Potensi Pengembangan Ekowisata Gajah
Di Pusat Konservasi Gajah, Taman Nasional Way Kambas, Lampung
(Potential Development Of Elephant Ecotourism On Elephant
Conservation Center InWay Kambas National Park, Lampung)
Oleh
Gunardi Djoko Winarno1, Arief Darmawan1, Indra Gumay Febryano1
1

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung

ABSTRAK
Pusat Konservasi Gajah (PKG) telah menjadi destinasi ekowisata dan ikon di Propinsi
Lampung. Inovasi diperlukan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung serta
kemudian menularkan pengalaman, kenangan dan pengetahuan tentang pentingnya nilai
konservasi gajah ke publik. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan beberapa
strategi bentuk pengembangan ekowisata gajah di PKG.
Metode penelitian
menggunakan Analisis Sistem Informasi Geografis dan Spektrum Peluang Ekowisata
Gajah. Diperoleh hasil bahwa atraksi utama dalam bentuk naik gajah tunggangan dapat
dikembangkan menjadi berbagai atraksi dan aktivitas ekowisata yang lebih menarik dan
menambah lama waktu berkunjung hingga tinggal dan bermalam. Empat inovasi dalam
pengembangannya adalah : 1) Tripel Habituasi Pawang-Wisatawan-Gajah (THPWG), 2)
Triple Habituasi Masyarakat-Wisatawan-Alam Pedesaan (THMWAP), 3). Tripel
Integrasi Institusi TNWK-Masyarakat-Perguruan Tinggi, dan 4) integrasi investasi antara
TNWK-investor-Perguruan Tinggi.
Kata kunci : Gajah, pusat konservasi gajah, wisata, ekowisata, wisata alam liar
ABSTRACT
The Elephant Conservation Center (ECC) has become an ecotourism and iconic
destination in Lampung Province. Innovation is needed to increase visitor satisfaction
and then to share experiences, memories and knowledge about the importance of the
value of conservation of elephants to the public. This study aims to provide some
recommendations on the form of elephant ecotourism development in PKG. The benefits
of this research were as ecotourism development basis and information resources in
the development of ecotourism subject. The research method used Geographic
Information System Analysis and Spectrum of Elephant Ecotourism Opportunity. The
results obtained that the main attraction in the form of riding elephant riding can be
developed into a variety of attractions and ecotourism activities which more interesting
and time to stay overnight. Managing for ecotourism developed tripled with a
management model (1) the integration between the handler-elephant-visitor, (2) visitorsociety-rural landscapes and (3) integration which involved TNWK, Society and
College, (4 ) investment integration between the national park management-investorCollege.
Key words : Elephant, elephant coservation centre, tourism, ecotourism, wildlife
tourism
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PENDAHULUAN
Industri pariwisata dunia dalam tren pertumbuhan yang pesat, sebesar 3,6% per tahun.
Nilai perdagangan pada tahun 2015 mencapai US $ 1,4 trilliun dari belanja perjalanan
1.184 juta pengunjung (World Tourism Organization, 2016; World Travel & Tourism
Council, 2011). Nilai tersebut melebihi perdagangan barang lainnya. Di Indonesia,
industri pariwisata memberi kontribusi 13.9% dalam PDB, merupakan sektor paling
berdampak dalam pembangunan (Santi, Oktarina, Budiman, & Kustiari, 2014).
Sebesar 7% perjalanan wisata di dunia adalah dalam segmen wisata alam liar
(ekowisata), dengan tren pertumbuhan sebesar 10% perjalanan per tahun (Curtin, 2010;
Grihault, 2008; Lennon, 2005; Wearing & Neil, 2009). Tiga juta orang di dunia
melakukan perjalanan wisata untuk menikmati hidupan burung, paus, gajah, singa dan
satwa liar lainnya di habitat alaminya di Inggris, India, Galapagos, Kenya, Thailand,
Savana Australia, Gurun Afrika dan banyak lainnya hingga kutub. Kekuatiran dan
perdebatan berkenaan wisata alam liar (Coles, 2009; Duffy & Moore, 2011), yang
diantaranya diargumentasikan sebagai alat konservasi neoliberal belaka, telah cukup
dapat dibantah. Setidaknya 30 miliar pound yang dibelanjakan memainkan peran
penting dalam konservasi. Industri ini mampu menjaga kepentingan masyarakat
menjaga hewan tetap hidup, menciptakan pendapatan, mengatasi kemiskinan dan
kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya. Dan hal penting lainnya, memperkuat
komitmen pengunjung terhadap konservasi (Duffy & Moore, 2011; Hunt, Durham,
Driscoll, & Honey, 2015).
