dari permasalahan makro ke mikro melalui 
pendekatan ANP-BOCR, ANP-BSC, dan tacit knowledge. Pendekatan ANP-
BOCR dimaksud adalah mengakomodir pendapat para ahli yang kompeten, 
dengen mempertimbangkan prioritas pengambilan keputusan sebagai kebijakan 
yang akan diambil serta langkah penilaian kinerja melalui pendekatan BSC 
sebagai bahan evaluasi yang akan mempengaruhi kinerja organisasi. 
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