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ABSTRAK 

Gunung Tambora merupakan salah satu Gunung yang tertinggi ke dua di 

Privinsi Nusa Tenggara Barat NTB yang terletak di Kabupaten. Dompu Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : 1). Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap 

pengembangan ekowisata Gunung Tambora. 2). Mengatahui faktor pendorong dan 

penghambat dalam pengembangan ekowisata Gunung Tambora. Penelitian ini 

dilaksanakan di. Kawasan. Ekowisata Taman Nasional Gunung Tambora Kabupaten 

Dompu dengan metode deskriptif dan mewawancarai 30 orang responden dengan 

berpedoman pada questioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Tambora dalah 

dalam kategori cukup baik ini menunjukan bahwa rata-rata responden berpandangan 

positif tentang adanya Taman Nasional di wilayahnya. 

Kata Kunci : Pengembangan Ekowisata Gunung Tambora. 

Abstract 

Mount Tambora is one of the second highest mountain in Nusa Tenggara 

Barat NTB Privinsi located in the District. Dompu This study aims to determine: 1). 

Knowing the level of public perception of the tourism development of Mount 

Tambora. 2). Know the factors driving and inhibiting the development of ecotourism 

Mount Tambora. The research was conducted in. Region. Ecotourism National Park 

of Mount Tambora Dompu with descriptive methods and interviewed 30 respondents 

based on the questioner. The results showed that the perception of the people that 

are around the National Park area of Mount Tambora dalah in good enough 

category this shows that the average respondent positive view about the National 

Parks in the region. 

Keywords: Ecotourism Development of Mount Tambora. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu yang cukup tinggi 

sepanjang tahun sebesar 28-30
0
C dan kelembaban relatif udara yang  tinggi sehingga 

menjadikan wilayah Indonesia sebagai kawasan yang memiliki keragaman jenis 

tumbuhan. Hewan yang berlimpah (Arifin. 2009) Selain itu Indonesia memiliki 

kekayaan dan keindahan alam yang berpotensi untuk kegiatan pariwisata khususnya 

kegiatan wisata alam. Industri pariwisata merupakan salah satu sarana yang tepat 

dalam meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat baik lokal maupun global dan 

sektor ini merupakan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat 

dibandingkan sektor ekonomi lainnya (Sandi. 2013) 

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu, Pulau Lombok dan 

Pulau Sumbawa, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Pulau-Pulau kecil di Pulau 

Lombok disebut Gili, antara lain, Gili air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili 

Tangkonk, Gili Nangu, Gili Gde. Pulau-Pulau kecil di Pulau Sumbawa tetap 

dinamakan “Pulau” antara lain Pulau Moyo, Pulau Bungin, Pulau Satonda, Pulau 

Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Ular. Puncak tertinggi di Pulau Lombok adalah 

Puncak Gunung Rinjani 3726 Mdpl  dan puncak tertinggi di Pulau Sumbawa adalah 

Gunung Tambora setinggi 2851 Mdpl. (Lalu Gita Ariadi, 2011) 

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggra Barat yang terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa. Potensi wisata alam 

yang ada di Kabupaten Dompu antara lain Pantai Lakey sebagai salah satu lokasi 

berslancar (surfing) terbaik di kancah dunia Internasional, Taman Nasional Gunung 

Tambora, Taman wisata Laut Pulau Satonda (danau air asin), Madaprama, Lepadi 

(Area pacuan kuda tradisional), Situs Nangasia Pantai Ria (Situs Nenek Moyang 

Masyarakat Dompu) dan situs Nanga Doro. (Arif mx, 2010) 

 



 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Menurut (Nawawi, 2001) Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

bagaimanan adanya, 

 Unit analisis dalam penelitian ini yaitu masyarakat atau penduduk 

yang ada di sekitar kawasan ekowisata Gunung Tambora di Desa Tambora 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

Wilayah penelitian ini berada di Kabupaten Dompu, penentuan lokasi 

penelitian di lakukan secara “Purposive Sampling” dan dipilih 2 (dua) dusun yakni 

Dusun Pancasila I dan Dusun Pancasila II  Hal ini di karenakan dengan pertimbangan 

bahwa kedua dusun tersebut berdekatan langsung dengan Ekowisata Gunung 

Tambora yang ada di Kabupaten Dompu. 