Indonesia memiliki ragam destinasi untuk wisata alam liar. Destinasi yang telah
berkembang antara lain Nusa Tenggara untuk objek hidupan liar Komodo, Ujung Kulon
untuk Badak, Sumatera dan Kalimantan untuk orangutan; terdapat juga Gajah Sumatera.
Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) termasuk satwa langka yang secara
ketat dilindungi. Gajah termasuk dalam daftar merah Lembaga Konservasi Dunia
(RedList IUCN; International Union for Conservation of Nature) dengan kriteria sangat
terancam (Critically Endangered A2c). Selama 25 tahun terakhir, 69% habitat Gajah
Sumatera di Sumatera telah hilang (Gopala et al., 2011). Estimasi pada tahun 2007
memperkirakan jumlah Gajah sebanyak 2400-2800 ekor, namun pada tahun 2013 tersisa
sebanyak 1970 ekor. Selama 2012-2016 jumlahnya bahkan berkurang, setidaknya 150
Gajah terbunuh akibat konflik atau perburuan (Wahyudi, 2016; WWF Indonesia, 2017).
Kepedulian Indonesia untuk jenis mamalia megaherbivora ini di antaranya dengan
menyediakan Pusat Konservasi Gajah (PKG) yang didirikan sejak tahun 1985 di Taman
Nasional Way Kambas (TNWK), Propinsi Lampung. Sulit untuk dipungkiri bahwa
kelangkaan menjadi daya tarik utama dalam segmentasi wisata alam liar. Pengelola
PKG selama ini telah membuka kesempatan berkunjung untuk wisatawan lokal dan
mancanegara yang secara eksklusif ingin mengapresiasikan kepedulian dan minat
konservasi untuk Gajah Sumatera. PKG saat ini memiliki 65 ekor Gajah yang telah
dijinakkan. Kecerdasan dan sifat bersahabat satwa ini menciptakan atraksi utama untuk
wisata alam liar, yaitu dalam bentuk gajah tunggangan atau atraksi bermain bola.
Kekuatiran tentang wisata alam liar sekedar sebagai alat neoliberal konservasi
cenderung bersumber dari model wisata ini. Dihipotesakan bahwa terdapat potensipotensi lain dalam upaya pengayaan dan pengembangan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk memperoleh bentuk strategi pengembangan PKG sebagai destinasi wisata
alam liar yang memberi kepuasan lebih kepada pengunjung dan mengedepankan
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pengayaan informasi, petualangan dan kepedulian serta memberi nilai tambah untuk
konservasi Gajah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar PKG.
METODE PENELITIAN
1. Bahan, Lokasi, Waktu Penelitian
Objek utama yang diamati dalam penelitian ini adalah gajah dan lansekap ruang
PKG. Bahan penelitian berupa kuisioner yang memuat rangkaian pertanyaan untuk
mengukur persepsi pengunjung. Peta-peta tematik tentang tutupan lahan, peta kerja dan
peta topografi digunakan sebagai data pendukung. Lokasi penelitian berada di Pusat
Konservasi Gajah (PKG) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Pengamatan
dilakukan pada periode Agustus-Oktober 2016.
2. Prosedur dan Teknik
Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis dan pendekatan ecotourism
scientific planning (Avenzora, 2008), dilakukan secara terukur, sistematis dan obyektif
untuk mendapatkan potensi aktivitas ekowisata gajah. Tiga parameter amatan adalah :
1). Gajah dan aktifitasnya, 2). Tapak dan lansekap serta prasarana pendukung PKG dan
3). Persepsi dan kepuasan pengunjung masing masing sebanyak 30 responden.
Aktivitas gajah di PKG berguna untuk memberikan informasi kegiatan angon gajah
bagi wisatawan dan bermanfaat sebagai rute perjalanan wisata gajah berdasarkan
lansekap ruang dan waktu. Selanjutnya, sarana dan prasarana ekowisata yang terkait
dimanfaatkan untuk melengkapi kepuasan wisatawan. Karakteristik tutupan lahan
digunakan untuk membangun aktivitas ekowisata gajah berdasarkan tipe-tipe tutupan
lahan.
