
 
 



1 
 

MEMBANGUN DESTINASI LABUAN BAJO-KOMODO YANG SUSTAINABLE, 

BAGAIMANAKAH? 

Oleh 

Wuryastuti Sunario 

Hari Senin 15 Juli 2019 setelah kunjungan kilat meninjau Destinasi Bunaken di 

Sulawesi Utara dan Labuan Bajo-Komodo di NTT, Presiden Jokowi memanggil 

rapat Kabinet terbatas untuk membahas dan menuntaskan pembangunan 4 

Destinasi Super Prioritas:  

1. Labuan Bajo-Komodo;  

2. Danau Toba; 

3. Borobudur meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta;  

4. Mandalika di Lombok, dan destinasi Prioritas Bunaken (Manado) - pulau 

Lembeh.   

Pendekatan (approach) sebagaimana dijelaskan presiden selama peninjauan 

beliau ke Manado dan Labuan Bajo, sudah sangat jelas bahwa  pembangunan 

dan pengelolaan destinasi haruslah bersifat Berkelanjutan/Sustainable.  Waktu 

beliau meninjau pulau Rinca di Taman Nasional Komodo,  pak Jokowi dengan 

tegas menyatakan bahwa jumlah wisatawan ke pulau Komodo harus dibatasi. 

Bagaimanapun, presiden  juga menginginkan agar Labuan Bajo dikembangkan 

menjadi destinasi yang menyajikan fasilitas Pasar Papan Atas/Upmarket yang 

menyenangkan dan terkini agar mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar.  

Apakah kedua konsep diatas bisa menyatu? Di satu pihak harus ada Konservasi 

binatang langka  yang berada dekat dengan destinasi wisata yang ramai. Untuk 

mengerti dan melaksanakan konsep demikian diperlukan pengertian tentang 

prinsip dasar pembangunan wisata, yakni: Sustainabile Tourism Development 

(Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan).  

Pada tahun 2015, Sidang PBB di Rio de Janeiro, Brazil, menandatangani 

kesepakatan perihal UN Sustainable Development Goals (UNSDG) yang 

bertujuan menjaga kelangsungan dunia. Resolusi tsb terdiri atas 17 butir, 

diantaranya mengurangi kemiskinan dunia, terjadinya kesetaraan gender, 

sampai memajukan perdamaian dunia. Indonesia sebagai anggota PBB juga turut 

menandatangani SDG ini.  Sebagai tindak lanjut, UN World Tourism Organization 

(UNWTO) yang menangani Kepariwisataan dunia memilih 3 butir untuk dijadikan 

dasar pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu:  

1. Butir 8: Pembangunan ekonomi yang tertuju kepada meningkatnya tenaga kerja 

dengan pendapatan layak;  

2. Butir 12: Produksi maupun Konsumsi yang bertanggung jawab; dan  

3. Butir 14 : Kehidupan bawah laut yang terjaga keberkelanjutannya.    
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Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sustainability dalam Pariwisata?  

Dasar utama dan yang terpenting dalam perkembangan suatu destinasi adalah 

pembangunan yang di kelola/managed secara seimbang antara empat unsur, 

yakni:  

1. Pembangunan ekonomi destinasi yang tertuju kepada kesejahteraan 

masyarakat,  

2. Kelanjutan sosial-budaya lokal;  

3. Kelanjutan lingkungan alam, dan  

4. Kepuasan konsumen/wisatawan.   

Keempat unsur berkembang  masing-masing secara dinamis yang harus dikelola 

bersama secara inklusif. Ini berarti bahwa satu unsur saja tidak mungkin maju 

dengan baik tanpa menggandeng unsur-unsur lainnya.  Dan terpenting adalah 

bahwa seluruh masyarakat diikutsertakan. Jadi pembangunan destinasi harus 

selalu mempertimbangkan dan mengikutsertakan ke-empat unsur kepentingan 

agar bisa maju bersama: ekonomi, sosial-budaya masyarakat serta lingkungan 

alam dan kunjungan wisatawan.  Sebab, hanya demikianlah akan mampu 

terbentuk pembangunan destinasi yang berkelanjutan (sustainable growth) yang 

akan kita wariskan kepada anak-cucu kita, dan bukannya yang sudah kita 

habiskan dan terpakai habis dalam kurun waktu satu generasi saja.    

Kementerian Pariwisata sendiri juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri No 

14 tahun 2016 tentang  Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang 

sangat merinci bagaimana destinasi perlu dibangun dan dikelola agar semua 

kepentingan diatas bisa berlanjut dengan sehat.  

Dalam memasarkan Pariwisata dengan Branding “ Wonderful Indonesia”,  

Indonesia “menjual’ produk wisata unggulan negara ini yakni:  

 Kebhinekaan Budaya (Cultural diversity) yang memukau,  

 Keindahan Alam  (Natural Beauty) yang unik, langka dan menakjubkan di darat 

maupun di bawah laut, serta  

 Kegiatan (Activities) dan Events, dengan Branding : Wonderful Indonesia. 

Menjadikan Labuan Bajo-Komodo Destinasi Berkelanjutan 

Terletak di ujung Barat pulau Flores, NTT, kota pelabuhan Labuan Bajo adalah 

ibukota kabupaten Manggarai Barat. Kota ini menjadi penyeberangan wisatawan 

ke Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ini berada dibawah kewenangan 

Kementerian Lingkungan Hidup.  Pada hakekatnya, Pulau Komodo terletak 3 jam 

Barat Daya dengan speedboat dari sini, sedangkan Pulau Rinca satu setengah 

jam dengan  speedboat atau 3 jam pelayaran dengan kapal phinisi mengarungi 
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laut dalam.  Jadi pulau-pulau tempat hunian binatang purba ini berada cukup 

jauh dan terisolasi dari keramaian kota maupun alur pelayaran.   