Penentuan Jumlah Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang 

responden yang tersebar di Dusun yaitu Dusun Pancasila I dan Dusun Pancasila. II 

Pengambilan sampel di tentukan secara “Quota Sampling” sebanyak 30  orang. 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Jenis data data 

dalam penelitian ini meliputi data Kuantitatif dan data Kualitatif: Data Kuantitatif 

adalah data dalam bentuk angka  seperti data karakteristik responden nilai skor dari 

persepsi dan. Data Kualitatif yaitu data yang bukan bentuk angka seperti, jawaban 

masyarakat responden pada saat penelitian. 

Data penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu: Data Primer dan Data 

skunder Data. Primer merupakan data yang langsung diperoleh dilapangan atau dari 

sumbernya. Data skunder merupakan data yang bersumber dari berbagai instansi 

terkait yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 

Dinas Pariwisata Provinsi NTB, serta pemerintah desa tambora dan LSM, 

Variabel penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat 

dalam pengembangan ekowisata Gunung Tambora meliputi :  



 

 Faktor eksternal dari kawasan seperti: 

Wilayah dan pariwisata, Pengelolaan kegiatan wisata, Publikasi dan informasi, 

Peluang usaha bagi masyarakat, Habitat flora dan fauna. 

 Faktor internal dari kawasan seperti: 

Potensi sumberdaya alam, Potensi wisata, Eksesibilitas lahan, Adat istiadat, 

Sarana dan prasarana, Pengelolaan kawasan topografi, SDM dan tata ruang. Serta 

faktor penghambat dan pendorong.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Persepsi Pada Faktor Eksternal 

 Persepsi masyarakat terhadap Faktor Eksternal dalam Pengembangan 

ekowisata Taman Nasional Gunung Tambora di sajikan pada tabel berikut: 

No 

 

Indikator Persepsi Kategori Modus 

Skor Baik 

(1) 

Cukup Baik 

(2) 

Tidak Baik 

(3) 

Jml

h 

% Jmlh % Jml

h 

%  

1 Kemudahan akses  8 26.7 15 50.0 7 23.3 2 

2 Transportasi 12 40.0 10 33.3 8 26.7 3 

3 Akomodasi 8 26.7 14 46.7 8 26.7 2 

4 Sistim Pengelolaan 8 26.7 10 33.3 12 40 1 

5 Peran serta Pemerintah 9 30 12 40 9 30 2 

6 Bentuk Promosi ke Wisata 

Domestik dan Mancavegara 

8 26.7 13 43.3 9 30 2 

7 Penyebaran Informasi 

Kepada Pengunjung 

9 30 11 36.7 10 33.3 2 

8 Pendapatan Rumah Tangga 9 30 14 46.7 7 23.3 2 

9 Terbukanya Lapangan 

Pekerjaan 

8 26.7 13 43.3 9 30 2 

10 Keanekaragaman Satwa liar 9 30 11 36.7 10 33.3 2 

11 Keanekaragaman jenis flora 

dan fauna 

8 26.7 14 46.7 8 26.7 2 

Modus Skor  22 

Sumber : Data Primer diolah 

 Tabel di atas menunjukan bahwa modus skor dari masing-masing indikator 

berada pada kategori 2  (dua) yang artinya cukup baik. 