Penentuan spektrum potensi aktivitas ekowisata didekati dengan memetakan dan
memaknai berbagai sumberdaya dalam PKG menjadi kegiatan dan atraksi yang dapat
menarik manusia. untuk melakukan aktivitas melalui pemetaan 5 sifat alam dasar
manusia (Avenzora dan Pratiekto, 2013) sebagai human attracted points; yaitu alam
fisik, alam panca indera, alam fikir, alam jiwa dan alam spiritual. Dijelaskan bahwa
alam fisik menyangkut aspek kekuatan manusia dalam rangka melakukan aktivitas
gerak, yang dalam konteks ekowisata gajah seperti aktivitas berjalan kaki di hutan,
menunggang gajah, berenang, memancing dan lainnya. Alam panca indera meliputi
kegiatan yang mengandalkan 5 panca indera manusia. Alam fikir merupakan kegiatan
otak untuk menerima informasi dari lingkungan untuk berfikir terhadap suatu fenomena
alam. Alam jiwa menyangkut perasaan di dalam hati manusia untuk dapat menyatakan
rasa bahagia, sedih, takut, kuatir, tegang, kasih sayang dan kepedulian terhadap
lingkungan. Alam spiritual menurut Avenzora dan Pratiekto (2013) adalah daya dan
upaya manusia dalam menemukan berbagai absolute values yang telah ditetapkan
Tuhan di jagad raya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Lansekap dan Spektrum Ruang Pengembangan Ekowisata PKG
Berdasarkan SIG diketahui PKG dengan luas 2.030 ha terdiri dari lansekap rawa, hutan
sekunder dan padang savana. Rawa pada musim kemarau akan banyak dikunjungi
berbagai jenis burung air seperti burung kuntul kerbau, blekok dan berbagai burung raja
udang. Demikian pula berbagai jenis mamalia herbivora sepertu rusa, kijang, kancil,
babi. Lansekap ini memiliki potensi pengayaan atraksi dalam bentuk petualangan untuk
pengamatan pemandangan satwa liar tersebut dalam mencari minum.
Pada hutan sekunder banyak dijumpai monyet ekor panjang yang sedang menunggu di
tepi jalam antara plang hijau hingga lokasi PKG. Feeding (memberi makan), yang
biasanya sudah dilakukan adalah bentuk atraksi yang potensial dikembangkan secara
lebih baik dan koservasionist. Dalam hal ini, penyampaian pengetahuan tentang jenis
makanan dan teknik-teknik pemberian pakan yang aman untuk satwa dan wisatawan
menjadi bagian dalam atraksi yang sangat menarik. Pada sore hari kadang kala terlihat
ayam hutan dan ini sangat potensial menarik untuk diamati dari dalam kendaraan roda
empat. Padang savana di PKG merupakan habitat beragam jenis burung antra lain
bubut, puyuh, kareo padi, ayam hutan dan berbagai jenis serangga. Lokasi ini dapat
dinikmati dengan menggunakan kendaraan baik gajah maupun roda empat. Desain
tapak PKG dengan kondisi seperti Gambar 1. Berikut.

Gambar 1. Peta Desain Pengelolaan Tapak di Ekowisata Gajah di PKG, TNWK.
B. Spektrum Peluang Pengembangan Atraksi di Ekowisata PKG
1. Obyek Wisata
Terdapat beberapa potensi atraksi yang dapat mengayakan atraksi gajah tunggangan dan
gajah jinak yang selama ini telah menjadi atraksi utama di PKG. Atraksi tersebut
didukung dengan lansekap potensial untuk dijadikan taman hutan, taman savanna,
taman rawa, taman kandang gajah, taman pemandian gajah.
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Taman Hutan. Taman hutan direkomendasikan untuk kunjungan siang hari. Kondisi
pada malam sangat berbahaya bagi wisatawan. Pada taman ini pengunjung akan
diperkenalkan berbagai jenis tumbuhan (sifat dan kegunaannya bagi manusia), berbagai
jenis fauna (burung, serangga, reptil, dan mamalia). Jasa pendampingan (guiding) perlu
disediakan untuk menambah nilai petualangan dan pengetahuan pengunjung.
Disamping itu, untuk petualangan mandiri, papan interpretasi menjadi sarana
pendukung yang perlu disediakan di sepanjang jalur di dalam taman ini. Aspek alam
fikir didalam interpretasi menjadi kekuatan yang dapat menarik pengunjung untuk
datang lagi dikemudian hari.
