
Pembelajaran dari KHDTK Aek Nauli 

 Program wisata alam, peneli�an dan pendidikan (eko-eduwisata) di Kawasan 
Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli telah beroperasi sejak tahun 2012. 
Kawasan ini di samping berfungsi sebagai laboratorium alam kegiatan peneli�an, 
juga menyediakan fasilitas wisata alam dan pendidikan lingkungan dengan obyek-
obyek wisata yang melipu� vegetasi alam dataran �nggi, atraksi gajah, perkemahan 
(camping ground), jalur pendakian (trekking), penangkaran hewan (rusa) dan 
budidaya lebah madu (honeybee cul�va�on). Kawasan wisata ini telah 
berkontribusi terhadap program prioritas nasional peningkatan wisata Danau Toba. 
 Dalam rangka pengembangan kawasan tersebut sehingga menjadi model 
kolaborasi eko-eduwisata, diperlukan beberapa upaya oleh pihak-pihak terkait yang 
melipu�:
1. Menetapkan dan mengukuhkan status Kawasan KHDTK Aek Nauli dengan fungsi 

utama sebagai kawasan peneli�an, wisata alam, dan pendidikan lingkungan. 
BP2LHK Aek Nauli sebagai pemangku wilayah perlu mengawal proses penetapan 
kawasan tersebut kepada Menteri LHK dengan dukungan UPT KLHK terkait dan 
Pemerintah Kabupaten Simalungun.

2. Membentuk lembaga pengelola eko-eduwisata yang mewakili ins�tusi BP2LHK 
Aek Nauli, BBKSDA Sumatra Utara, dan  Veterinary Society for Sumatran Wildlife 
Conserva�on (Vesswic). Lembaga pengelola tersebut bertugas menjalankan 
operasi pengelolaan kawasan eko-eduwisata berdasarkan kebijakan-kebijakan 
yang ditetapkan oleh ins�tusi yang diwakilinya.

3. Melakukan koordinasi ru�n di antara pimpinan BP2LHK Aek Nauli, BBKSDA 
Sumatra Utara, Vesswic, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, dan 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pela�han dalam rangka peningkatan 
kapasitas SDM lembaga pengelola eko-eduwisata.
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4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi 
dan promosi eko-eduwisata KHDTK 
Aek Nauli melalui penyelenggaraan 
berbagai event wisata berbasis 
lingkungan, penambahan paket 
wisata, dan pembangunan sarana 
prasarana untuk menambah atraksi 
wisata.

5. Melibatkan masyarakat sekitar 
kawasan dalam penyelenggaraan 
kegiatan wisata serta mendorong 
pembentukan lembaga usaha desa 
untuk meningkatkan par�sipasi 
masyarakat dalam pengembangan 
eko-eduwisata dan meningkatkan 
perekonomian masyarakat desa di 
sekitar KHDTK Aek Nauli.
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 KHDTK Aek Nauli terdiri dari 
berbagai �pe ekosistem hutan, mulai 
dari hutan primer, hutan sekunder, 
hutan tanaman pinus, serta semak 
belukar dan rerumputan. Keberadaan 
keanekaragaman flora dan fauna yang 
�nggi, keindahan bentang alam, 
letaknya yang strategis di pintu masuk 
Kawasan Danau Toba dan  kemudahan 
aksesibilitas, serta dipadu dengan 
ketersediaan informasi dan produk 
hasil peneli�an dan pengembangan, 
telah menjadikan KHDTK Aek Nauli 
sebagai kawasan yang memiliki potensi 
�nggi untuk dijadikan tujuan wisata 
unggulan di Sumatera Utara, dengan 
mengusung kekhususan sebagai 
kawasan wisata lingkungan yang 
terpadu dengan pendidikan atau eko-
eduwisata.
 Program wisata ilmiah yang telah 
berjalan di KHDTK Aek Nauli saat ini 
terdir i  dari  Aek Nauli  Elephant 
C o n s e r v a � o n  C a m p  ( A N E C C ) , 
perkemahan (camping ground) dan 
j a l u r  p e n d a k i a n  ( t r e k k i n g ) , 
penangkaran hewan serta budidaya 
lebah madu (honeybee cul�va�on). 
Dengan fasilitas ANECC, pengunjung 
dapat menyaksikan atraksi gajah jinak, 
b e r i n t e r a k s i  d e n g a n  g a j a h , 
memandikan, dan memberi pakan 
gajah.  Di areal honeybee cul�va�on 
tersedia atraksi budidaya lebah madu 
yang mengajak pengunjung untuk ikut 
memanen dan menikma� madu. Juga, 
terdapat fasilitas perkemahan dan jalur 