Kemudahan akses 15 orang responden mengatakan cukup baik karena akses 

yang di rasakan oleh para pengunjung atau warga sekitar tempat wisata sudah merasa 

terbantu aksesnya yang maksimal dengan adanya tempat wisata tersebut dalam 

rangka mendukung kegiatan pengembangan wisata Taman Nasioanl Gunung 

Tambora di antaranya tersedia sarana jalan aspal sangat diperlukan. Untuk 

mendukung tujuan ekowisata menuju obyek  

Trasportasi 12 orang responden mengatakan bahwa ketersediaan transportasi 

baik karena akses sudah sangat mudah di jangkau oleh kendaraan umum dari ibu 

kota kabupaten dompu menuju desa pancasila maupun beberapa wilayah yang ada 

dikecamatan pekat khususnya. 

Akomodasi 14 orang responden menyatakan bahwa persepsi cukup karena 

ketersediaan akomodasi dan tempat seperti air bersih dan WC umum cukup tersedia 

tapi jumlahnya masih kurang sehingga masyarakat sulit melayani tamu terutama 

pada musim kemarau panjang karena fasilitas air bersih yang minim sehingga 

pelayanan wisatawan mancanegara dan domestik masih terbatas dan masih kurang 

maksimal  

Sistim pengelolaan 12 orang responden berada pada persepsi tidak baik karena 

masyarakat tidak perna dilibatkan dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung 

Tambora. hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat dalam menjaga huta belum 

maksimal sehingga masyarakat masih mengandalakan hasil hutan dalam memenuhi 

kebutuhan rumah tangga hal ini di dukung oleh pernyataan responden sbb: “dengan 

dikembangkan kawasan ini sebagai Taman Nasional maka pendapatan masyarakat 

akan menurun karena akan menyulitkan masyarakat dalam mengambil isi hutan yang 

ada di sekitar kawasan wisata” bertolak dari kutipan diatas maka akan sedikit untuk 

menjaga dan melestarikan hutan oleh karena itu pada masyarakat harus ditanamkan 

akan pentingnya kelestarian hutan.  

Peran serta pemerintah 12 orang beranggapan bahwa peran pemerintah cukup 

baik, ini menunjukan bahwa bibangunnya beberapa fasilitas umum di sekitar 

kawasan wisata Taman Nasional tetapi masih kurang dalam hal pengembangan 

masyarakat dan sosialisai terhadap kelestarian hutan. 

Bentuk promosi ke wisata domestik dan mancanegara 13 orang menyatakan 

promosi cukup dilakukan baik oleh masyarakat sekitar maupun oleh pemerintah, 



namun perlu dilakukan secara lebih luas melalui berbagai media baik itu media cetak 

maupun media elektronik, dan tidak hanya dari mulut ke mulut baik itu media cetak 

maupun media elektronik. Optimalisasi kegaiatan promosi sebagai media informasi 

tersebut diperlukan tidak hanya untuk kepentingan memperkenalkan Taman Nasional 

Gunung Tambora kepada masyarakat luas tetapi juga untuk kepentingan 

mempopulerkan kegiatan ekowisata sebagai salah satu aset yang dimilikin 

Kabupaten Dompu khususnya Desa Tambora dalam kegiatan kepariwisataan.  

Penyebaran informasi kepada pengunjung 11 orang  menyatakan bahwa 

masyarakat bahwa penyebaran informasi cukup baik  karena hanya ada beberapa 

orang  saja yang sudah mengerti dan memahami tentang sejarah keadaan wilayah 

sekitar Gunung Tambora,  sehingga tidak semua masyarakat dapat berperan aktif.  

Pendapatan rumah tangga 14 orang mempunyai persepsi cukup baik, karena 

pendapatan masyarakat sudah meningkat namun masih kurang maksimal. 

Masyarakat menginginkan untuk  meningkatkan ekonomi keluarga maka perlu 

dikembangkan kain tenun khas Tambora dalam berbagai motif dan kegunaan, serta 

pembuatan stiker tentang Gunung Tambora 

Terbukanya lapangan pekerjaan 13 orang responden masyarakat mempunyai 

persepsi cukup baik, walaupun ketersediaan lapangan pekerjaan masih kurang, 

namun beberapa peluang sudah ada. Masyarakat masih terkendala dengan kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja dalam bidang-bidang  kepariwisataan, 

dan masyarakat mengaggap tingkat pendidikan sangat memepengaruhi dalam 

mendapatkan suatu pekerjaan. 