Dalam jangka pendek, seorang wisatawan akan diberi pengalaman bagaimana cara
menanam pohon, pemeliharaan pohon serta berbagai pengetahuan tentang teknologi
propagasi dan pemuliaan vegetasi. Sedangkan dalam jangka panjang, kekayaan vegetasi
dan kualitas tegakan yang ada akan semakin tinggi sejalan dengan berbagai penanaman
dan pemeliharaan pohon. Aspek alam fisik didalam kegiatan ini menjadi fokus utama,
sehingga pengunjung akan terasa segar seperti berolah raga dan menimbulkan rasa
kepedulian terhadap lingkungan.
Hal lain yang diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan Taman Hutan ini
adalah segmentasi pengunjung. Selain pengunjung dewasa, atraksi perlu disediakan
untuk segmen remaja dan anak-anak. Standar Operasional Prosedur perlu
mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan atraksi
kunjungan ke taman. Terutama untuk segmen anak-anak dan remaja, kunjungan dengan
menggunakan gajah tunggangan (beserta pawang) ke taman hutan (atau wahana
lainnya), selain sangat menarik, atraksi ini lebih dapat menjamin keselamatan dan
keamanan. Penggunaan pelana kursi perlu dipertimbangkan untuk mencegah jatuhnya
pengunjung dari punggung gajah.
Taman Savana. Taman savana direkomendasi untuk atraksi pagi, sore atau malam
hari. Periode waktu yang tepat dalam menikmati keindahan Savana adalah antara jam
04.00-08.00 WIB dan antara jam 17.00-22.00 WIB. Savana di PKG dalam lansekap
yang sangat luas, bertopografi datar dan menyediakan nuansa pemandangan yang sangat
indah pada pagi hari saat matahari terbit atau tenggelam. Suasana sejuk dan nyaman
sambil menikmati hamparan padang savana diatas gajah yang berjalan perlahan akan
terasa sangat berkesan. Atraksi juga dapat dilakukan dengan berkendaraan (roda 2 atau
rda 4). Atraksi berjalan kaki (trekking) dapat dilakukan, khususnya untuk segmen
remaja dan dewasa.. Atraksi alam pancaindera menjadi kekuatan daya tarik dan kesan
yang sangat diandalkan. Di antara pemandangan gajah liar pada malam hari hingga
menjelang matahari terbit. Begitupula dengan rusa, kijang dan kancil yang mencari
makan hingga dini hari. Kemudian saat matahari terbit ayam hutan dan burung mulai
aktif mencari makan. Kegiatan meneropong satwa tersebut sangat menyenangkan
sambil menikmati hangatnya sinar mentari pagi.
Kegiatan trekking di savana pada malam hari memberikan rasa yang berbeda. Nuansa
terang bulan terasa lebih menggugah rasa apabila dapat melihat sorot mata binatang
malam diantara semak belukar jauh di bibir savana. Kadang-kadang dapat bertemu
kelompok gajah liar yang juga menikmati savana untuk mencari pakan. Pemandangan
yang menakjubkan ini menjadi karakter khas yang dimiliki PKG. Dalam hal ini,
melintasi Savana dengan menggunakan gajah tunggangan lebih disarankan, karena
memiliki peluang pertemuan yang lebih dibanding menggunakan kendaraan roda empat

5

atau roda dua. Menggunakan gajah tunggangan juga menambah nuansa alam dan
menjamin keselamatan satwa dan manusianya.
Jika dilihat berdasarkan aktivitas gajah di alam maka selama perjalanannya, gajah
melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan habitatnya. Sitompul (2011)
melalui penelitiannya di Bengkulu melaporkan bahwa selama 4.496 jam observasi
terhadap 14 gajah diketahui bahwa hampir sepanjang aktivitas hariannya melakukan
aktivitas makan (82.2 ± 5.0%), kemudian berjalan (9.5 ± 4.0 %), istirahat (6.6 ± 2.1%)
dan minum (1.7 ± 0.6%). Dijelaskan pula bahwa dibandingkan dengan gajah betina,
pergerakan gajah jantan menunjukan pola dengan rentang gerak yang bersifat “pendekpendek” dan lebih sering makan dan minum.