Menurut data Balai TN Komodo dan Komodo Survival Program, pada tahun 2017 

terdapat 1.226 binatang komodo di Pulau Komodo, dan 1.410 di Rinca. Jumlah 

ini dianggap cukup stabil dari tahun ke tahun sejak Komodo melejit  namanya 

sedari ditentukannya sebagai salah satu New 7 Wonders of the World tahun 

2012. Di Pulau Komodo  juga terdapat 2.000 penduduk yang percaya bahwa 

menurut legenda, mereka masih “bersaudara” sekandung dengan binatang 

purba Komodo.  

Pada tahun  2014, pemerintah Jokowi menetapkan destinasi Labuan Bajo-

Komodo sebagai salah satu “Bali Baru”, dan di Labuan Bajo langsung dibangun 

bandara dan terminal baru yang diberi nama: Bandara Komodo (walaupun tidak 

berada di pulau Komodo).  Sebelumnya bandara ini hanya bangsal sederhana.  

Destinasi ini  diiklankan ke seluruh dunia dan menjadi populer, maka cruise ships 

dan yachts pun menjadikannya destinasi penting untuk disinggahi. Wisnus juga 

mengalir kemari, apalagi sejak Komodo dipaketkan bersama diving spots indah 

yang penuh pari manta dan penyu raksasa, ada  juga pink beach dan banyak lagi.  

Sebenarnya pulau Flores dan Labuan Bajo sudah beberapa tahun sebelumnya 

dikembangkan pariwisata serta pertaniannya oleh Swisscontact bersama 

Pemerintah Indonesia. Maka destinasi pulau Florespun juga sudah dikenal dan 

“dijual” di Eropa, apalagi waktu ditemukan kerangka manusia kerdil purba yang 

dinamakan Homo Floresiensis. 

Pada bulan Juli 2019 Presiden Jokowi menyatakan bahwa Labuan Bajo dan TN 

Komodo akan dibangun menjadi Destinasi Super Prioritas yang prima dalam 

waktu 2 tahun kedepan. Bandara akan diperlebar agar mampu menampung 

pesawat berbadan lebar, pelabuhan diperuntukkan khusus cruise ships, phinisi 

dan yachts dan ada investasi hotel, resorts dan amenitas lain.  Di sisi lain, beliau 

juga menyatakan bahwa “Pulau Komodo harus dijaga sebagai area konservasi 

untuk binatang langka komodo dengan konservasi lingkungan, sedang jumlah 

pengunjung ke pulau ini perlu dibatasi ”.  Kepala TN Komodo diinstruksikan  

segera menghitung Carrying capacity (daya dukung) pulau Komodo.   

Akan tetapi, beberapa hari sesudahnya, Gubernur NTT menyatakan bahwa pulau 

Komodo akan ditutup sepanjang satu tahun dari awal tahun 2020, dan dibuka 

kembali tahun 2021 dengan tiket masuk sebesar US$ 1.000. Sedangkan 

masyarakat yang  tinggal secara turun temurun di pulau Komodo akan 

dipindahkan ke pulau lain  
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Pernyataan Gubernur ini cukup menggoncangkan dunia pariwisata, khususnya 

kapal pesiar, karena rencana dan booking cruises yang singgah di Komodo sudah 

terjual 2 tahun kedepan.  

Maka dalam diskusi pro dan kontra, sebaiknya kita kembali ke prinsip 

Sustainable Tourism Development: bagaimana dalam rangka menarik dan 

memuaskan wisatawan,  suatu destinasi perlu sekaligus meningkatkan ekonomi 

masyarakat, menjaga lingkungan alam, mengikutsertakan masyarakat dan 

menjaga keberlangsungan kebudayaan yang hidup di destinasi tersebut.   

“ Pembangunan dan management kawasan Labuan Bajo perlu rancangan 

terintegrasi” kata pak Jokowi. Untuk mana akan disusun suatu Integrated 

Tourism Masterplan.  

Saran zonasi Labuan Bajo-Rinca-Pulau Komodo.  

Saran penulis, dengan mempelajari bagaimana warisan budaya dunia, seperti 

Candi Borobudur, dibuka bagi kepariwisataan, maka Labuan Bajo-Komodo bisa 

mengikuti  zonasi serupa. Kalau di Borobudur bangunan candi menjadi zona inti, 

maka di destinasi Labuan Bajo-Komodo,  Pulau Komodo-lah yang menjadi zona 

inti (core zone)-nya . Di Zona 2 yang disebut Buffer Zone atau zona penyangga 

adalah Pulau Rinca dan lingkungannya yang digunakan untuk diving, dlsb, sedang 

Zona 3 yang terluar adalah Labuan Bajo dengan bandara, pelabuhan 

internasional dan hotel-hotel berbintang serta fasilitas dan events bagi 

wisatawan yang tiba dalam jumlah besar.     

Apakah zonasi demikian mampu memenuhi harapan wisatawan? Jawabannya: 

Ya. Karena riset terkini  menyatakan bahwa wisatawan era Now justru sangat 

peduli  dan ingin turut menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya, 

masyarakat dan binatang langka seperti Komodo.  Maka wisatawanpun 

memaklumi bahwa merekapun harus turut membayar bagi kelangsungan bumi 

ini, asal saja dengan biaya yang terjangkau.  

Melalui cara demikian, akan juga bisa diatur agar wisatawan yang sudah berada 

di Labuan Bajo,  dan menunggu gilirannya ke Rinca, diberi berkesempatan untuk 

menjelajahi pulau Flores yang tidak kalah menarik.  

Semoga.   

Jakarta, 29 Juli 2019.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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