Keanekaragaman jenis satwa liar 11 orang mempunyai persepsi cukup baik,  

karena popuasi satwa liar masih ada, namun  mulai berkurang karena adanya  

perburuan liar, perusakan hutan dan ini dapat mengakibatkan kelangkaan jenis satwa 

liar.   

Keragaman jenis flora dan fauna 14 orang  mengatakan persepsi cukup baik 

karena  beberapa jenis satwa liar yang ada di Taman Nasional sudah mulai berkurang 

akibat perburuan dan pengrusakan. Selain itu  beberapa jenis satwa liar juga yang 

belum terdata oleh pemerintah dan  belum diketahui masyarakat setempat 



 

B. Persepsi Masyarakat Pada Faktor Internal 

 Persepsi masyarakat terhadap Faktor Internal dalam Pengembangan ekowisata 

Taman Nasional Gunung Tambora di sajikan pada tabel berikut: 

No 

 

Indikator Persepsi Kategori Modus 

Skor Baik 

(3) 

Cukup 

Baik (2) 

Tidak Baik 

(1) 

Jml

h 

% Jml

h 

% Jml

h 

% 

1 Hutan Lindung 10 33.3 11 36.7 9 30 2 

2 Perlindungan Ekosistem Hutan 

Konservasi 

7 23.3 16 53.4 7 23.3 2 

3 Keindahan dan Potensi Alam 8 26.7 15 50 7 23.3 2 

4 Wisata Tracking dan Camping 

Group 

10 33.3 13 43.7 7 23.3 2 

5 Atraksi Budaya dan Kesenian 11 36.7 13 43.3 6 20 2 

6 Keberlanjutan Ekowisata 9 30 14 46.7 7 23.3 2 

7 Pengembangan Kesadaran 

Konservasi Lahan 

7 23.3 13 43.3 10 33.3 2 

8 Pengemabangan Potensi dan 

Nilai Budaya Lokal 

9 30 13 43.3 8 26.7 2 

9 Mernerapkan Adat Istiadat 10 33.3 12 40 8 26.7 2 

10 Sistem Kerjasama dan Gotong 

Royong 

9 30 14 46.7 7 23.3 2 

11 Akses Pelayanan dan 

Infrastruktur 

10 33.3 13 43.4 7 23.3 2 

12 Fasilitas Layanan Pendukung 10 33.3 12 40 8 26.7 2 

13 Pemanfaatan Sumberdaya 

Alam 

11 36.7 12 40 7 23.3 2 

14 Upaya Pelestarian Lingkungan 5 16.7 13 43.3 12 40 2 

15 Pengetahuan Tentang 

Ekowisata 

7 23.3 12 40 11 36.7 2 

16 Peningkatan Kualitas Hidup 

dan Kesehatan 

9 30 11 36.7 10 33.3 2 

17 Pengembangan Masyarakat 9 30 11 36.7 10 33.3 2 

Modus Skor Gabungan 34 

Sumber : Data Primer diolah    

Tabel di atas menunjukan bahwa modus skor dari masing-masing indikator berada 

pada kategori 2  (dua) yang artinya cukup baik. 

Hutan Lindung 11 orang responden  persepsi cukup baik, karena  masih 

terdapat masyarakat mempunyai kesadaran dalam menjaga kawasan hutan.   



Perlindungan Ekosistem Hutan Konservasi 16 orang berada pada persepsi 

cukup baik, masyarakat tetap menjaga namun kurang aktif, karena mereka 

beranggapan bahwa hutan konservasi bukan tanggung jawab mereka tapi pemerintah.  