Sisi lain dan treking gajah di savana pada malam hari selain untuk meningkatkan
kualitas wisata juga dapat membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan
perburuan satwa liar. Biasanya aktivitas manusia yang berburu dilakukan pada malam
hari. Kadang-kadang mereka membuang rokok yang masih menyala dan dapat
menimbulkan terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kondisi petugas tidak selalu
intensif untuk mengontrol savana dari perburuan atau kebakaran hutan. Sehingga
perburuan liar dan kebakaran hutan dapat terjadi pada malam hari. Melalui aktivitas
wisata treking pada malam hari setidaknya akan membantu mengontrol kegiatan
perburan dan pencegahan kebakaran hutan.
Taman Rawa. Taman rawa menjadi bagian yang khas dari PKG. Pada saat kemarau
satwa liar akan mencari air untuk minum atau berkubang di rawa-rawa yang masih
tergenang airnya. Kelompok gajah akan berkumpul bersama herbivor lainnya. Sehingga
demikian, taman rawa mampu menyediakan pemandangan yang menyenangkan bila
tampak kumpulan satwa sedang berkubang.
Rawa-rawa yang mulai tertutup gulma perlu direnovasi/rehabilitasi agar dapat
menampung air lebih banyak. Disarankan dibuat sealamiah mungkin dan tidak
membangun beton seperti kolam. Jalur trek harus dibuat agar mudah dilalui dan tidak
mengganggu satwa saat berkubang.
Taman rawa dapat dikunjungi saat siang dan malam hari. Satwa diurnal yang haus pada
siang hari akan mendatangi rawa untuk minum dan berkubang. Sedangkan satwa
nocturnal akan mendatangi rawa pada malam hari. Pengunjung dapat melihat perbedaan
satwa ini dan menambah pengetahuan mereka. Disamping itu dengan adanya kegiatan
satwa siang dan malam diharapkan akan menambah jam kunjungan wisatawan di PKG.
Taman Kolam. Taman kolam yang dibangun di tengah kawasan PKG ini merupakan
kolam yang dibangun khusus untuk memandikan gajah. Sumber air berasal dari rawa
yang satu dan alirkan ke rawa yang lain. Sepanjang barat kolam dibangun shelter
sebanyak 3 unit namun kondisinya sudah mulai rusak. Kolam ini berfungsi sebagai area
memandikan gajah pada pagi dan sore hari.
Pengunjung biasanya menikmati atraksi gajah dimandikan oleh pawangnya. Mereka
berendam kadang-kadang hingga seluruh badannya kecuali belalainya yang masih
muncul di permukaan air. Kemudian pawang membersihkan kepala dan punggung
gajah dengan tangannya. Untuk gajah yang kecil mereka berenang dekat dengan
induknya dan tenggelam seluruh badannya kecuali belalainya.
Atraksi wisata memandikan gajah ini menarik namun perlu ada inovasi baru yang dapat
melibatkan pengunjung. Pengunjung dapat ikut memandikan gajah dengan dua cara
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yaitu dengan menaiki punggung gajah atau dengan shower gajah atau dengan pancuran
air di pinggir kolam. Atraksi ini utamanya sangat menarik untuk segmen anak-anak,
yang diperoleh dalam petualangan bermain air sambil memandikan gajah. Untuk itu
dibutuhkan sarana dan peralatan untuk memandikan gajah di pinggir kolam
Taman Kandang. Taman kandang berukuran 4 ha merupakan tempat berkumpulnya
gajah-gajah setelah mereka diangon dan dimandikan pada sore hari. Gajah-gajah yang
telah berada di kandang pada umumnya diberi makan berupa daun kelapa. Biasanya
daun kelapa didatangkan dari desa sekitar TNWK dengan menggunakan truk sebanyak
2-3 unit. Gajah jinak ini dirantai kakinya pada tiang setinggi 1 meter. Satu tiang untuk
satu gajah dan berjarak kurang lebih 20 meter. Kadang dikelilingi parit sedalam 2 meter
dan lebar 2 meter sebagai pencegahan agar tidak keluar.
Gajah-gajah ini sebagian pada pukul 23.00 WIB mulai tidur namun yang lain mulai
tidur pada pukul 01.00 WIB dini hari. Mereka tidur berbaring dan miring dengan
belalai dilipat. Kemudian pagi hari sebelum matahari terbit mereka sudah berdiri tegak.