pendakian bukit Aek Nauli yang dapat 
dimanfaatkan oleh pengunjung 
pecinta wisata alam.
 Namun demikian, potensi yang 
�nggi tersebut masih terkendala oleh 
�ga hal pen�ng. Pertama, keberadaan 
ANECC yang berhubungan erat dengan 
upaya konservasi gajah sumatra dan 
dikelola oleh �ga instansi (BP2LHK Aek 
Nauli, BBKSDA Sumatra Utara, dan 
Vesswic),  sehingga memerlukan 
koordinasi yang intensif di antara 
ke�ga instansi tersebut. Kedua, konsep 
eko-eduwisata  di  KHDTK belum 
diintegrasikan dengan program wisata 
Kawasan Danau Toba yang telah 
ditetapkan sebagai kawasan wisata 
unggulan nasional. Ke�ga, terbatasnya 
sumber daya manusia terla�h serta 
sarana dan prasarana yang tersedia. 
 Mengingat luasnya l ingkup 
pekerjaan untuk mengembangkan 
model eko-eduwisata dan masih 
terbatasnya sumber daya yang dimiliki 
oleh BP2LHK Aek Nauli  sebagai 
Pemangku Wilayah kawasan, maka 
kolaborasi dengan berbagai pemangku 
kepen�ngan (stakeholders) sangat 
diperlukan. Model kolaborasi ini 
bertujuan untuk mengembangkan 
rancang bangun skenario kolaborasi 
dan rencana aksi pengelolaan KHDTK 
dengan melibatkan stakeholder terkait 
yang dapat didayagunakan untuk 
meningkatkan pengelolaan eko-
eduwisata di KHDTK Aek Nauli.
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Temuan Kunci 
(Key Findings)

 T iga  skenar io  Pengelo laan 
Kolabora�f Eko-eduwisata di KHDTK 
Aek Nauli telah dibangun oleh para 
pemangku kepen�ngan terkait dengan 
m e n g g u n a k a n  t e k n i k  A n a l i s a 
Prospek�f Par�sipa�f (Par�cipatory 
Prospec�ve Analysis atau PPA). Teknik 
PPA tersebut telah menghasilkan 
skenario pengelolaan op�mis  yang 
merupakan pil ihan terbaik bagi 
pengembangan eko-eduwisata Aek 
Nauli. Skenario op�mis tersebut dapat 
dicapai melalui penerapan rencana 
aksi yang direkomendasikan di dalam 
rumusan kebijakan ini.
 Di dalam proses pengembangan 
skenario, metode PPA telah melalui 8 
tahapan dalam memfasilitasi proses 
curah pendapat (brainstorming) para 
pihak terkait secara intensif, yaitu:  
1. Pendefinisian batasan sistem:  

mendefinisikan isu yang menjadi 
target diskusi dengan menyertakan 
dimensi waktu rancangan skenario.

2. Iden�fikasi variabel: menentukan 
v a r i a b e l  y a n g  b e r p e n ga r u h 
terhadap sistem dari berbagai 
perspek�f. 

3. Pendefinisian variabel  kunci:  
m e n d i s ku s i ka n  b ata s a n  d a n 
relevansi variabel. 

4. Analisis pengaruh �mbal balik:  
melakukan analisis struktural dan 
menentukan   pengaruh  dan 
ketergantungan langsung antar-
variabel. 

5. Penentuan variabel kunci dan 
Interpretasi hubungan pengaruh 
dan ketergantungan:  hasil analisis 
diolah menggunakan so�ware dan 
disajikan dalam bentuk tabulasi dan 
grafik.

6. Penentuan kondisi variabel kunci: 
menggambarkan keadaan variabel 
di masa depan (keadaan variabel 
kontras dan ekslusif satu dengan 
lainnya).

7. Pembangunan skenario: berdasar-

kan kombinasi variabel dengan 
berbagai keadaan dan dibangun 
melalui brainstorming.

8. Penjabaran implikasi dan �ndakan 
an�sipa�f yang strategis:  Mendes-
kripsikan skenario yang dipilih 
termasuk strategi untuk mewujud-
kan aksi.