Keindahan dan Potensi Alam. 15 orang responden mempunyai persepsi cukup 

baik, potensi keindahan Taman Nasioanl Gunung Tambora belum difahami oleh 

masyarakat  dan mereka hanya mengetahui tentang keindahan puncak dan hutan 

lindung saja, padahal Gunung Tambora mempunyi pesona alam yang luar biasa dan 

savana panjang  

Wisata Tracking dan Camping Group 13 orang persepsi cukup baik karena 

wisata tracking dan  camping group masih terkait dengan  potensi Gunung Tambora 

yang baru dijadikan sebagai Taman Nasional, sehingga belum dilakukan pendataan 

dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah tentang paket dan layanan wisata 

tracking dan camping group ini.  

Atraksi Budaya dan Kesenian 13 orang  persepsi cukup baik, walaupun atraksi 

budaya jarang dilakukan oleh masyarakat karena pengaruh masuknya kesenian 

modern seperti joget dan dangdutan sehingga akan cenderung melupakan kesenian 

dan tradisi yang mereka punya dan kurang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan 

tertentu, dan  masyarakat sudah mulai sedikit berubah ke gaya hidup yang modern 

pada saat ini, sehingga nilai budaya dan adat setempat akan luntur. 

Keberlanjutan Ekowisata. 14 orang berada pada  persepsi cukup baik, karena 

hanya beberapa orang saja yang berpartisipasi dalam pengembangan keberlanjutan 

ekowisata. Hal ini terjadi karena belum mencapai kemandirian dalam pengelolaan 

sehingga perlu pendampingan pada masyarakat pada kegiatan-kegaiatan yang 

mendukung keberlanjutan ekowisata. 

 Pengembangan Kesadaran Konservasi Lahan. 13 orang berada pada persepsi 

cukup baik, karena konservasi sudah dilakukan tapi belum maksimal. Sebagian 

masayarakat berpendapat bahwa wilayah yang ditempati sekarang sudah menjadi hak 

milik karena masyarakat sudah membayar semacam pungutan kepada pihak pemda 

tapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai bukti sertifikat tanah yang dimiliki 

selama ini. Walaupun demikian masyarakat  menyadari bahwa menjaga kelestarian 

kawasan itu sangat penting sekali, oleh karena itu pemanfaatan kawasan tidak boleh 

secara berlebihan. 



Pengembangan Potensi dan Nilai Budaya Lokal. 13 orang persepsi cukup baik, 

karena dengan adanya ekowisata  potensi nilai budaya lokal cukup mendukung untuk 

dikembangkan. 

Menerapkan Adat Istiadat 12 orang berada pada persepsi cukup baik, karena 

masyarakat kurang menerapkan adat istiadat setempat, dan gengsi sehingga 

masyarakat yang lebih tua saja yang menerapankan. Generasi kurang memahami adat 

istiadat. 

Sistem Kerjasama dan Gotong Royong 14 orang berada pada persepsi cukup 

baik, mereka menyatakan bahwa sistem gotong royong jarang dilakukan lagi karena 

masyarakat sudah mulai membayar tukang dalam hal pembangunan rumah, sehingga  

partisipasi aktif masyarakat dalam tahap pembangunan kurang sehingga hilang rasa 

kebersamaan. 

Akses Pelayanan dan Infrastruktur. 13 orang persepsi cukup baik, mereka 

mengatakan bahwa akses pelayanan dan infrastruktur kurang ditata dengan baik dan 

masih adanya jalan-jalan pasir dan bebatuan di Dusun Pancasila I dan Dusun 

Pancasila II, akses pelayanan masih minim adanya terutama ketika ada wisatawan 

macanegara yang ingin naik puncak.  