Pada umumnya mereka berdiri menghadap ke depan. Pemandangan ini menarik dan
akan lebih menantang bila kita berjalan diantara gajah-gajah di dalam kandang. Aspek
alam jiwa menjadi bagian utama dalam kegiatan ini sehingga pengunjung akan
merasakan tegang dan takut serta penasaran.
Konsep shelter Taman ini perlu dirapihkan di sekitar parit sehingga para wisatawan
dapat menikmati gajah-gajah yang sedang tidur sambil kuliner ubi. Sepanjang parit
perlu dibangun shelter yang mengelilingi kandang dilengkapi dengan tungku untuk
memasak ubi dan menghangatkan badan pada malam hari. Shelter sebaiknya berbentuk
panggung dan memanjang sehingga dapat menampung banyak pengunjung. Pada saat
ini kegiatan bercerita tentang mitos gajah akan meningkatkan alam spiritual
pengunjung.
2. Sarana dan Prasarana Pendukung
Akomodasi di PKG dalam bentuk guest house sebanyak 3 unit. Daya tampung
pengunjung sekitar 50 pengunjung. Akomodasi belum dilengkapi dengan pelayanan
makan. Setiap kamar sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam ruangan.
Akomodasi terlalu dekat dengan kandang gajah sehingga pemandangan hamparan
kandang gajah menjadi tertutup. Penataan ruang untuk akomodasi tampaknhya masih
belum diatur dengan baik. Namun karena bangunannya sudah bersifat permanen maka
akan sulit untuk dipindahkan.
3. Infrastruktur
Jalan menuju PKG dari Bandar Lampung-Metro-Sukadana menuju lokasi destinasi
sudah tergolong baik dan ditempuh selama 2,5 jam dengan roda empat. Sedangkan
jalan masuk menuju PKG dapat ditempuh melalui 3 jalur alternatif. Jalur yang paling
baik adalah melalui jalan melewati Desa Labuhan Ratu 6. Jalan tersebut sudah diaspal
dengan kondisi baik dan lancer. Jalur utama melalui plang hijau kondisi jalannya sudah
tidak layak lagi dan membutuhkan perbaikan jalan.
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4. Fasilitas dan pelayanan
Berbagai fasilitas penunjang yang ada tergolong rusak dan tidak berfungsi (Tabel 1).
Tabel 1. Kondisi umum sarana dan prasarana ekowisata gajah di PKG.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Obyek
wisata,
Infrastruktur,
akomodasi, fasilitas dan pelayanan
Jalan masuk
Gerbang masuk
Pos tiket
Pusat informasi
Guest house/wisma
Shelter
Musholla
Areal Parkir
Toilet
Warung makan/minum/sovenir
Tempat duduk
Tempat sampah
Papan arah
Papan Interpretasi
Kandang gajah
Kolam pemandian gajah
Arena atraksi gajah
Laboratorium
Rumah sakit
Papan penunjuk arah dan informasi

Jml
3
1
1
1
3
3
1
1
2
10
2
3
2
0
1
1
2
1
1
2

Kondisi
Sebagian baik
Baru
Sudah lama perlu direnovasi
Sudah lama dan perlu direnovasi
Baik
Perlu direnovasi
Baik
Perlu ditata kembali
Perlu direnovasi
Sebagian perlu direnovasi
Perlu ditata kembali
Perlu diperbanyak
Perlu diperbanyak
Perlu dibuat sebayak 4 unit
Baik, namun perlu di tata kembali
Baik, namun perlu di tata kembali
Rusak perlu direnovasi
Agak baik, perlu direnovasi
Baik tetapi belum digunakan
Sudah usang

Rusaknya bangunan yang ada disebabkan karena kurang baiknya proses perawatan dan
pemeliharaan. Khusus untuk area parkir masih belum cukup terutama pada musim
puncak kunjungan (biasanya pada liburan hari raya). Sehingga demikian, perlu adanya
perluasan area parkir. Kondisi warung makan dan minum sebagian masih belum tertata
baik. Posisi warung makan dan minum ke arah parkir, sehingga pada saat ramai
kendaraan akan terasa tidak nyaman karena asap dan debu yang bebas masuk warung
makan. Untuk itu penataan posisi muka watung sebaiknya menghadap ke kandang
gajah. Nilai tambah dari perubahan ini adalah menyediakan atraksi kuliner dengan
langsung menikmati view kandang gajah yang terbentang luas dan akan menjadi sangat
nyaman dan indah.