 Pemangku kepen�ngan yang 
hadir dalam pelaksanaan PPA adalah 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra 
U t a ra ,  D i n a s  Ke b u d aya a n  d a n 
Pariwisata  Provinsi Sumatra Utara, 
Balai Besar Konservasi Sumberdaya 
Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Pusat 
Litbang Kualitas dan Laboratorium 
Lingkungan, Pusat Litbang Sosial 
Ekonomi Kebijakan dan Perubahan 
I k l i m ,  B a l a i  P e n e l i � a n  d a n 
Pengembangan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli, Badan 
Pen ge lo la  O to r i ta  D a n a u  To b a 
(BPODT), Vesswic Sumatra Utara, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Simalungun, Bappeda Kabupaten 
Simalungun, KPHP Unit XII Simalungun, 
Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir, 
PHRI Kabupaten Simalungun, Kepala 
Desa dan Kelompok Sadar Wisata 
(Pokdarwis) Desa Pondok Buluh, 
Kepala Desa dan Pokdarwis Desa 
Sibaganding, Organisasi Pramuka SMA 
Perguruan Taman Siswa, dan organisasi 
mahasiswa Universitas Simalungun.
 Definisi sistem yang disepaka� 
dalam PPA adalah RENCANA AKSI 
MULTIPIHAK DALAM RANGKA PENGE-
LOLAAN EKO-EDUWISATA DI KHDTK 
AEK NAULI 2020-2024. Setelah melalui 
proses diskusi yang melibatkan seluruh 
peserta, teriden�fikasi 5 variabel kunci 
y a n g  p a l i n g  b e r p e r a n  d a l a m 
pengelolaan eko-eduwisata di KHDTK 
Aek Nauli, yaitu: jumlah pengunjung, 
manajemen pengelolaan KHDTK Aek 
Nauli, status KHDTK, atraksi wisata, dan 
par�sipasi masyarakat (Tabel 1).
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Tabel 1. Varibel kunci dan penger�annya dalam pelaksanaan PPA

Gambar 1. Diagram analisis kondisi variabel kunci untuk penyusunan skenario
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 Penyusunan skenario dilakukan 
dengan mengombinasikan berbagai 
kondisi variabel kunci (Subarudi et al., 
2019). Skenario pengelolaan eko-
eduwisata KHDTK Aek Nauli secara 
kolabora�f yang dihasilkan dari proses 
PPA adalah sebagai berikut:

1. Skenario op�mis

KHDTK AEK NAULI: DESTINASI WISATA 
ILMIAH PENGUNGKIT RESTORASI 
WISATA DANAU TOBA 
 Pengembangan wisata ilmiah 
yang intensif dimulai di KHDTK Aek 
Nauli sejak tahun 2015 mendapatkan 
momentum dengan keberadaan 
fasilitas wisata ANECC, pelestarian 
rusa, pengembangan lebah madu, 
pengembangan wisata penyadapan 
kemenyan, getah pinus, pelestarian 

bambu, dan pengolahan air bersih.  
Potensi wisata ilmiah di KHDTK Aek 
Nauli tersebut melengkapi fasilitas 
eksis�ng yang telah dikembangkan 
sejak BP2LHK Aek Nauli berdiri, yakni 
untuk wisata edukasi seper� trekking 
hutan alam, pengenalan pohon dan 
budidayanya, pemanfaatan lebah 
madu, tumbuhan obat, dan etnobotani 
yang menarik minat anak sekolah, 
mahasiswa dan kelompok-kelompok 
pemuda seper� pramuka dan pecinta 
alam dengan minat khusus konservasi 
hutan dataran �nggi.  Oleh karena itu, 
ta rg e t  p e n i n g kata n  ku n j u n ga n 
wisatawan yang memiliki kesadaran 
�nggi terhadap fungsi ekologis hutan 
bukanlah sesuatu yang sulit dicapai 
dengan memanfaatkan KHDTK Aek 
Nauli, apalagi jika didukung oleh 
promosi yang maksimal. 

Gambar 2. Ilustrasi skenario op�mis KHDTK Aek Nauli

2. Skenario moderat

SEBUAH ASA UNTUK EKO-
EDUWISATA KHDTK AEK NAULI 
 Pengembangan eko-eduwisata 
KHDTK Aek Nauli harus memiliki 
manajemen pengelolaan KHDTK yang 
op�mal dengan terbentuknya suatu 
organisasi yang strategis. Sumber daya 
manusia (SDM) pengelola profesional 

dan memiliki kompetensi pendidikan 
yang tepat.  Hal lain yang perlu 
di�ngkatkan adalah koordinasi yang 
jelas dan transparan antar ke�ga 
lembaga terkait. Manajemen secara 
kelembagaan secara ru�n harus 
mencari solusi untuk pengelolaan 
KHDTK ke arah yang lebih baik. 
Efek�vitas manajemen pengelolaan 
a k a n  m e n i n g k a t k a n  k u a n � t a s 
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p e n g u n j u n g .  D a l a m  p r o s e s 
pengembangan KHDTK Aek Nauli, 
p e n g e l o l a  p e r l u  m e n g e d u ka s i 
masyarakat dan pengunjung agar 
memiliki �ngkat kesadaran yang �nggi 
serta  memi l ik i  kepedul ian  dan 
kepekaan terhadap keberlangsungan 
lingkungan sekitar obyek wisata. Status 
kawasan KHDTK yang saat ini berupa 
penunjukan perlu segera di�ngkatkan 
penetapannya statusnya dan secara 
de-facto diakui semua pihak.