Fasilitas Layanan Pendukung 12 orang berada pada persepsi cukup baik, 

mereka mengatakan fasilitas dan layanan pendukung yang ada di Taman Nasional 

masih kurang tersedia dengan baik karena penginapan dan rumah makan masih 

belum memenuhi berstandar layak, dan kurang tersediannya air bersih terutama pada 

musim kemarau. 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam 12 orang persepsi cukup baik, mereka 

mengatakan bahwa sumber daya alam yang ada dikawasan Taman Nasional Gunung 

Tambora kurang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena belum mengerti 

cara pengelolaan dan maanfaatnya baik sehingga masyarakat cenderung merusak hal-

hal yang di anggap kurang memberikan keutungan ekonomi bagi keluarganya. 

Masyarakat hanya mengandalkan kayu hutan sebagai basis ekonomi dan  

pemanfaatan sumberdaya lain kurang diperhatikan padahal masih banyak yang bisa 

dikelola dengan baik. 



Upaya Pelestarian Lingkungan 13 orang persepsi cukup baik, mereka 

berpendapat bahwa pelestarian kurang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat 

masih melakukan  

Pengetahuan Tentang Ekowisata. 12 orang persepsi cukup baik, mereka cukup 

memahami tentang ekowisata namun kurang memberikan kontribusi terhadap usaha 

pengembangan  wisata dalam bentuk nyata. 

Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesehatan 11 orang responden persepsi cukup 

baik, mengatakan bahwa kualitas hidup dan kesehatan yang dirasakan sebagian 

masyarakat ada peningkatan walaupun belum maksimal, karena masih ada 

masyarakat yang  hidup dalam zona kemiskinan. Pemanfaatan jasa kesehatan yang 

digunakan masyarakat mengarah pada lembaga formal seperti puskesmas atau 

puskesmas pembantu.  

Pengembangan Masyarakat 11 orang responden persepsi cukup baik, karena 

pengembangan masyarakat belum dilakukan secara maksimal, dan tidak semua 

masyarakat mengikutinya. Mereka sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk 

diberdayakan dalam upaya pengembangan ekowisata.  

C. Faktor Pendorong  

Faktor Pendorong dalam Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Gunung 

Tambora dapat dilihat pada tabel  

No. Faktor Pendorong Frekwensi Persen (%) 

1. Dukungan Pemerintah 18 60 

2. Adanya Transportasi/jalan aspal 15 50 

3. Adanya Jaringan Komunikasi 12 40 

4. Adanya Homestay 22 73.3 

Sumber : Data Primer diolah. 

Tabel di atas menunjukan bahwa faktor pendorong dalam pengembangan ekowisata 

Taman Nasional Gunung Tambora diantaranya adalah :  

 Dukungan pemerintah 18 orang responden (60 %) mengatakan bahwa 

pemerintah sudah memberikan perhatian dengan membangun beberapa sarana 

penunjang ekowisata. Dukungan ini akan terus berkembang mengingat Gunung 

Tambora sudah menjadi Taman Nasioanl yang nantinya diharapkan sebagai icon 

pariwisata Pulau Sumbawa.  



 Adanya Trasportasi / jalan aspal 15 orang (50 %) mennyatakan akses jalan 

raya sudah cukup baik yang menghubungkan antara Kabupaten Dompu dengan 

Gunung Tambora sehingga masyarakat tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

menjangkau Ibu Kota Kabupaten dan desa-desa yang ada di Kecamatan Pekat. Hal  

ini dapat memberikan peluang positif bagi masyarakat untuk memudahkan  

perjalananya  

 Adanya jaringan komunikasi 12 orang (40 %) menyatakan bahwa Setelah 

pemerintah menunjuk Gunung Tambora sebagai Taman Nasional yang baru di 

resmikan pada tanggal 11 april 2015 lalu, bertepatan dengan kegiatan mengenang 

200 tahun letusan Gunung Tambora yang menghembuskan abu vulkanik sampai Asia 

dan Eropa pada 1815 masehi lalu, maka sudah dibangun jaringan telekomunikasi di 

Kecamatan Pekat sehingga masyarakat sudah mudah mendapatkan informasi-

informasi penting yang dibutuhkan. melalui jaringan telepon maupun jaringan 

internet. 