Tempat sampah masih kurang memadai jumlahnya. Paling tidak di setiap fasilitas dan
pelayanan pengunjung disediakan satu unit tempat sampah. Sampah berserakan di
belakang warung dan menjadi pemandangan yang buruk. Perlu adanya petugas khusus
yang menangani masalah sampah dan tata letak warung baik agar tidak lagi terlihat
sampah di lingkungan kuliner ini.
Kondisi toilet semuanya sudah rusak meskipun masih dapat dimanfaatkan. Air di toilet
kadang-kadang mati, sehingga apabila pengunjung datang akan memberikan kesan
buruk. Perlu adanya tanki air untuk penampungan yang dapat menyuplai air siang dan
malam.
Arena atraksi gajah sebanyak 1 unit kondisinya terbengkalai dan sudah tidak digunakan.
Gulma sudah menutupi sebagian arena dan perlu adanya renovasi untuk dapat
dimanfaatkan kembali.
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Papan penujuk arah dan informasi sebagian rusak dan masih kurang, sehingga perlu
adanya perbaikan serta penambahan. Penunjuk arah terutama ke kandang gajah dan
kolam pemandian perlu dibangun. Begitu pula papan peta wisata dan papan interpretasi
menjadi kebutuhan yang sangat penting di arena PKG ini.
5. Dukungan pengelolaan
Struktur organisasi Taman Nasional Way Kambas terdiri dari Kepala TN, Kepala
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Resort, Polhut, Pengendali Ekosistem Hutan,
Koordinator PKG dan Penyuluh kehutanan,
Struktur organisasi ini belum memunculkan seksi ekowisata. Hal ini berdampak
mempersempit ruang untuk pengembangan dan inovasi yang secara khusus
diperuntukkan untuk program ekowisata. Kegiatan PKG masih fokus pada konservasi
gajah, untuk perlindungan dan pengawetan gajah. Pemanfaatan gajah sebagai gajah
tunggangan dan atraksi wisata masih bersifat tradisional dan belum ada inovasi secara
menyeluruh kegiatasan ekowisata gajah di PKG.
Berdasarkan struktur organisasi TNWK maka terlihat personil sumberdaya manusia
berlatar belakang sarjana kehutanan masih sangat sedikit. Hanya 2 orang dari 21 posisi
dalam struktur organisasi tersebut yang bergelar sarjana kehutanan. Kondisi ini perlu
mendapat perhatian bagi pengelola agar membuka peluang bagi sarjana kehutanan
untuk berkiprah dalam PKG khususnya untuk kegiatan ekowisata.
Kegiatan ekowisata gajah di PKG didukung oleh jumlah gajah sebanyak 65 ekor dengan
komposisi 39 jantan dan 26 betina. Jumlah gajah tersebut didukung oleh jumlah pawang
dan helper sebanyak 60 orang. Sehingga demikian, masing-masing pawang mempunyai
tanggung jawab untuk 1 atau lebih ekor gajah. Para pawang tersebut sudah menjadi
pegawai negeri sipil sehingga hidupnya relatif lebih sejahtera.
Kegiatan wisata di sekitar PKG juga didukung dengan keterlibatan 222 orang yang
berasal dari masyarakat desa terdekat atau di zona penyangga. Di antaranya mengambil
peran sebagai pemandu atau tenaga pembawa barang-barang bilamana diperlukan.
Selain itu, tersedia juga keterlibatan sebanyak 66 orang dari masyarakat sekitar sebagai
tenaga pengaman Mereka telah dilatih dan dibimbing menjadi tenaga pembantu
kegiatan wisata di PKG-TNWK.
C. Model Pengelolaan Ekowisata
Berdasarkan hasil penelitian ini maka pengembangan dalam pengelolaan ekowisata di
rekomendasikan dalam 4 kelompok pengembangan sebagai berikut :
1. Model pengelolaan obyek dan atraksi ekowisata adalah integrasi kegiatan seharihari pawang gajah dengan wisatawan atau disebut juga dengan Tripel Habituasi
Pawang-Wisatawan-Gajah (THPWG). Kegiatan ini akan mengintegrasikan semua
kegiatan pawang kepada wisatawan sehingga akan memberikan 4 pilar dalam
ekowisata yaitu pendidikan, kenangan, kepuasan dan pengalaman. Wisatawan akan
mengenal lebih jauh tentang perilaku gajah yang ditungganginya serta memberikan
kepedulian pada gajah. Rekomendasi mengoreksi atraksi yang selama ini lebih
menempatkan pengunjung hanya sebagai penonton atraksi gajah dan atau
penunggang gajah secara parsial dalam waktu yang singkat tanpa memasukan aspek
ke 4 pilar tersebut.