3. Skenario pesimis

WISATA YANG TERLUPAKAN DI 
KAWASAN DANAU TOBA
 KHDTK Aek Nauli saat ini berada 
di bawah Balai Litbang Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Aek Nauli 
dengan luas lebih kurang 1.900 ha.  
Terdapat beberapa permasalahan 
dalam pengelolaan kawasan tersebut 

apabila �dak dikelola dengan baik, 
antara lain: okupasi oleh masyarakat, 
kekhawa�ran terhadap penurunan 
status KHDTK, pencabutan konsesi 
KHDTK, dan proses pengukuhan �dak 
dilanjutkan atau ditolak.
 Dalam pengelolaan kawasan 
KHDTK Aek Nauli, terdapat kegiatan 
eko-eduwisata berupa ANECC untuk 
m e n d u ku n g  P ro g ra m  D e s� n a s i 
Nasional Pengembangan Danau Toba. 
Pengelolaan ANECC merupakan 
kolaborasi 3 lembaga/ins�tusi yaitu 
BBKSDA Sumatra Utara, BP2LHK Aek 
Nauli, dan Vesswic, yang dituangkan 
dalam MoU. Dalam pelaksanaannya, 
ke�ga lembaga tersebut berjalan 
secara ego sektoral  serta  �dak 
didukung dengan SDM pengelola yang 
memadai sehingga sering terjadi 
kesalahan komunikasi dan perbedaan 
persepsi dalam pengelolaan.

 Berdasarkan skenario penge-
lolaan yang telah dibuat, telah disusun 
rencana aksi yang perlu dilakukan 
untuk mencapai tujuan pengelolaan 
seper� yang diinginkan dalam skenario 
op�mis  pada pengelo laan eko-
eduwisata di  KHDTK Aek Naul i .  
Rencana aksi tersebut melipu�:
1. Meningkatkan koordinasi di antara 

stakeholders  utama di  dalam 
pengelolaan eko-eduwisata di 
KHDTK Aek Nauli, yaitu BP2LHK Aek 
Nauli, BBKSDA Sumatra Utara, dan 
Vesswic. Secara bersama-sama 
ke�ga ins�tusi ini agar membentuk 
lembaga pengelola eko-eduwisata 
A e k  N a u l i  y a n g  b e r t u g a s 
menjalankan kegiatan operasional 
kegiatan eko-eduwisata sehari-hari 
serta Prosedur Standar Operasional 
sebagai panduan bagi lembaga 
pengelola tersebut.

2. BP2LHK Aek Nauli mengembangkan 
program kegiatan dalam rangka 
sosialisasi sadar lingkungan bagi 
pengunjung agar kegiatan wisata 
�dak merusak lingkungan, kajian 
daya dukung/daya tampung tempat 
wisata, pengembangan paket-paket 
w i s a t a ,  p e m b a n g u n a n  d a n 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
wisata, penetapan status KHDTK, 
pelibatan masyarakat di sekitar 
kawasan, serta melakukan evaluasi 
dan monitor ing  pelaksanaan 
rencana aksi.

3. BBKSDA Sumatera Utara mengem-
bangkan dan menyelenggarakan 
kegiatan dalam rangka peningkatan 
kualitas mahout (pemandu gajah) 
dan teater gajah dan pengadaan 
pakan satwa. 

4. Vesswic melakukan pemantauan 
dan bertanggung jawab terhadap 

Pilihan dan 
Rekomendasi 

kebijakan 
(Policy Options and 
Recommendations)
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kesehatan satwa gajah.
5. D i n a s  Pa r i w i s ata  Ka b u p ate n 

Simalungun berperan ak�f dalam 
melakukan promosi yang berkaitan 
dengan eko-eduwisata di KHDTK 
Aek Nauli,  serta meningkatkan 
ka p a s i ta s  m a sya ra kat  u nt u k 
berpar�sipasi dalam pengelolaan 
eko-eduwisata di KHDTK Aek Nauli.

6. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 
Desa Pondok Buluh dan Sibaganding 
berperan ak�f dalam melakukan 
sosialisasi produk-produk asli 

daerah yang dapat dimanfaatkan 
untuk menunjang wisata di KHDTK 
Aek Nauli. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Simalungun berperan ak�f dalam 
peningkatan kapasitas masyarakat 
serta pemberian pendampingan 
dalam pembentukan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) yang bergerak 
di bidang wisata untuk meningkat-
kan perekonomian masyarakat 
sekitar KHDTK Aek Nauli.
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