 Adanya homestay 22 orang  (73.3 %)  menyatakan bahwa tempat penginapan 

sudah tersedia dengan baik namun masih sederhana  seperti rumah panggung  tetapi 

pengunjung dapat  menikmati puncak gunung dengan  nyaman. 

D. Faktor Penghambat  

 Faktor Penghambat dalam Pengembangan Ekowisata Tamana Nasional 

Gunung Tambora dapat di lihat pada tabel berikut : 

No. Faktor Penghambat Frekwensi Persen (%) 

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat  15 50 

2. Kurang Memperhatikan Kelestarian Hutan 12 40 

5. Masih Tingginya illegal logging 20 66.7 

Sumber : Data Primer diolah. 

Tabel di atas menunjukan bahwa faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata 

Taman Nasional Gunung Tambora diantaranya adalah :  

Kurangnya kesadaran masyarakat 15 orang (50 %) menyatakan bahwa bahwa 

masyarakat masih melakukan perusakan dan pembabatan hutan yang ada di kawasan 

Gunung Tambora karena  masyarakat tidak menyadari tentang bagaiman menjaga  

taman nasional.  



Kurangnya meperhatiakan kelestarian hutan 12 orang (40 %) menyatakan 

bahwa masyarakat kurang memperhatikan kelestarian hutan karena hutan adalah 

sumber penghidupan. Mereka mengambil hasil hutan, namun tidak berusaha untuk 

menjaga agar semua jenis fauna dan flora tetap terpelihara dan kelestarian hutan 

dapat dinikmati dalam waktu yang panjang.  

Masih tingginya Illega logging 20 orang (66.7 %) menyatakan bahwa illegal 

loging masih tinggi dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan 

taman nasional. Kondisi ini menyebabkan kerusakan terhadap hutan konservasi,  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Persepsi masyarakat terhadap pengembangan ekowisata Taman Gunung 

Tambora. berada pada kategori cukup baik hal ini disebabkan karena penetapan 

Gunung Tambora. sebagai kawasan wisata Taman Nasional belum terlalu lama. 

(dimulai sejak 11 April 2015) 

2. Faktor pendorong dalam pengembangan ekowisata Gunung Tambora 

diantaranya dibangunnya jalan aspal dan jaringan komunikasi dan beberapa 

faktor penunjang lainya untuk memudahkan para pengunjug maupun masyarakat 

yang beraktifitas di sekitar kawasan lereng tambora. Sehingga akan 

mempermudah dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di masa 

yang akan datang 

3. Faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata Gunung Tambora 

diantaranya adalah masih kurang kesadaran masyarakat dalam konservasi hutan 

dan masih tingginya illegal logging pada ekosistem hutan yang ada di sekitar 

kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. ini menunjukan belum siapnya 

masyarakat dengan adanya Taman Nasional di wilayahnya. 

SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata Gunung Tambora 

perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan dan sehingga akan tercapai ekowisata yang ramah lingkungan. 



2. Perlu dilaksanakannya sosialisai kepada masyarakat secara rutin agar 

masyarakat memahami akan sadar tentang pentingnya dalam menjaga hutan 

agara tetap lestari dan mengurangi upaya illegal logging yang terjadi. 

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam 

pengembangan ekowisata Gunung Tambora untuk melatih dan membimbing 

masyarakat dalam hal pemanfaatan di bidang pembuatan souvenir dan pemandu 

wisata seperti guide dan lainnya. 

4. Perlu adanya pendekatan dan pendampingan dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengembangkan potensi dan SDM masyarakat di sekitar kawasan Taman 

Nasional Gunung Tambora dan perlu program pengembangan yang bersifat 

memnfasilitasi dengan melakukan tindakan berkesinambungan antaranya 

pelatihan bahasa, pelatihan pengorganisasian dan lain sebagainya.  
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