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2. Model pengelolaan akomodasi berupa integrasi wisatawan kedalam kegiatan seharihari masyarakat desa sekitar TNWK atau dengan istilah Triple Habituasi
Masyarakat-Wisatawan-Alam Pedesaan (THMWAP). Kondisi ini akan memberikan nuansa berbaur dan mendapatkan nilai-nilai persaudaraan antara wisatawan
dengan masyarakat dalam sajian kuliner desa dan suasana alam pedesaan yang
tradisional khas dengan segala potensinya.
3. Model pengelolaan organisasi ekowisata berupa Tripel Integrasi Institusi TNWKMasyarakat-Perguruan Tinggi. Pihak TNWK tentu perlu melibatkan masyarakat
dalam ekowisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,
sehingga keduanya menjadi bagian yang saling menjaga dan memiliki serta
bertanggung jawab terhadap kelestarian semua potensi ekowisata di TNWK. Pihak
taman juga sangat membutuhkan kehadiran Perguruan Tinggi terutama Jurusan
Kehutanan Unila sebagai mitra kerja untuk memberikan berbagai aspek pendidikan
ekowisata dan ilmu pengetahuan guna menunjang interpretasi dalam rangkaian
ekowisata gajah di dalam PKG dan rangkaian kegiatan di sekitar PKG.
4. Model pengelolaan investasi adalah dengan kerjasama taman nasional, investor
(investor lokal, nasional maupun internasional), dan perguruan tinggi sebagai
pemilik sumberdaya manusia. Investasi bukan saja dalam bentuk finansial tetapi
juga dalam bentuk program dan sumberdaya manusia yang baik di bidang
ekowisata. Program donasi dan volountary perlu disediakan untuk mengakomodasi
adanya tenaga voluntir dari perguruan tinggi, masyarakat sekitar atau publik
lainnya untuk mendukung pengembangan ekowisata di PKG. Para mahasiswa dan
dosen yang akan melakukan penelitian ekowisata di PKG tentu perlu diberikan
kemudahan dan fasilitas serta pelayanan yang baik. Investasi ini tentu memberikan
keuntungan para pihak secara adil dan professional. Investasi pihak diluar taman
nasional dan masyarakat sekitar perlu diatur agar tidak terjadi kebocoran
keuntungan yang merugikan masyarakat.
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Pengembangan ekowisata dan wisata alam liar (ecotourism and wildlife tourism)
dapat dilakukan dengan pendekatan pemetaan alam dasar manusia dalam menikmati
perjalanan wisatanya sekaligus memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang
pentingnya konservasi alam. Gajah dan lansekap yang memukau yang tersedia di PKG
menyediakan potensi yang sangat memadai untuk pengembangan dan pengayaan
wahana dan atraksi. Adapun model pengembangan yang perlu dilakukan di PKG ini
adalah mengintegrasikan antara pengelola taman nasional, masyarakat, perguruan
tinggi, investor dan potensi dan kegiatan ekowisata baik di dalam taman maupun di
sekitar taman nasional. Kegiatan ekowisata di sekitar taman berada di desa-desa yang
berbatasan langsung dengan PKG. Semua kegiatan ekowisata ini berjalan secara
harmonis dan wisatawan akan menikmati perjalanan wisatanya secara natural sehingga
mereka akan menjadi bagian dari aktivitas pawang di PKG maupun masyarakat di
pedesaan.
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B. Saran
Penelitian ini perlu ditinjaklanjuti dengan penggalian potensi ekowisata desa yang
berbatasan langsung dengan PKG. Kondisi ini mengingat aktivitas harian gajah liar
berhubungan erat dengan aktivitas masyarakat di sekitar taman. Gajah jinak di PKG
yang selalu ditempatkan di pinggir taman ini selain berfungsi mengamankan dan
mengontrol gajah liar, dapat juga menjadi kendaraan ekowisata bagi wisatawan yang
ingin melihat lebih dekat gajah liar di habitatnya.
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